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ANNEX A: PLÀNOLS DE L ’ESTAT ACTUAL  



LA NOGUERA

PENELLES

1.1

Situació del Castell del Remei

El Castell es troba situat al municipi
de Penelles sobre la comarca de la
Noguera (Lleida) a 300 metres sobre
el nivell del mar.

LLeida . La Noguera La Noguera . Penelles

Penelles . Castell del Remei

Entorn del Castell del Remei

Ortofoto del complex agrícola Castell del Remei

Entorn del Castell del Remei

Foto aérea del complex del Castell del  Remei . Abans de la Guerra Civil
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1.2

Emplaçament  del Castell

Situació de l'edifici dins el complex
agrónom del Castell del Remei
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1.3

Entorn Topogràfic

Corbes de nivell marcades segons les
cotes topogràfiques.
Apareixen també les instal·lacions de
subministrament extern.
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Electricitat

INSTAL·LACIONS



1.4

Entorn Geològic

Mapes geològics i geologia de la zona
del Castell del Remei.
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Geología específica d'Espanya

Geologia general d'Espanya

Geologia extreta del mapa cartogràfic
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Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Mobles, instal·lacions i obertures1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

3.2
Anexe A : Estat actual

s
EO

N

Secció horitzontal +5,00 m



Tapa de registre
     depòsit 3

Tapa de registre
     depòsit 2

Tapa de registre
     depòsit 1

17
18

16
15
14
13
12

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Assignació de textures

Rajola d'escoria a
matajunt

Tova ceràmica

Rajola hidràulica a
matajunt

Maestrat de ciment

Cairó ceràmic

Empedrat abojardat

Rajola moderna

Carreus

Cuadre de superfícies
 Superfície útil (m2)Nom de les estances

Torre Nord-Oest1

Superfície útil TOTAL
Superfície constructiva
Nivell d'ocupació

1433,19

1,95
31,96
14,23
16,03
7,79
23,69
68,59
25,89
22,84
2,65
4,25
0,93
18,03
27,30
57,36
25,06
24,48

1,80
3,12
50,08
26,14
10,50
22,41
21,92
16,67

5,23

2,82
8,95
65,83
67,90
14,38
18,75
7,75
1,28
14,15
8,83
20,74
12,93
22,44
28,89
35,23
20,88
13,98
59,27
7,48
10,83
4,24
20,05
11,51

Excusat Nord-Oest2
Distribuidor Nord-Oest3
Dormitori 14
Dormitori 25
Bany Oest6
Dormitori 37
Terrassa Oest8
Dormitori 49
Sala 110
Excusat Sud-Oest11
Distribuidor Sud-Oest12
Magatzem Sud-Oest13
Torre Sud-Oest14
Sala 215
Menjador16
Despatx17
Sala 318
Torre Sud-Est19
Distribuidor Sud-Est20
Excusats Sud-Est21
Terrassa Est22
Dormitori 523
Bany Est24
Dormitori 625
Dormitori 726
Dormitori 827
Excusats Nord-Est28
Magatzem Nord-Est29
Torre Nord-Est30
Cuarto de Calderes31
Bany Nord32
Saló de billar33
Terrassa Nord34
Dormitori 935
Dormitori 1036
Bany Nord-Oest37
Dutxa Nord-Oest38
Distribuidor Nord39
Passadís Nord-Oest40
Rebedor Oest41
Passadís Sud42
Cuina43
Pati de llums44
Sala 445
Rebedor Est46
Passadís Nord-Est47
Sala de ball48
Magatzem 149
Rebost50
Magatzem 251
Despatx senyorial52
Replà distribuidor53

Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Paviments i superfícies1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

3.3
Anexe A : Estat actual

s
EO

N

13,78

14,75

Secció horitzontal +5,00 m
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2,50

1046,42
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3.4
Anexe A : Estat actual
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N

Secció horitzontal +5,00 m



18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08

0.32 4.38 1.58 1.43 0.00 2.59 3.66 4.28 3.94 3.22 2.44 1.03 1.59

R1.14 29.82

0.052.360.15 0.05 4.19

R0.73

2.38
0.86

4.29

0.32

0.38

0.60

0.59

0.05
0.95

0.66

3.74 3.87

5.10

R1.44

4.27 1.41 0.15

R1.65

1.102.57

1.30

1.07

4.46

4.77

4.70

3.65

2.29

0.95

0.45

1.07

1.97

0.23
0.26

4.35

0.05

1.96

0.05

3.42

0.05

2.87

0.05

4.21

4.51

0.98 1.54

0.72

0.511.27 2.78 3.77 3.95 3.92 3.68 3.91 1.07 2.09 0.44

0.51

0.96

0.05

1.00

0.04
0.54

0.05

3.74

0.05

1.97

0.56

0.05

1.15

0.05

1.79

0.05

2.35

0.30
0.07

2.91
1.29

0.05

2.50

0.05

4.28 0.85 1.17 0.90
0.22
0.90 1.16

0.05

0.88

0.05

3.41
0.50

1.21

0.38

2.91
0.05

3.79

0.05

3.98

0.05

3.86

0.05

3.87
0.05

3.04

0.05

9.49

0.15

1.52
0.15

0.05

4.38 0.76

0.47

4.25
1.00

0.40

0.90 3.06 0.90 0.69 2.19 0.87 0.93 2.85 0.70 1.19

0.05

0.86

0.52

0.05

1.17
0.05

1.31 0.90 2.07
0.50

4.50 4.46

2.10

0.05

1.72

0.05

3.28

0.05

3.56

0.05

3.67

0.05
0.54

0.91

0.05

3.73

0.05

2.40

0.05

1.66

3.99

0.31

4.20
0.05
1.07 0.63 2.27 2.48

0.05

0.33

0.48
1.12

0.05
4.31

0.48
0.24

0.05

1.00

0.62

0.70

4.68

0.61

1.67

8.01

0.80

1.15

0.05

4.19

0.52

0.49

4.46

0.05

1.00

0.62

5.38

0.61

6.48

3.61

0.34

1.15

0.05

4.19

0.52

0.44 4.20
0.05
1.07 0.63 1.22

0.05

0.65 1.65 0.70

1.40

0.05

0.47 4.20

0.05

1.07 0.63 1.22
4.46

0.55

4.20
0.05
1.07 0.63

3.53

0.40
1.75

0.55
0.79 1.19 2.70 1.19

1.12

0.45

3.42

0.05

2.30

0.32

1.12

0.05

1.99 2.34

0.480.44

0.47

0.15

0.05

1.00

0.62

0.17

0.05

2.40

0.05

2.61

0.05

2.61

0.52

1.15

0.05

4.18

0.53

0.72

0.63

2.30 0.86 2.51

0.05

0.96

0.66

0.05

4.19

0.30
0.26

0.47

4.30

0.05

1.12

0.320.45 0.49

0.05

3.15

2.92

0.68

0.46

4.32

0.05

1.12
0.32

2.290.90

2.58

0.45

0.45

1.92

1.47

0.91

1.47

0.95

1.47

1.95

5.000.78

0.05

0.90

0.27

R0.45

4.63 0.90

0.48

0.43

4.49

0.05

Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei
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4.1
Anexe A : Estat actual
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N

Secció horitzontal +7.80 m
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Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Mobles, instal·lacions i obertures1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
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Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Paviments i superfícies1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

4.3
Anexe A : Estat actual

s
EO

N

Secció horitzontal +7.80 m

Cuadre de superfícies
 Superfície útil (m2)Nom de les estances

Torre Nord-Oest1

Superfície útil TOTAL
Superfície constructiva
Nivell d'ocupació

980,71

14,70
3,12
5,70
14,80
12,03
17,90
6,59
15,94
9,06
13,88
2,55
6,58
25,63
13,45
17,03
16,50
16,50

47,00
3,50
13,88
2,92
9,14
16,41
6,32
16,23

15,15

2,85
15,92
15,02
17,51
17,00
6,15
11,76
19,70
19,23
7,94
11,31
2,90
11,07
21,00
18,67
12,56
22,00
13,60
13,77
10,57
11,51
11,41
2,12

Excusat Nord-Oest
2 Distribuidor Nord-Oest
3

Cuina Nord-Oest
4

Dormitori 1
5
6

Dormitori 3

7
Vestidor Oest8

9
Rebost Sud-Oest10

Excusat Sud-Oest
11
12

Distribuidor Sud-Oest13
Torre Sud-Oest14
Sala 115

16
17
18

Torre Sud-Est

19

Distribuidor Sud-Est
20

Excusats Sud-Est

21
22
23
24

Dormitori 6

25

Dormitori 7

26
27

Excusats Nord-Est

28
29

Torre Nord-Est

30
31
32
33
34

Dormitori 9

35

Dormitori 10

36
37
38

Distribuidor Sud-Oest

39
Passadís Oest-Nord40

41 Passadís Oest-Sud
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Dormitori 2351
52

Cambra Inodor53

17,45

13,07

Rebost Nord-Oest

Dormitori 2

Cuina Sud-Oest

Dormitori 4
Dormitori 5

Cuina Menjador Sud-Est

Rebost Sud-Est
Dormitori 8
Vestidor Est

15,73
Cuina  Nord-Est

6,13Rebost Nord-Est

Distribuidor Nord-Est
Dormitori 11
Dormitori 12
Vestidor Nord
Dormitori 13
Dormitori 14
Dormitori  20

Passadís Sud-Oest
Passadís Sud-Est
Passadís Nord-Est
Passadís Nord-Oest
Vestíbul Nord-Oest
Passadís Oest
Dormitori  21
Dormitori  22

Dormitori 24

54
55
56
57

12,31Magatzem1
8,30Magatzem2
37,40Magatzem3
72,60Sala gran
821,07

83,72%
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Nº PlanoPlano
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Data
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Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Estructura horitzontal1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

4.4
Anexe A : Estat actual

s
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N

Secció horitzontal +7.80 m
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Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Amidaments planta sota-coberta1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

5.1
Anexe A : Estat actual
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N

Secció horitzontal +10.70 m



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Paviments i superfícies1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

5.2
Anexe A : Estat actual

s
EO

N

Secció horitzontal +10.70 m

Cuadre de superfícies
 Superfície útil (m2)Nom de les estances

Ala Oest1

Superfície útil TOTAL
Superfície constructiva
Nivell d'ocupació

980.72

138,53
122,96
140,71
37,25
57,79

21,95

2
3
4

Antesala5
Golfes Oest6

7

127,84
Ala Sud
Ala Est
Ala Nord

24,98
8

62,01
9

20,41
10

816,44

Torre Nord-Oest
Torre Sud-Oest
Torre Sud-Est
Torre Nord-Est11

62,01Golfes Est

83,24 %

6

4

1

5

2

7

3

10

11
8



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Estructura de la coberta1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

5.3
Anexe A : Estat actual

s
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N

Secció horitzontal +10.70 m

Jàssera metàl·licaJàssera Fusta
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Nº PlanoPlano
Descripció
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Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Amidaments de la teulada1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

6.1
Anexe A : Estat actual

s
EO

N

Projecció cenital

Cuadre de superfícies
 Superfície útil (m2)Nom de les estances

Ala Oest1

Superfície constructiva 1003.92

197,81
167,04
195.61
129,87
74,71

9,59

2
3
4

Antesala5
Golfes Oest6

7

161,54
Ala Sud
Ala Est
Ala Nord

8
Pendent de la coberta inclinada

Cobert  rebedor
67,75Golfes Est

6

4

1

5

2

7

3

8

24.5º  /  45 %
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Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Aigües teulada1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

6.2
Anexe A : Estat actual

s
EO

N

Projecció cenital



7.20 1.10 14.10 2.08 6.27 5.27

2.71

5.87 1.57 1.43 2.64 1.03 2.19 3.48
0.36

4.62 3.86 4.02 3.21 5.92
0.35

1.58

5.86
1.57

1.43 2.64 1.03 2.19 3.94 4.48 3.86 4.02 3.22 5.92

0.53

2.53

0.20

0.26
0.38

0.15

1.77

1.39 26.59 6.34

5.84 5.92

0.92

1.73

0.25
0.20

4.85

0.47

0.35

0.50

0.47

2.65

1.01

1.90

3.21

0.15

2.15

2.25

2.06

1.70

6.26

0.50
0.15

0.66

2.25

2.261.86

0.39

2.65

0.66

0.14

0.35

0.39

1.75

0.360.36

2.37 1.501.05 1.476.88

6.23 1.35 1.47 2.58 1.07 2.70 3.95 3.92 3.88 3.91 3.80 6.10

0.35

6.23 1.35 1.47 2.58 1.07 2.70 3.95 3.92 3.88 3.91 3.80 6.10

2.47

0.23

1.04

1.87 2.52 1.98 1.50 2.38

0.92

2.07 6.83

1.03

0.62

0.15

0.97

0.27

0.20

2.57

0.13
0.28

0.20

6.5228.213.320.582.75

1.50 1.50 2.42 1.38
0.74

0.66

0.61

0.39

0.20

0.35

4.51

3.07

0.43

3.50

0.90

0.15

0.15

0.70

1.86

0.33

0.21

1.96

2.26

1.75

0.23

1.86

0.20

6.10
6.23

2.56

0.36

Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Façanes Nord i SudAmidaments de façana1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

7.1
Anexe A : Estat actual

Façana Sud. V2

Façana Nord. V1

18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08

V2

V1

V2

V1

V2

V1



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Façanes Nord i SudAcabats de façana1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

7.2
Anexe A : Estat actual

Façana Sud. V2

Façana Nord. V1

18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08

V2

V1

V2

V1

V2

V1



3.50

2.90

1.03

2.04

1.61

0.44

0.600.60
5.92

0.38

0.60
0.59

1.30 1.07 3.19 1.47 3.30 4.70 4.72 2.49 0.96

0.44

0.84 6.23

5.92

0.46 0.45

0.67 1.30 1.07 3.19 1.47 1.43

0.48

1.40 1.47 2.41 0.60
0.42

1.07 2.06 1.39 2.48 0.95

0.45

0.84 6.23

0.33

6.34 25.64 6.65

0.60
2.26

3.223.29

2.06

0.35

1.25

2.26

1.50

1.40

0.66

1.70

0.35

0.70

0.58

0.14

1.32

1.01

1.69 2.405.58

0.15

1.96

0.20

2.80

0.66

12.96 5.74

1.75

1.86

0.15

1.29

1.86

2.261.86

2.67

0.60

2.81

2.53

1.24

5.92 6.23

1.86

0.85

0.38

2.27

0.36

5.95 2.91 1.44 2.88 1.70 2.86 2.17 12.12 5.77
0.98

1.70

1.71

0.34

1.54 0.95 2.30 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 4.20 0.95

6.10

0.44

0.87
0.43

1.47 3.59 1.07 1.49
0.46

1.41 1.47 3.21 1.47 3.17 1.47

0.37

0.86
0.44

0.91 5.82

6.08 0.87

0.48

1.36 3.70 0.96 3.47 1.36 3.32 1.36 3.28 1.36
0.42

5.82

6.52 1.58
21.08

2.01 6.24

6.10
5.82

1.10

1.29

0.65

0.12

26.12

0.62

2.67

0.36

0.52

2.15

0.23

0.97

2.26
2.62

0.45

1.61

1.44

0.60

2.62

0.45

1.65

0.60

1.40

0.49

0.15

1.75

0.15

0.35

2.152.26

1.03

0.15

0.28

0.50

3.50

0.66

0.33

0.35

1.47

0.14

2.65

0.46

1.01

1.90

0.66

0.38

2.67

0.50

2.27

1.24

2.27

2.06

3.29

1.75
0.44

2.48

0.15

1.65

0.60

0.65

Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Façanes Nord i SudAmidaments de façana1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

8.1
Anexe A : Estat actual

Façana Est. V2

Façana Oest. V1

18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08

V1

V2

V2

V2

V1

V1



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Façanes Nord i SudAcabats de façana1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

8.2
Anexe A : Estat actual

Façana Est. V2

Façana Oest. V1

18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08

V1

V2

V2

V2

V1

V1



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Secció 1. EO / OESecció amb direcció Oest -Est1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

9.1
Anexe A : Estat actual

Secció 1 O-E

2

1

3

Secció 1 E-O

S1

S1

S1

S1

0.00

3.17

6.87

9.97

12.33



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Secció 2 OE . Secció 3 OESecció amb direcció Oest -Est1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

9.2
Anexe A : Estat actual

Secció 2 O-E

2

1

3

Secció 3 E-O

0.00

2.97

6.87

9.97

S2

S3

S2

S3

S2

S3

S2

S3

3.07

9.97

6.87

3.07
2.97

0.00



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Secció 4 OE . Secció 6 OESecció amb direcció Oest -Est1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

9.3
Anexe A : Estat actual

Secció 4 O-E

2

1

3

Secció 6 O-E

9.97

S4

S6

S4

S6

S4

S6

S4

S6

0.00

9.97

6.87

3.07
2.97

0.00

2.97
3.07

6.87

-0.84



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Secció 5 EO / OESecció amb direcció Oest -Est1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

9.4
Anexe A : Estat actual

Secció 5 O-E

2

1

3

Secció 5 E-O

0.84

9.97

S5

S5

S5

S5

0.00

9.97

6.87

3.07

0.00

2.97
3.07

6.87

-0.84

S5

S5

S5

S5

2.67



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Secció 7 NS . Secció 8 NSSecció amb direcció Nord Sud1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

10
Anexe A : Estat actual

Secció 7 N-S

2

1

3

Secció 8 N-S

9.97

0.00

9.97

6.87

3.07

0.00

2.86
3.07

6.87

2.86

S7 S8

S7 S8

S7 S8

S7 S8



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Detalls d'acabats i forja1:10 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

11
Anexe A : Estat actual

s
EO

N

Manyeria i ornament

Detall de les finestres del pati interior

Reixes de forja. P1

Luminària penjant de forja del rebedor. P1

Detall del capitell de pedra

Rajoles vidriades de pati interior

Rajola hidràulica Planta Serveis

Enrajolat hidràulic de Planta Noble

Enrajolat ceràmic
Rajola hidràulica a les oficines. PB

Enrajolat ceràmic de Planta Noble



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Habitatge dels pagesos del Castell del Remei1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

12
Anexe A : Estat actual

s
EO

N

Mòdul d'habitatge

0.00

3.24

6.39



ANNEX B: PLÀNOLS ANTICS  



 

1. Tipologia del terreny i usos per a la vinya 



 

2. Plànol de situació 1: 50.000 



 

3. Planta de decantació i criança de vinagre  i criança de brandi i licor . Planta Baixa 1:200 



 

4. Plànol de distribució de la Planta Noble 1:100 



ANNEX C: PROPOSTA DE REHABILITACIÓ  



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Paviments i superfícies1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

13.1
s

EO

N

Anexe C: Proposta

Fonamentació i paviments

Extracció de terres

D e m o l i c i ó  d e l
paviment de ciment

Recrescut 10cm de
HA-25 i malla 8/20

Extracció de la rajola
h i d r à u l i c a

Demolició del linòleo

Demolició de parets i
obtenció de fusteries

Recalçament amb
m i c r o p i l o t i s

Ober tura  d e murs



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Propostes de rehabilitció1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

13.2
Anexe C : Proposta

s
EO

N

Intervenció P1

Extracció de rajola
c e r à m i c a

R e s t i tu c i ó  d e  l e s
f u s t e r í e s

J a r d i n e r e s

Extracció de la rajola
h i d r à u l i c a

Paviment de rajola
c e r à m i c a

Demolició de parets i
obtenció de fusteries

Barana de vidre a
1 , 2 0  m e t r e s

Ob er tura de  mu rs

Ascensor 6 plaçes Punt  de venti lació



Nº PlanoPlano
Descripció

Escala
Data

Alumne
Tutor Cotes

Proposta de rehabilitació
del Castell del Remei

Propostes de rehabilitació1:150 DIN-A3MetresNov. 2013Francisco Gelabert MuñozManuel Agustiño
UPC

EPSEB

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

13.3
Anexe C : Proposta

s
EO

N

Intervenció P2

Extracció de rajola
c e r à m i c a

R e s t i t u c i ó  d e  l e s
f u s t e r í e s

J a r d i n e r e s

Extracció de la rajola
h i d r à u l i c a

Paviment de ra jo la
c e r à m i c a

Demolició de parets i
obtenció de fusteries

Barana de vidre a
1 , 2 0  m e t r e s

Obe rtu ra  de murs

Ascensor 6 plaçes Punt de venti lació



ANNEX D : FITXES DE LESIONS   

 En qualsevol cas que es parli d’elements estructurals, abans de realitzar qualsevol tasca de 

consolidació es farà la descàrrega de l’element  (mitjançant apuntalament , per exemple) fins a reduir-ne  al 

màxim les concàrregues i invalidar funcionalment l’element estructural per tal de poder-hi treballar amb total 

seguretat. Una vegada realitzats totes les fases de recuperació estructural es procedirà a la progressiva 

entrada en càrrega de l’element  invalidat. 

Conjunt de mesures de protecció col·lectiva�1030 € + número d’individus que hi treballin * 1030 €  



 

Fitxa 01 Humitat accidental Descripció constructiva 4.2.A.2.1 

Situació de les lesions A la trobada entre el mur de façana amb la terrassa 

 

Pressupost 

-Pintura al Silicat sobre paraments exteriors 11,73 €/m
2
 

-Morter aïllant Weber therm Aislone e=60 mm malla de fibra de vidre antiàlcalis i morter 
monocapa Weber.pral Tierra e=10mm� 54,26 €/m

2 

-Canaleta de coure 280mm  29,12 €/ml 

Lesió 

Física Humitat provocada per esquitxos i brutícia 

Química Eflorescències i fongs 

Mecànica Descomposició de la paret 

Descripció 

Degrada principalment l’argamassa i pot atacar químicament a la composició produint-se una 
degradació progressiva. És una lesió localitzada a tots els punts amb relleu  com a la part 
superior del marcs de les finestres , la part superior de la faixa de pedra , i la banda 
immediatament superior al nivell del forjat al primer pis , arribant fins als 40 cm d’altura. 

Causes 
Prové de la caiguda de la pluja sobre el suport horitzontal , que esquitxa el mur fins a poder 
produir-se acumulacions localitzades d’aigua degradant la composició del mur. 

Afectació 

La retenció d’aigua dins el porus del material , pot arribar a mullar tant l’estructura porosa del 
material que augmenti el seu pes fins a tres vegades. Pot afectar tant a l’argamassa , com al mur 
resistent com a la pintura d’acabat, que en el cas de ser impermeable pot afavorir el procés de 
degradació del mur ja que dificultaria la ventilació de les parts humides.  

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 
Mitjançant un humectòmetre es pot arribar a saber-ne el nivell de saturació i l’altura exacta d’afectació. 
Proves d’adherència del mur de tàpia. 

Intervenció 
Per a solucionar les humitats per esquitxament , es col·locarà una canaleta als ràfecs  i es complementarà la 
solució renovant la zona afectada . 

 
1-Es netejarà tota la superfície mitjançant un raspat enèrgic de la superfície i a les zones amb floridura o 
humitat , es farà una neteja amb una dissolució de lleixiu al 10% ó  una dissolució 1:10 d’àcid clorhídric amb 
aclarit posterior amb aigua abundant.  
2-S’aplicarà una capa de KEIM Soldalit-Grob  com a capa de contacte i posterior al seu secat dues capes de 
KEIM Soldalit.  
3-Es disposarà la canaleta de coure posteriorment haver rehabilitat la teulada. 

Altres sistemes 

2-Aquestes pintures a base de silicats es poden substituir per sistemes més tradicionals com és la primera 
capa d’aplicació d’un morter de calç pastat amb un 15% d’aigua armat amb una fibra de vidre antialcalina 
de 210 gr/m

2
 solapant-la entre sí 10 cm i 24 h posteriors se li aplica una segona capa amb la coloració que 

es desitja aconseguint l’espessor desitjat . Aquest sistema serà vàlid amb resistències superficials baixes ( 
3kg/cm

2
 

2-Si el que es vol es executar un acabat de forma ràpida i resistent , un altra opció és l’ús de revestiments a 
base de resines acríliques fotoreticular amb una primera capa d’una dispersió aquosa de polímer acrílic  
0,15l/m

2
. Una vegada seca aquesta capa, s’aplicarà una imprimació d’una resina fotorreticular  0,7 l/m

2
 

Segons la resistència que es desitgi es donaran més o menys capes, tot conservant la impermeabilitat del 
conjunt i la transpiració del vapor d’aigua. 

Reportatge fotogràfic 

  1 2 3  

4  5  

 



 

Fitxa 02 Humitat per capil·laritat Descripció constructiva 4.2.A.1.2 

Situació de les lesions Al perímetre exterior de la capella de Planta Baixa 

 

Pressupost 
Rasa drenant farcida amb grava , embolicada en geotèxtil, en el fons de la qual es disposa un tub flexible de 
polietilè d'alta densitat (*PEAD/*HDPE. Rasurat amb corruga el·líptica per a drenatge, enterrat, de 110 mm 
de diàmetre interior nominal) Sobre llit de formigó pobre (HM-20/B/20/I) amb e=10 cm. 33,67 €/ml

 

Lesió 

Física Humitat per capil·laritat  

Química Eflorescències i fongs 

Mecànica Despreniments i descomposició de la paret 

Descripció 
Humitats en l’intradós d’un mur sota-rasant (-84 cm) . Procedents  de l’acumulació de l’aigua al 
terreny natural i/o per nivell freàtic . L’absorció d’aigua i una manca de ventilació afavoreix la 
creació de fongs i la degradació del mur.   

Causes 
Al no haver-hi paviment al voltant del Castell ni tampoc cap sistema de drenatge , la terra 
sempre es troba humida  i el mur es mulla progressivament. 

Afectació 
La retenció d’aigua dins el porus del material , pot arribar a mullar tant l’estructura porosa del 
material que augmenti el seu pes fins a tres vegades. L’aigua pot transportar agents dissolts com 
nitrats o sulfats , que al sortir pel mur pot precipitar i cristal·litzar , apareixent les eflorescències. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 
Mitjançant un humectòmetre es pot arribar a saber-ne el nivell de saturació i l’altura exacta d’afectació. Un 
altre sistema per tal de saber si hi ha nivells freàtics seria fer petites cales de certa profunditat o també un 
rastreig per ultrasons. 

Intervenció 
Donat que no existeix cap sistema de protecció perimetral , s’ha elegit fer un anell de tubs de drenatge 
amb un sistema estàndard per al voltant i un altre de més específic per al mur  sota-rasant. 

 
1-S’extraurà el paviment existent  tot executant una rasa de 50 cm adossada al perímetre exterior del mur  
fins arribar a la cota on es recolzin els fonaments. Així com també  la primera filada de l’empedrat. 
2-S’abocaran 10 cm de formigó pobre sobre el fons de la rasa per tan de rebre-hi el tub drenant. 
3-Es col·locarà generalment un sistema de impermeabilització de característiques semblants o millor al de 
TEXSA Murs amb humitat baixa que recobreixi el llit de formigó pobre i el mur  fins a la segona filada de 
l’empedrat  
4-Per a la zona de la capella , es realitzarà un sistema específic de característiques semblants o millors al de 
TEXSA Murs amb humitat mitja-alta. 
5-Es col·locarà un tub de drenatge , damunt de la impermeabilització. 
6-S’ompliran les rases de grava i es compactaran . 
7-Es disposarà la filada extreta a fi de que quedi completament protegida la impermeabilització. 
8- Es reomplirà amb grava i es col·locarà un nou paviment de característiques idèntiques al panot existent 
amb un àmbit de 1,50 metres mínim. 
9-Es repararà l’interior de la capella segons l’acabat desitjat , però amb pintures silíciques. 

Altres sistemes El proposat gràficament   

Reportatge fotogràfic 

1 2 3  

4  

 

 



 

Fitxa 03 Humitat per capil·laritat Descripció constructiva 4.2.A.2.1 

Situació de les lesions A la zona dels murs en contacte amb el terreny natural a PB 

 

Pressupost 

-Tractament d'humitats per capil·laritat en murs existents de 70 cm d'espessor mitjà, mitjançant la 
realització cada 10 cm de trepants perpendiculars a la base del mur, col·locació de filtres d'injecció, segellat 
superficial de les perforacions amb morter de ciment i calç M-2,5 i injecció d’hidrofugant, a força de silicat 
potàssic i silicat metílic de potassi � 157,14 €/ml + 554,80 €/Ud d’instal·lació d’equip. 
-Reomplert amb morter calç hidràulica natural i arenes calcàries R=15 kg/m

2
� 38,16 €/m

2
 

-Tractament superficial de consolidació del mur mitjançant aplicació de dues mans de consolidant (èster 
orgànic d’àcid silícic)  mitjançant pistola difusora�43,50 €/m

2 

-En el cas de haver-se de recobrir elements no petris ni de fàbrica a la sala del vinagre de Planta Baixa, serà 
convenient l’aplicació d’un morter difusiu macroporós de calç hidràulica tipus NHL 3.5Z, segons UNE-EN 
459-1 e=20mm � 67 €/m

2 

Lesió 

Física Humitat per capil·laritat  

Química Eflorescències i fongs 

Mecànica Despreniments i descomposició de la paret 

Descripció 
Humitats en l’intradós dels murs procedents  de l’aigua retinguda al terreny , pot transportar 
agents dissolts , que poden arribar a reaccionar amb els components del mur , acabats o morter. 

Causes 
La porositat dels materials afavoreix l’ascensió capil·lar fins que la humitat dóna a la superfície 
calenta . Els agents dissolts com els sulfats i els nitrats reaccionen amb el morter de calç 
produint-ne la degradació i pèrdua del monolitisme i capacitat portant del mur. 

Afectació 

L’aigua pot arribar a augmentar la plasticitat del mur i per tant l’estabilitat del conjunt . A més , 
els carbonats al reaccionar amb els sulfats i nitrats , es degrada i perd les propietats mecàniques. 
Dir també que s’han observat punts on les eflorescències acumulades al llarg del temps i la 
manca de ventilació , ha afavorit un procés tal que ha arribat a la formació de cristalls sobre el 
parament. Aquest fet es correspon al mur Sud de la sala de les arcades, l’afectació és tal que ha 
arribat fins a P1 on ha aflorat sobre els paviments i al sòcol del mur. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 
Mitjançant un humectòmetre es pot arribar a saber-ne el nivell de saturació i l’altura exacta d’afectació. Un 
altre sistema per tal de saber si hi ha nivells freàtics seria fer petites cales de certa profunditat o també un 
rastreig per ultrasons. La fluorescència de raigs X i l’anàlisi neutrònic seran dos mètodes aptes per a 

determinar la presència de sals. Anàlisis petrogràfics.  

Intervenció 

La problemàtica que  hi ha és l’existència d’humitat al terreny i a la capacitat dels materials en contacte 
amb ell per absorbir-ne l’aigua. Per tant , l’eliminació de focus productors d’humitat així com garantir 
l’estanquitat del terreny i l’adequada ventilació dels elements seran estratègies bàsiques. Com que es 
proposa fer la Planta Baixa amb els paraments vists , el sistema d’injecció serà un bon sistema.  

  
1-Retirar tots els elements no cohesionats ( parts del morter disgregat , elements petris erosionats o solts , 
elements suspesos com pols i partícules ets) mitjançant un raspat manual. En els llocs on hi hagi una 
acumulació de brutícia, eflorescències i/o fongs , es pot optar per fer una neteja per mitjà d’un xorro 
d’aigua tíbia  amb una pressió no major a 10 kg/m

2
. Aquest mètode es pot combinar o substituir per un 

xorro d’arena humectada amb pressions de servei una mica més baix degut a l’efecte abrasiu que pot 
produir-se’n. Tot i així es pot optar per fer un tractament  amb un raspat enèrgic de la superfície i a les 
zones amb floridura o humitat , es farà una neteja amb una dissolució de lleixiu al 10% ó  una dissolució 
1:10 d’àcid clorhídric amb aclarit posterior amb aigua abundant.  
2-Afavorir la ventilació , es poden preveure les obres per inicis d’estiu a fi de trobar menys nivells d’humitat 
i ventilar permanentment la planta baixa a la obra durant el període Maig-Agost. Altres sistemes 
d’assecament ràpid mitjançant ventilador o electròlisis , poden ser vàlids per tal d’assecar gran part de la 
humitat retinguda. A la part del sòcol , s’excavarà amb mitjans manuals una rasa de 50 cm de profunditat a 
fi de que ventilin les parts mes saturades d’aigua. Es deixarà ventilar fins a tenir un grau d’humitat a la paret 
de 50-60% 
3-Reposar les peces de dimensions considerables (≥5 cm ) que hagin pogut saltar o que es vegin que es 
mouen per unes de característiques resistents a l’existent . 

4-Realitzar injeccions a portell mitjançant trepant de 12 a 17 mm de diàmetre i inclinació 30∘ respecte el 
terra i pressions de servei de 3-4 kg/cm

2
 esperant-ne a assolir els 7 kg/cm

2
 finalitzant a aquell instant les 

injeccions. Si l’actuació s’ha de fer per les dues cares ,  les perforacions seran de 2/3 de l’espessor de la 
paret i es faran cada 14-18  cm . Si l’actuació s’ha de fer a una cara ( la banda perimetral de l’edifici i la del 
pati interior) les perforacions  faran l’espessor de la paret – 5 cm i la distància serà d’entre 10-12 cm. Una 
vegada feta la perforació es farà un bufat Amb una sonda d’aire a pressió a fi d’eliminar els residus que hi 
quedin i garantir-hi una millor penetrabilitat.. 
 S’haurà de  impregnar  el mur amb productes hidrofungants ( acrilat gelatinós) amb valors els valors de 4-
4,5l/ml a parets de 50 cm d’ample i 5,5-6,6 l/ml a parets de 70 cm fins a aturar el mur ( es considera un 
consum aproximat de 0,1 litres per metre lineal de mur i centímetre d’espessor) Es disposaran  segons la 
distància requerida per tal de crear una membrana impermeable per la xarxa porosa que ocupi tot l’espai 
buit , abans amb aigua , ara amb fluid impermeabilitzant .  
5-Rejuntar i tapar les injeccions amb morter de ciment  impermeabilitzant les juntes netejades prèviament. 
Es disposarà un sistema de característiques iguals o millors al de “Piedra a Piedra” . Es podrà reomplir la 
junt mb un morter de ciment 1:4 de filler de silici, amasat amb una dissolució 1:5 d’aigua/emulsió 
polimèrica. Un altra dosificació vàlida serà ciment pòrtland , cal i filler de sílice en dosificació 1,5 / 3 /12 
pastat amb una dissolució 1:10 d’aigua i dispersió polimèrica. 
6-Aplicació d’un tractament biocida a fi d’eliminar i prevenir d’agents incrustats , adherits o en procés de 
creixement, com pot ser l’aplicació d’una capa de clorur-tetra-alquil fosforat al 20% mitjançant brotxa en 
diferents passades a fi d’anar reduint la probabilitat de nous microorganismes. 
7-Reomplir les rases amb grava i col·locar el paviment de terra estabilitzada . 
 
En cas de murs de fàbrica amb aparició de sals que cristal·litzen superficialment, es realitzarà la mateixa 
intervenció , però es farà prenent atenció de fer-ho per les juntes i netejar les superfícies amb 
eflorescències. Per aquest procediment es realitzarà una dissolució d’àcid clorhídric al 10% mitjançant la 
impregnació i raspat amb raspall de nylon i aclarit final amb abundant aigua a pressió. I per acabar una 
vegada ben sec, s’aplicaran dues mans des de dalt cap avall de un siloxà oligomèric al 6% en base white 
spirit, que segellarà la sortida de sals per no permetre l’entrada d’aigua, però sí la del vapor d’aigua. 
 

Altres sistemes En el cas de poder-se dur a terme, sempre serà recomanable no afectar a l’estat d’equilibris que hi ha dins 



un element estructural. Un sistema que facilita la dessecació d’una forma no invasiva i que a més d’evacuar 
la humitat, també tapona la xarxa porosa, és l’electroforesis. On per mitjà d’un corrent elèctric es realitza 
un procés de dessecació i mitjançant l’ús de foresita, el segellat de la xarxa porosa. Cal dir que s’ha de fer 
un estudi de la viabilitat i eficàcia d’aquest mètode.  

Reportatge fotogràfic 
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Fitxa 04 Humitat per filtracions Descripció constructiva 4.2.A.1.2 

Situació de les lesions Al perímetre interior de la capella de Planta Baixa 

 

Pressupost 

-Membrana nodular que origina una cambra d’aire que permet evaporar la humitat a la cara 
interior del mur i per diferència de pressió , sortir fins el punt més elevat�23,81 €/m

2
 

-Fals sostre de plaques d’escaiola mitjançant estopades penjants � 13,87 €/m
2
 

-Aplicació de dues mans de pintura anticorrosiva a base de resina epoxi� 1,5 €/ml 

Lesió 

Física Humitat per filtracions  

Química Eflorescències i fongs 

Mecànica Despreniments i descomposició de la paret 

Descripció 

Humitats en l’intradós d’un mur sota-rasant (-84 cm) . Procedents  de l’acumulació de l’aigua al 
terreny natural degut a les fuites de les rentadores o dels depòsits i/o per nivell freàtic . 
L’absorció d’aigua i una manca de ventilació afavoreix la creació de fongs i la degradació del 
mur.   

Causes 

A la cambra de les rentadores hi ha uns desaigües i un col·lector que recull les de la Cuina i els 
desaigües . Es troben realitzades amb fibrociment i hi ha mostra d’una reparació , així doncs , 
degué haver-hi fuites per algun punt o la ruptura d’algun element , provocant la saturació del 
terreny  fins a manifestar-se pels paraments. Aquesta lesió es repeteix a l’altra banda tot i ser 
provocada per les possibles fuites dels depòsits , executats amb una simple lletada de ciment. 

Afectació 

La retenció d’aigua dins el porus del material , pot arribar a mullar tant l’estructura porosa del 
material que augmenti el seu pes fins a tres vegades. L’aigua pot transportar agents dissolts com 
nitrats o sulfats , que al sortir pel mur pot precipitar i cristal·litzar , apareixent les eflorescències. 
L’altre efecte que hi pot tenir l’aigua és l’oxidació del metall , que de fet, així ha estat a les 
bigues metàl·liques que cobreixen el confessionari. Per acabar dir que també afecta 
negativament al formigó ja que fa  la humitat travessi la xarxa porosa fins arribar a l’armadura , 
provocant-ne la corrosió. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 
Mitjançant un humectòmetre es pot arribar a saber-ne el nivell de saturació i l’altura exacta d’afectació. Un 
altre sistema per tal de saber si hi ha nivells freàtics seria fer petites cales de certa profunditat o també un 
rastreig per ultrasons.  

Intervenció 
Arribats a aquest punt , he pensat que el sistema que millor integraria la intervenció al edifici existent seria 
crear-hi un sistema de ventilació permanent aprofitant-ne el fals sostre i les grans dimensions de la sala . 
D’altra banda , dir que les fuites existents , no són més que per una mala execució o per l’efecte del pas del 

temps, per tant , amb la intervenció i reparació general de l’edifici , es resoldran. 

 
1-Retirar tots els elements no cohesionats ( parts del morter disgregat , elements petris erosionats o solts , 
elements suspesos com pols i partícules ets) mitjançant un picat manual  fins descobrir el parament 
resistent ja sense arrebossat. 
2-Perforar fals sostre al perímetre on hagi d’haver-hi el mur ventilat i col·locació d ’airejadors a sobre dels 
portals d’accés. 
3- Instal·lació de planxes conformades atornillades sobre uns rastells separats del mur 3cm. 
4-Col·locació del sòcol d’acer galvanitzat perforat  
5- Afavorir la ventilació permanent del mur pel tir natural amb l’efecte xemeneia que es crea a la cambra 
ventilada (e=22 mm)  per mitjà del sòcol perforat i la sortida al vestíbul de la façana Sud mitjançant el fals 
sostre ventilat. Es disposarà un element de característiques similars al sistema Dumical. 
6-Junt amb aquest mètode es proposa fer un gunitat de 5 cm i malla electrosoldada 20x20 als depòsits per 
tal d’evitar les filtracions. Per garantir encara més aquesta tasca, es procedirà a donar-s’hi tres mans d’una 
pintura no porosa a mode d’impermeabilització. 

Altres sistemes Injeccions impermeables des de la cara interna  

Reportatge fotogràfic 

  1 2 3   

4 5 6 7  

 



Fitxa 05 Humitat per filtració Descripció constructiva 4.2.E.2 

Situació de les lesions A la banda inferior del marc de les finestres  

 

 

Pressupost 

-Finestra de pi melis renovada 490 €/Ud 
-Impermeabilització de l’esplandit i restitució interior 11,67+10 €/ml 

-Ampliació de l’envidriat de baixa emissivitat tèrmica i gas argó 58,76 €/m
2
 

-Substitució de fusteries exteriors de pi pintades 210 €/Ud 
-Barana amb perfils de vidre  rigiditzats per perfils d’acer inoxidable 224,76€/ml 

Lesió 

Física Humitat per filtració 

Química Pèrdua del arrebossat i rentat del mur 

Mecànica Despreniments i descomposició de la paret 

Descripció 

Prové majoritàriament de l’aigua de pluja, que penetra per les juntes entre el marc de la finestra 
i el quadre de la finestra, fins fer-se present i anar lentament regalimant per la superfície interior 
del mur. En el cas d’haver-hi una abundància de pluja, poc a poc amb el pas del temps es farà 
més brut i molt més agressiu, degradant progressivament la superfície per la que es filtra l’aigua. 
L’absorció d’aigua i una manca de ventilació afavoreix la creació de fongs i la degradació del 
mur. Es considera que els vidres tenen un valor de transmitància de 5,8 W/m

2
K , que en tenir-hi 

la contrafinestra posada, es converteix en 3,85 W/m
2
K , el que es tradueix en que hi ha 

condensacions superficials sempre i per tant, aquest pot ser un altra causant de les marques 
d’escorrentia que apareixen a sobre els paraments. 

Causes 

Els cicles de dilatació-contracció afavorits per la temperatura , junt amb l’efecte expansiu que té 
l’aigua congelada i per acabar, l’envelliment de les argamasses i dels materials. A més cal dir que 
a la zona Nord , aquest efecte s’ha potenciat amb les condensacions superficials d’aigua sobre 
alguns vidres. 

Afectació 

La retenció d’aigua dins el porus del material, pot arribar a mullar tant l’estructura porosa del 
material que augmenti el seu pes fins a tres vegades o congelar-se amb l’efecte expansiu que té. 
L’aigua pot transportar agents dissolts com nitrats o sulfats , que al sortir pel mur pot precipitar i 
cristal·litzar , veient-ne les eflorescències. L’altre efecte que hi pot tenir l’aigua és la putrefacció 
de la part inferior del quadre o/i de la finestra. Un altre efecte que se’n deriva d’una exposició 
prolongada i reiterativa és l’efecte de l’eliminació de la capa superficial de l’acabat , ja sigui 

l’enguixat , la pintura o l’arrebossat. De fet, en situacions molt agressives pot arribar a produir 
un rentat diferencial de la superfície. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 
Mitjançant un humectòmetre es pot arribar a saber-ne el nivell de saturació i el punt exacte d’afectació.  
Termografia infraroja 

Intervenció 

Ja que la rehabilitació preveu l’afegit d’uns vidres a mode de compliment d’aïllament tèrmic , també es 
disposaran elements que assegurin  l’estanqueïtat de l’element . Així com el correcte desguàs de l’aigua 
acumulada. 

 
1-Retirar tots els elements no cohesionats ala zona a rejuntar ( parts del morter disgregat , elements petris 
erosionats o solts , elements suspesos com pols i partícules ets) mitjançant un picat manual  fins descobrir 
el parament resistent. 
2- Reparar les zones de juntura de la fusta mitjançant crestalls de goma. A les zones d’entrega del marc 
amb la pare es resoldrà mitjançant cordons d’espart alquitranats. 
3-Assegurar l’estanqueïtat dels vidres existents mitjançant l’aplicació d’un cordó de silicona, i en cas 
d’haver-ne algun d’espatllat substituir-ne per un d’espessor igual. 
4-Segellat perimetral de la fusteria amb una massilla de poliuretà monocomponent de ∅=0,5 cm a mitja 
canya. 
5-Colocar els vidres nous  convertint una obertura simple en una de doble fulla a fi d’augmentar la 
capacitat aïllant de la superfície envidriada (es considera una distància òptima col·locar-ho separat entre sí 
60 mm) 
En el cas de no haver-hi suficient aïllament es pot optar per afegir-hi una finestra addicional a la cara 
exterior tipus Isovitre, conservant les contrafinestres i el marc de les finestres o bé utilitzar uns vidres de 
baixa emissivitat, millorant l’aïllament tèrmic i reduint les operacions 
6- Es realitzarà un fresat en pendent cap a fora a fi de que pugui escopir l’aigua amb un pendent mínim de 
3%. 

Altres sistemes 
5-Es pot optar per col·locar finestrals a la banda interior . Aquesta opció és molt més costosa, més ràpida 
d’executar i per tant no és necessària una mà d’obra especialitzada 

Reportatge fotogràfic 
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Fitxa 06 Humitat per filtració Descripció constructiva 4.2.C 

Situació de les lesions A les trobades entre elements , a les cobertes , al sostre de P2 i als depòsits de PB 

 

 

Pressupost 

-Teulat reutilitzant les antigues teules i merma de 10ud/m2noves preses amb porexpàn sobre onduline�28 €/m2 

-Renovació de terrasses i acabat amb gres rústic 30x30, B.V. polipropilè, aïllant de e=6cm i 
pendent amb formigó d’argila expandida � 66,81+110,22 €/m

2
 

-Trobades amb coberta plana i mur�25,26 €/ml 
-Coberta enjardinada no transitable no ventilada � 70,22€/m

2 

-Reparació de l’aiguafons, l’aiguavés o la cumbrera 14,55 €/ml 
-Aïllament tèrmic de la llar de foc mitjançant panells de llana mineral hidròfobs, imputrescibles i 
revestida la cara vista mb una làmina d’alumini adherida amb resina orgànica RT=0,85m

2
K/W i 

conductibilitat tèrmica 0,035W/(m·K) i Euroclase A1 de resistència al foc e=30mm�21,09 €/m
2
 

-Desconstrucció del paviment ceràmic i reutilització de les peces 13,82 €/m
2
 

Lesió 

Física Humitat per filtració  

Química Floridura i rentat del mur 

Mecànica Despreniments i descomposició de la paret 

Descripció 
Prové majoritàriament de l’aigua de pluja i també al sostre inferior de les cambres humides 
( banys i cuines ). De forma directa, penetra pels intersticis fins arribar al parament calent o 

al ventilat , si hi ha una abundància en pluja , poc a poc el pas es farà més gran i molt més 
agressiu , degradant progressivament la superfície per la que es filtra l’aigua. L’absorció 
d’aigua i una manca de ventilació afavoreix la creació de fongs i la degradació del mur. De 
forma indirecte , pot ser per l’acumulació de l’aigua filtrada de forma directe , fins a 
formar-se bassiots  i filtrant-se aquesta aigua a un segon element o fins a un tercer.  
Potser també l’origen siguin filtracions accidentals per una mala execució de les parts 
d’acabat o tancament com poden ser a les mampares de la cuina , obertures de xemeneies 
,faixa de pedra, manca d’impermeabilització al forjat sota les cambres humides , trobada 
entre els murs dels toilettes i els murs de tancament de façana , la trobada entre les torres i 
els murs de tàpia , entre d’altres. Són taques que visualment no passen desapercebudes 
doncs o tenen un gran àmbit d’afectació, o un punt de trobada crític que no s’ha resolt 
correctament, o algun punt d’aigua que ha anat filtrant paulatinament. 
Tot i no manifestar-se les patologies, en un dia de pluja es apreciable com per molts indrets 
de la teulada hi ha goteres i a zones com la cumbrera, l'aigofons o a l’aiguavés, en apareix 
més localitzadament. A la coberta, doncs, serà una lesió generalitzada. 

Causes 

Prové principalment de l’aigua de pluja , tot i que els cicles de dilatació-contracció afavorits 
per la temperatura , junt amb l’efecte expansiu que té l’aigua congelada i per acabar, 
l’envelliment de les argamasses i dels materials. Per tant els punts crítics a considerar seran 
les cobertes i teulada , així com la manca d’estanqueïtat a certs punts localitzats com a les 
cambres humides, a zones pròximes als depòsits. Al punt de trobada entre les jàsseres de 
sota-coberta que travessen l’entrebigat i la resolució d’aquest encontre, hi apareixeran 
filtracions. 

Afectació 

La retenció d’aigua dins el porus del material , pot arribar a mullar tant l’estructura porosa 
del material que augmenti el seu pes fins a tres vegades o congelar-se amb l’efecte 
expansiu que té. L’aigua pot transportar agents dissolts com nitrats o sulfats , que al sortir 
pel mur pot precipitar i cristal·litzar , vegent-ne les eflorescències. L’altre efecte que hi pot 
tenir l’aigua és l’oxidació del metall , que de fet, així ha estat a les bigues metàl·liques . Un 
altre efecte que se’n deriva d’una exposició prolongada i reiterativa és l’efecte de 
l’eliminació de la capa superficial de l’acabat , ja sigui l’enguixat , la pintura o l’arrebossat. 
De fet, en situacions molt agressives pot arribar a produir un rentat diferencial de la 
superfície. 
Pot provocar l’augment de plasticitat localitzat d’un tram de mur, afectant no sols a la zona 
concreta sinó a la zona immediatament superior ja que pot produir-se un assentament 
arribant fins i tot a afectar a l’estructura horitzontal. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 
Mitjançant un humectòmetre es pot arribar a saber-ne el nivell de saturació i l’altura exacta 
d’afectació. Un sistema molt simple per a saber d’on provenen les fuites seria mitjançant la inserció 
de fum a les zones on es vol saber. Aquest sistema és vàlid per a la sota-coberta i als toilettes. 

Intervenció 

Són patologies per envelliment o mala execució on amb la rehabilitació del Castell ja és repararien 
situacions com les filtracions de la coberta ( focus de moltes de les filtracions) , terrasses de les torres 
i el sostre de P2. A Planta Baixa es deixaran els paraments exposats a la sala del vinagre. 

   



 

     

  
1-Es tractaran els focus de les pèrdues: Aïllament per la teulada mitjançant cambra ventilada, 
Onduline i aïllament a sota; executar les cobertes vegetals a les torres; condicionar les terrasses , 
crear caputxons per a les xemeneies o pels passos de ventilació, col·locar-hi un cèrcol a fi de 
regularitzar la teulada i homogeneïtzar els esforços, especialment les empentes laterals que 
produeixen algunes jàsseres sobre murs; instal·lació de pluvials. 
2-Retirar tots els elements no cohesionats ( parts del morter disgregat , elements petris erosionats o 
solts , elements suspesos com pols i partícules ets) mitjançant un raspat manual tant al entrebigat 
com a les parets fins eliminar la zona afectada. A les bigues es realitzarà el raspat mitjançant un 
raspall de cedres metàl·liques. 
3-Substitució dels elements afectats com per exemple falsos sostres , rajols d’entrebigat, bigues 
podrides... En el cas de petites lesions com esquerdes o fissures es  reompliran mitjançant argamasses 
de composició similar a l’original.  

Altres sistemes 1-Aïllament des del  paviment de sota-coberta 
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Fitxa 07 Humitat per ruptura de la instal·lació Descripció constructiva 4.2.D 

Situació de les 
lesions Tant pot ser el cas d’instal·lació de fontaneria , desaigües o  calefacció 

 

Pressupost 

-Retirar instal·lacions elèctriques i parallamps 1,5 €/ml  
-Retirar instal·lacions de fontaneria de plom i tubs de calefacció 4,50€/ml 
-Retirar instal·lacions de desaigües 3,38€/ml 
-Instal·lació de 4 puntes de Franklin nivell de protecció 2 i conductor d’acer inox� 5608,77€ 
-Ventilació híbrida incorporada fusteries, parets i forjats amb un cabdal de 10  l/s �60€/Ud 
-Escomesa general de sanejament amb xarxes separatives PVC ∅≈160 mm �71,02 €/ml 
-Caldera de pellets  amb potencia de 54 a 220 kW i ACS a 55

o
C� 55336 €/Ud 

-Calefacció i refrigeració per terra radiant amb protecció acústica i aïllament modelat per acollir 
els tubs multicapa PE/Al/PE-Xc de 16mm i capa de morter de 5 cm� 71,78 €/m

2 

-Il·luminació exterior mitjançant lluminàries adossades � 15€/Ud 
-Il·luminació exterior mitjançant lluminàries encastades al pla de terra � 32 €/Ud 

Lesió 

Física Humitat localitzada al punt on ha aparegut la ruptura 

Química Floridura i rentat del mur 

Mecànica Despreniments i descomposició de la paret 

Descripció 

Les instal·lacions tenen una certa antiguitat amb lo que les soldadures i unions  s’han anat 
degradant, a aquest efecte se li suma el assecat intern de les instal·lacions i per tant oxidacions 
internes dels materials. La humitat penetra pels intersticis fins arribar a la superfície, si aquesta 
ruptura no és reparada poc a poc el pas es farà més gran i molt més agressiu , degradant 
progressivament la superfície per la que es filtra l’aigua. L’absorció d’aigua i una manca de 
ventilació afavoreix la creació de fongs i la degradació del mur. 

Causes 
L’envelliment de les instal·lacions i dels punts d’unió , possibles modificacions de cabdal o de la 
pressió de l’aigua o dels aparells sanitaris. Desús. Condensació intersticial sobre el material i 
per tant l’efecte expansiu de l’òxid acumulat superficialment. 

Afectació 

La retenció d’aigua dins el porus del material , pot arribar a mullar tant l’estructura porosa del 
material que augmenti el seu pes fins a tres vegades o congelar-se amb l’efecte expansiu que 
té. L’aigua pot transportar agents dissolts com nitrats o sulfats , que al sortir pel mur pot 
precipitar i cristal·litzar , apareixent les eflorescències. L’altre efecte que hi pot tenir l’aigua és 
l’oxidació del metall , que de fet, així ha estat a algunes canonades de ferro i a les de plom. Un 
altre efecte que se’n deriva d’una exposició prolongada i reiterativa és l’efecte de l’eliminació 
de la capa superficial de l’acabat , ja sigui l’enguixat , la pintura o l’arrebossat. De fet, en 
situacions molt agressives pot arribar a produir un rentat diferencial de la superfície. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 
Mitjançant un humectòmetre es pot arribar a saber-ne el nivell de saturació i l’altura exacta d’afectació. 
Un sistema molt simple per a saber d’on provenen les fuites seria mitjançant la inserció de fum a les zones 
on es vol saber. Aquest sistema és vàlid per a la sota-coberta i als toilettes. 

Intervenció 

Són patologies per envelliment o mala execució, on amb la rehabilitació del Castell ja és repararien 
situacions com la pèrdua de l’arrebossat o el simple canvi de les instal·lacions i dels aparells sanitaris. 
-Renovació de la instal·lació parallamps. 

 
-Condicionar punts de pas d’instal·lacions (fumerals i xemeneies en desús per vàters i gas)  i recomanar 
segellat amb proteccions passives contra el foc. 
-Recomanar instal·lació vista de coure o d’acer inoxidable. 
-Habilitar l’evacuació de fums així com caputxons de xemeneies a teulada. 
-Adequar ventilació de les estances. 
-Adequar els desaigües de forma separativa. 

Reportatge fotogràfic 
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Fitxa 08 Humitat accidental Descripció constructiva 4.2.D.1 

Situació de les 
lesions A les proximitats d’on s’utilitzen aparells sanitaris de les cambres humides 

 
He decidit simplificar a punts representatius ja que és una lesió inactiva 

Pressupost 
Mitjançant la planificació de les obres durant mesos de l’estiu es garantirà l’assecament dels 
elements afectats aconseguint així un estalvi significatiu. Combinat amb la ventilació de les 

estances es pot aconseguir bons resultats. 

Lesió 

Física Humitat per esquitxos i brutícia 

Química Eflorescències 

Mecànica Descomposició de la paret 

Descripció 
Descomposta de la pintura i atac químic a la composició dels murs, produint-se una degradació 
progressiva. Hi ha l’avantatge del desús de l’edifici i per tant la garantia de que totes aquestes 
són humitats actualment inactives. 

Causes 
Prové dels esquitxos dels aparells sanitaris quan són utilitzats, fins a poder produir-se 
acumulacions localitzades d’aigua degradant la composició del mur. 

Afectació 

Envolta tot l’element que produeix els esquitxos ja sigui a parets o al terra. La retenció d’aigua 
dins el porus del material , pot arribar a mullar tant l’estructura porosa del material que 
augmenti el seu pes fins a tres vegades. Pot afectar tant a l’argamassa , com al mur resistent 
com a la pintura d’acabat, que en el cas de ser impermeable pot afavorir el procés de 
degradació del mur ja que dificultaria la ventilació de les parts humides.  

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 
Proves i anàlisis Mitjançant un humectòmetre es pot arribar a saber-ne el nivell de saturació i l’altura exacta d’afectació 

Intervenció 

La intervenció és relativament senzilla , excepte a aquells punts on hi hagi una humitat 
constant. Amb la rehabilitació del castell , junt amb els perlificadors que s’aplicaran al 
rentamans ja estarà resolt . 
 
1-En el cas d’haver algun aparell sanitari espatllat o amb mides d’instal·lacions que ja no es 
disposin al mercat , es posaran de nous amb aparença semblant al estil vintage que tenen els 
actuals. 
2-Es realitzarà un raspat fins a eliminar la pintura desconxada. 
3-Es col·locarà un morter  homogeni de calç amb dosificació calç hidràulica i arena  1:3 
4-S’aplicarà una capa de pintura a la zona del sòcol de coloració segons es desitgi a la proposta. 

Reportatge fotogràfic 
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Fitxa 09 Humitat per condensació Descripció constructiva 4.2.A.3.2 

Situació de les lesions És una lesió generalitzada a l’interior de l’edifici , sobretot a l’ala Nord i a l’Est 

 
 

Lesió 

Física Humitat per condensació 

Química Floridura i eflorescències 

Mecànica Descomposició de la paret 

Descripció 

Una manca de ventilació i un diferencial de temperatura ambient, afavoreix la creació de fongs i 
la precipitació del vapor d’aigua sobre la superfície freda. 
Al trobar-se un material amb cert grau de impermeabilitat exposat a un ambient amb un nivell 
d’humitat elevada , dona com a resultat la formació de petites gotes d’aigua per la superfície 
exposada . Al ser absorbida amb major o menor mesura , fa que encara la conductivitat del 
material augmenti i per tant dissipi la calor , el que es tradueix en convertir-se en un parament 
més fred que l’originari, i per tant, amb més facilitat de la condensació superficial. 
L’ala Nord es troba greument afectada i en segon ordre l’ala Est. Els caps de les bigues 
metàl·liques en contacte amb els murs de Planta Baixa la majoria es troben amb una fase de 
corrosió avançada.  

Causes 

Una manca o nul·la ventilació de les estances, la falta d’assolellament, elevats nivells de 
transmitància de l’element afectat i per acabar elevats nivells de concentració d’humitat durant 
quatre mesos a l’any. La humitat relativa >75% no es considera un ambient sa. 
La temperatura de condensació serà Tc=Tinterior-(0,5+(95-Hr/5)) 

Afectació 

La retenció d’aigua dins el porus del material , pot arribar a mullar tant l’estructura porosa del 
material que augmenti el seu pes fins a tres vegades o congelar-se amb l’efecte expansiu que té. 
L’aigua pot transportar agents dissolts com nitrats o sulfats , que al sortir pel mur pot precipitar i 
cristal·litzar , apareixent les eflorescències. L’altre efecte que hi pot tenir l’aigua és l’oxidació del 
metall , que de fet així ha estat a les bigues metàl·liques, apareixent un picat per tota la longitud 
de la biga metàl·lica a causa de la condensació a diferents punts de la humitat ambiental. A les 
zones en contacte amb parets humides , serà molt probable que apareguin condensacions; un 
exemple seria els caps de les bigues, derivant a la putrefacció parcial en el cas de fusta i a la 
oxidació en el cas del metall. Aquest últim efecte , a la Planta Baixa es veu molt sever fins a la 
corrosió de les bigues que pot provocar no només la pèrdua de secció resistent , sinó la fallida 
parcial del forjat afectat. 
 Un altre efecte que se’n deriva d’una exposició prolongada i reiterativa és l’efecte de l’aparició 
superficial de fongs o floridura a l’acabat , a l’enguixat ,a la pintura o a l’arrebossat. Així com 
també un rentat de l’element a causa del degotament continu de les superfícies fredes. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix (picat general) Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt (caps bigues PB) Alta 
Proves i anàlisis Mitjançant un humectòmetre es pot arribar a saber-ne el nivell de saturació i l’altura exacta d’afectació.  

Intervenció Són patologies per manca d’ús i sobretot per manca d’aïllament. Amb la rehabilitació del Castell 

ja és repararien situacions com les condensacions a murs humits o als forjats. 

 
1-Retirar tots els elements no cohesionats ( parts del morter disgregat , elements petris 
erosionats o solts , elements suspesos com pols i partícules ets) mitjançant un raspat manual 
tant al embigat com a les parets fins eliminar la zona afectada. A les bigues es realitzarà el raspat 
mitjançant un raspall de cedres metàl·liques. 
2-Acondicionar higrotèrmicament mitjançant un correcte estudi tèrmic. Als murs freds en cas 
d’existir condensació serà recomanable l’aplicació d’aïllament no només per la cara externa sinó 
que també per la cara interna. 
3-Millorar la ventilació de les estances mitjançant un sistema de tir natural. 

Altres sistemes 
Ventilació de les sales per mitjà de xemeneies de ventilació , dimensionades segons 185.la conservación del 

patrimonio arquitectónico. Serà acceptable l’ús de col·lectors segons: 

Reportatge fotogràfic 
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Fitxa 10 Taques i eflorescències Descripció constructiva 4.2.A.2.1 

Situació de les lesions Per tota l’edificació on hi hagi presència d’aigua 

Pressupost 

-Hidrofugant R=0,28 l/m2 transparent mitjançant una mà de silans i siloxans en suspensió 
aquosa 5,39 €/m2 
-Taques de floridura i humitats: Rentat manual amb solució d’aigua i lleixiu al 10 % Rendiment 

(R)= 0,3 l/m2 �3,61€/m2 

-Eflorescències salines: Neteja manual amb solució d’àcid clorhídric R=0,3 l/m2 �7,88 €/m2 

-Tractament superficial anti-salitre 10€/m
e 

-Restes de calç, ciment u òxids: Rentat manual amb líquid rentador a base d’àcids inorgànics i 

detergents especials R= 0,1 l/m2 �2,85 €/m2 

-Brutor, grasses i pols: Neteja manual amb detergent alcalí R=0,2 l/m2 �3,74 €/m2 

-Decapat superficial: Producte universal R=0,175 l/m2 �5,67 €/m2 

 

Lesió 

Física Brutícia, despreniments i rentat diferencial 

Química Eflorescències i fongs 

Mecànica Descomposició de la paret 

Descripció 

La major part d’aquest tipus de lesió intervé l’aigua en algun dels seus tres estats , com a mitjà 
catalitzador per  a que la brutícia, contaminació o les espores suspeses a l’aire puguin 
desenvolupar-se fins aparèixer amb sals eflorescents o amb agents biològics. Pot atacar 
químicament a la composició superficial del parament exposat, produint-se una degradació 
progressiva. La pluja pot distribuir de forma diferencial la brutícia produint zones “netes” , 
rentades per l’aigua, i zones “brutes” per on no circula l’aigua de pluja. 

Causes 
Pluja, substàncies dissoltes dins l’aigua capil·lar, degradació química de materials, espores 
volàtils, brutícia de l’aire, contaminació atmosfèrica  i d’altres components suspesos a l’aire.  

Afectació 

La primera capa que es veu afectada és la que es troba més a l’exterior. La pedra al ser porosa 
pot retenir millor la brutícia i les substàncies suspeses , arribant a produir deplacacions. La teula 
que es troba exposada a la intempèrie, al estar directament sotmesa a l’acció de la pluja, 
aquesta pot penetrar per gravetat molt millor per la xarxa porosa de la ceràmica, essent 
favorable per al desenvolupament de floridures , espores i d’altres elements biològics. La pintura 
, que és la que es troba més a l’exterior pot sofrir desconxats, bombolles i l’eliminació superficial 
per rentat diferencial.  
La següent capa seria l’arrebossat  , que té una certa porositat i és capaç de retenir més brutícia 
així com espores volàtils. En el cas de gelades o d’humitats capil·lars , pot arribar a desprendre 
l’acabat. Les rajoles vitrificades també es poden veure afectades o inclús desprendre-se’n del 
mur. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 
Proves i anàlisis Cap 

Intervenció 

Per acabar amb les taques i eflorescències a les zones on hi hagi exclusivament aquesta lesió realitzarem 
una neteja mitjançant un tractament químic  adient a cada material. A les zones on hi hagin combinació 
amb altres lesions (filtracions , putrefacció del material , ets) es realitzarà la reparació adient segons l’altra 
patologia. 
1-Humitetjar la superfície per tal de que el parament no absorbeixi una quantitat  desmesurada. 
2-Netetjar cada parament segons el producte que sigui menys nociu entre : un raspat enèrgic de la 
superfície. O una neteja amb una dissolució de lleixiu al 10% . O  una dissolució 1:10 d’àcid clorhídric amb 
aclarit posterior amb aigua abundant. 
3-Raspatllat enèrgic de  les peces afectades. 
4-Esbandit final amb aigua clara a fi d’eliminar les restes  així com el producte aplicat. 

Petit recull del reportatge fotogràfic 
 

  FAÇANES, TERRASSES i PATI INTERIOR : Exposició directe als agents climàtics 

   . 

   . 

 

   
 
PLANTA BAIXA: Per capil·laritat i condensació 

   . 



  

   

  
 
PLANTA NOBLE: Per la capil·laritat i alguna filtració 

   . 

   . 

   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA SERVEIS: Filtracions indirectes o secundàries 

    

   . 
 
COBERTA: Exposició directe als agents climàtics i acumulacions d’aigua 

  . 



  . 

 

 

 



 

Fitxa 11 Fissures i esquerdes a l’empedrat Descripció constructiva 4.2.A.2 

Situació de les lesions A l’aplacat de pedra de Planta Baixa i als altres elements de pedra 

 

Pressupost 
-Reconstrucció dels murs de pedra calcària � 448,96 €/m

2
 

-Reconstrucció de l’aplacat de pedra e=2-3cm col·locats amb morter bastard de calç i ciment 
blanc BL-II/A-L 42,5 R � 49,83 €/m

2
 

Lesió 

Física Pèrdua de monolitisme 

Química  

Mecànica Fissures i esquerdes 

Descripció 

Com que l’empedrat és una tècnica que segons les pedres utilitzades pot arribar a necessitar 
majors quantitats d’argamassa, són més sensibles a que en cas de no haver-hi una trava lo 
suficientment resistent , el morter es vegi sotmès a unes tensions que no pugui suportar fins a la 
seva ruptura. La resistència que pot resistir una pedra serà sempre major a la del morter utilitzat 
, per tant serà un punt de fallida possible les zones de juntura , que serà per on es dibuixarà la 
línia de descens d’esforços. Per tant, l’efecte de l’envelliment de les argamasses, així com el 
transport dissolt en aigua de nitrats i sulfats, pot provocar l’acceleració de l’envelliment i produir 
un deteriorament més accelerat 
A la façana al ser l’aplacat de pedra un element adherit al suport originari , el punt de fallida no 
es trobarà exposat , per lo que pot haver-hi deformacions superficials , filtracions d’aigua pels 
intersticis del aplacat. En el cas de poder-hi haver filtracions , l’efecte de les gelades ha pogut 
esdevenir l’efecte expansiu de l’aigua fins a la separació física de l’acabat sobre el mur. 
Quan els esforços recaiguin directament sobre l’element de pedra , l’element haurà de resistir 
esforços a tallant i serà únicament a l’element afectat on apareixeran les fissures o les esqueres. 

Causes Sobrecàrregues localitzades i envelliment d’argamasses. 

Afectació 

Tant s’ha produït a l’aplacat de les terrasses com a alguns elements estructurals tant interns 
com externs. 
Al no saber-ne la resistència real dels materials ni el comportament com element estructural , 
s’ha optat per fer una valoració amb un alt perill d’estabilitat i una urgència d’intervenció 
mitjana (Ja que no s’ha produït cap fallida ruïnosa dels elements) 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana (General) 

Alt Alta (Arcs) 

Proves i anàlisis 

Cales, assajos destructius i proves geotècniques a fi d’esbrinar si es produeixen per motius interns al Castell 
o externs , i és per causa del terreny. També podem fer ús de deformómetres a fi de saber si l’esquerda o 
fissura es troba activa o estabilitzada. L’ espectroradiometria ens permetrà tenir una reproducció de les 
fissures i esquerdes. 

Intervenció 

Es diferenciaran quatre possibles situacions: 

 
1-Morter d’aplacat:  
a)Es netejaran totes les juntes  i les pedres que s’hagin de rejuntar a fi d’aconseguir la màxima adherència 
b)Es mullaran les pedres a fi d’aconseguir una millor adherència del morter 
c)En el cas d’haver peces bufades, s’extrauran i es llevarà la estesa de morter i se’n reposarà una de nova 
amb característiques de dosificació iguals a la del mur. 
d)Es reomplirà amb un morter  convencional de coloració idèntica a l’existent, no té que ser retractiu. 
e)Es netejarà de nou la superfície passades 12 hores a fi de deixar la superfície néta. 
2-Morter a elements estructurals: Es seguirà un procés idèntic a l’anterior però  amb un morter 
lleugerament retractiu. En el cas d’aparèixer-hi esquerdes de dimensions considerables , serà recomanable 
l’ús de morters lleugerament expansiu M-40/a o M-40/b. En el cas d’haver buits de considerables 
dimensions , es reompliran amb pedres de característiques resistents similars i coloració si es pot. Podent-
se reutilitzar pedres de les cases abandonades. 
3-Pèrdua de secció resident 
a)Es procedirà a una neteja dels fins adherits mitjançant aire a pressió. 
b)Aplicació de resines aptes per a la pedra , per tal de restituir la continuïtat o adherir-hi les parts soltes. 
c)Serà convenient deguda a la incertesa de la capacitat resistent dels murs , optar per un reforç mitjançant 
consolidants en forma d’aerosol i aplicar-hi tantes passades com sigui necessari per a que el seu rendiment 
aprofiti al màxim les qualitats dels murs. 
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Fitxa 12 Fissures i esquerdes estabilitzades Descripció constructiva 4.2.A.2.1 

Situació de les lesions A les parets de tàpia 

 

Pressupost 
-Injeccions armades amb fluid epoxi a 5 Ud/m2� 62.5  €/ m2 + 554,80 €/Ud d’instal·lació d’equip. 

-Reparació de fissures i esquerdes mitjançant el segellat amb massilla elàstica amb fibres� 7,51 €/ml 

Lesió 

Física Pèrdua de monolitisme 

Química  

Mecànica Esquerdes o fissures verticals 

Descripció 

Les esquerdes i fissures poden ser provocades per una acció puntual o continuada al llarg del 
temps , que pugui produir que el mur no pugui assumir la deformació fins a tenir un col·lapse 
localitzat. Donat que on apareixen aquestes patologies són murs de tàpia, tindrem la avantatja 
de que la lesió es manifestarà molt semblant als esforços que realment provoquen l’acció , per 
tant es dibuixaran seguint la línia de descens de càrregues. 

Causes 
Aquests esforços poden ser produïts per assentaments , desplaçaments localitzats o per fletxes 
de sostres. 

Afectació 
Sobre els murs de càrrega , tot i que també poden afectar a les divisòries . Però donat el seu poc 
valor estructural es deixaran en un segon ordre, com a  referència per a saber quin tipus de lesió 
mecànica apareix. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 
Testimonis amb guix i  fisurómetre. L’ espectroradiometria ens permetrà tenir una reproducció de les 
fissures i esquerdes. 

Intervenció 

La complexitat de la reparació de fissures i esquerdes a les construccions de tàpia és doble : per una banda 
és deguda a la manca absoluta de capacitat adherent dels materials a la tàpia això és degut a que el 
sistema d’intersticis intralaminars de les argiles són de menors dimensions que fins i tot les molècules dels 
monòmers , on no s’aconsegueix una penetració efectiva per l’excés del tamany molecular d’aquests. De 
manera que els polímers presenten una avantatja enfront adhesius vegetals en suspensió aquosa , lligants 
químics ja formats dissolts en solvents, que és la generació de una xarxa de microbarres gràcies a la 
capacitat de penetració dels monòmers i posterior polimerització.  
D’altra banda hi ha la inestabilitat física de l’argila quan entra en contacte amb la humitat. Que augmenten 
de volum i tendeixen a ser més plàstiques . Per tant , abans de aplicar-hi cap mena d’intervenció , serà 
imprescindible treure unes cales a fi d’esbrinar les característiques mecàniques del  material i la composició 
química d’aquest. 
Tots aquests processos poden ser aplicables als murs de maçoneria doncs són molt recomanables a roques 
calcàries, tot i que deguts a efectes de coloració s’hauran de fer embeguts i no superficialment. 
S’ha optat per un sistema a base d’injeccions ( que poden ser de diferent tipologia a fi de donar resposta a 
diferents requeriments mecànics) que es comportaria com un sistema de cosit espacial embegut dins el 
material . El tractament a realitzar a les fissures serà el mateix que a les esquerdes , ja que són punts 
sensibles de fallida sols que enlloc de ser injeccions , seran microinjeccions no armades. Dir també que el 
principi amb el que es basa aquest sistema de reforç és amb la creació de plans horitzontals ja que 
verticalment la tàpia sabem que treballa correctament, per tant, serà amb la pressió vertical exercida amb 

la que es considerarà la capacitat d’adherència , creant-ne una malla espacial que “coseixi” el mur. El 
producte injectat haurà de tenir una viscositat proporcionada a la permeabilitat del material 10 

-10
 -  10

-13
 ( 

a més permeabilitat , més viscositat  segons es desprèn de la llei de Darcy) . Les injeccions es tenen que 
realitzar molt lentament ja que s’han d’evitar bosses concentrades de fluid, per tant la pressió a exercir per 
a la penetració haurà d’esser estudiada amb lupa ja que a majors pressions , millor penetració , però per 
contra, també es corre un major risc del col·lapse localitzat del material terrós i per tant la disgregació del 
mur. Per tant , no es deuen d’excedir amb les pressions les tensions internes de treball del material. 
S’elegeixi el sistema que s’elegeixi de fluïdificant s’intentarà sempre conservar el coeficient de deformació 
del mur. Aquest tractament pretén obtenir i conservar algunes característiques com : Màxima impregnació 
del mur o zona afectada, màxima permeabilitat al vapor d’aigua, reduir l’absorció d’aigua un 70% , consum 
mínim de 200 gr/m

2
 ,llarga vida útil, compatibilitat química , resistència química als àcids , als àlcali i als 

rajos UV. 
Aquestes consolidacions també es proposen com l’aplicació no en tot l’ample del mur sinó en 2/3 de 
l’espessor i amb diàmetres de 25 a 5 mm de diàmetre i separacions entre les perforacions inferior a 50 cm , 
tot i que també es pot realitzar de forma empírica amb assajos previs , obtindrem degut a la baixa porositat 
de la tàpia un valor de impregnació en forma sensiblement cilíndrica i per tant un valor de diàmetre 
d’assoliment D. De manera que la longitud de separació entre  les diferents perforacions té que ser L<D/3 a 
fi d’assegurar una superposició entre les injeccions de cada perforació. En principi , una distribució a 
portell, segons una malla de triangles equilàters , és la que millor compacta la massa. 

  
 
     1-Es farà un primer rentat generalitzat  amb un raspat manual amb ajuda de sals d’amoni quaternari  a 
mode de fungicida , per tal de permetre l’eliminació  i prevenir la formació de líquens i vegetació . 
     2-Es reompliran els buits , fissures i esquerdes de forma basta amb morters reintegradors ( com que no 
volem aplicar-hi aigua a l’estructura , i a més que l’única finalitat que té és la de reomplir un buit , es farà el 
segellat de fissures i esquerdes amb un morter de calç hidràulica i arena (1:3) i un 8% de guix per tal que 
l’aigua d’amasat no es filtri pel mur de tàpia .Una vegada séc es farà una neteja del mur a fi d’eliminar 
restes o partícules soltes per mitjà d’un raspat enèrgic manual. La finalitat d’aquest pas és evitar la 
concentració localitzada de lligant ,ja que no ens interessa crear punts heterogenis ni tampoc malgastar un 
producte que és costós. 
      3-Una vegada eliminada la humitat afegida, es realitzaran perforacions amb mitjans manuals , elèctrics 
o hidràulics a fi de no transmetre vibracions, adients a les prestacions mecàniques necessàries, que siguin 
semblants al sistema de pilotatge CPi-8 ,les injeccions seran de diàmetres de 2,5 a 3 cm + una holgura de 2 
a 5 mm (es tolerarà un diàmetre de taladre de 10 a 15% superior al de la boquilla d’injecció .Es farà una 
disposició especial als encontres en T i L . Per arribar a les profunditats es començarà amb una broca de 
longitud estàndard (abaracant 1/3 de la longitud que es vol aconseguir) ,es netejarà amb una sonda d’aire; 
posteriorment  es canviarà a una segona broca de major longitud ( que arribarà a 2/3 de la longitud 
desitjada), es netejarà amb una sonda d’aire; finalment es disposarà una tercera broca que abarcarà tota la 
longitud que es vol aconseguir. Aquest canvi de broques es realitza a fi d’evitar el pandeig de les broques , 
així com també preservant les boques de les perforacions. Una vegada realitzades les perforacions es farà 
un netejat de les perforacions de dintre a fora per mitjà d’una sonda d’aire a pressió a fi d’eliminar les 
partícules despreses i afavorir la millor adherència posterior. Es pot optar per trepans amb espirals a fi de 
donar una major capacitat d’adherència al conjunt ja que així s’augmenta la superfície específica i també es 
garantirà una unió no sols fisicoquímica sinó també mecànica. 
      4-Es podran injectar diferents fluids mitjançant una sonda( en cas de només voler reforçar les zones 
més afectades amb grans esquerdes , bastarà amb una motxilla tipus fumigadora amb un manòmetre i una 
batedora elèctrica, una vegada utilitzada , es rentarà amb dissolvents orgànics a fi d’eliminar restes 



polimeritzats. En el cas de voler fer un reforç preventiu generalitzat a més de la reparació anteriorment 
anomenada , es recomana l’ús d’una central d’injecció) amb perforacions laterals al seu extrem inferior de 
1 a 2 mm a una pressió baixa de 0,2 a 1,2 Kp/cm

2
 ( tot i que variarà en funció de l’estat de deteriorament 

del mur , podem acceptar com a  vàlid el valor de 0,5 Kp/cm
2
 ), amb un mínim de 2 injeccions per cada 

tapial i sempre resseguint una distribució sensiblement ortogonal a la direcció de la esquerda apareguda i 
allargant-la un mínim del grossor del mur a tractar o fins i tot 1,5 vegades ( sempre superior a 50 cm) . 
Segons els comportaments mecànics necessaris a que hagin de respondre: 
 
-Resines epoxídiques: Se’n pot regular la viscositat , el grau de duresa i elasticitat segons l’adhesió de 
diamines o poliamides ( Trietilentetramina , poliaminoamida , fenildiamida). Una vegada iniciada la 
poladició , la reacció es converteix en exotèrmica. Són altament resistents  agents físics i químics i 
resisteixen molt a tracció. Són sensibles a les radiacions ultraviolades , són termostables . Les resines són 
vàlides per diàmetres de pas inferiors a 0,05 mm , tot i el seu elevat cost , les de baix índex de viscositat en 
poden ser una bona opció. 
-Resines acríliques-Acrilats resinosos: Són termoplàstiques , són solubles a dissolvents aromàtics i per tant 
reversibles. Destaquen les de polimetil metacrilat (PMMA) i les de vidre acrílic. És necessari com a 
catalitzador , l’ús de 0,2 % peròxid de benzoïl i un 3-4% de ftalat de dibutil que actua com a plastificant. 
Usualment s’utilitzen per a la consolidació de terrenys en solucions aquoses . Les resines són vàlides per 
diàmetres de pas inferiors a 0,05 mm.  Es poden mescla amb siloxans, lo que millora la capacitat de 
penetració i evita la pèrdua per evaporació de consolidant 
-Acrilamida en dissolució: És molt més econòmica que les resines epoxídiques o les acríliques. Posseeix una 
viscositat pròxima a la de l’aigua. De característiques semblants són la mescla de resorcina i formol. 
-Silicones resinoses: Són excel·lents hidrorepelents 
-Silicat d’etil: Els gels de sílice són  vàlids per diàmetres de pas de 0,2 a 0,05 mm. Aquesta opció és des de 
el punt de vista econòmic , tèrmic i estructural la més completa i que s’ajusta més als requeriments 
desitjats, tot i que tarden més a endurir i són sensibles a presències >5% en nitrats. ( en hi ha de diversa 
naturalesa: silico-epoxídiques , amb les avantatges e inconvenients de les epoxídiques i les metilpolisiloxà 
que permeten una bona transpiració però resistències baixes). Al ser aplicat a l’interior, el compost 
s’hidrolitza  amb la humitat interior  produint-ne un gel de sílice que cohesiona l’estructura, mentre 
l’alcohol etílic i l’aigua s’evaporen de forma natural. Els èsters orgànics de silici consoliden per cimentació, 
al reaccionar el gel amb la calç, encara que el procés de curat és llarg, els resultats són molt positius. 
-Silicat potàssic (també s’ha utilitzat el silicat neutre de sodi): Soluble en aigua , utilitzat també com a 
consolidant de terrenys mitjançant injeccions. El principi a seguir  és la reacció del vidre  soluble reacciona 
amb la calç lliure de la tàpia ( o tal vegada se li hagi d’aplicar clorur càlcic , tot depenent dels resultats de la 
composició química de la tàpia) , per a formar-ne  silicat càlcic , un compost molt resistent i no soluble. El 
mètode Joostn , de doble injecció de silicat sòdic més clorur de calci ( també es pot donar el producte fins 
que estigui embegut a la roca i posteriorment una abeurada de calç , presenta la avantatja de que les 
injeccions es poden fer d’una sola fase i amb dissolucions més fluides. El problema és l’aparició de clorur 
sòdic, sal comú. 
 
       Tots els fluids abans comentats podran ser armats per mitjà de barres de fibra de vidre o fibra de carbó 
disposant-ne separadors als extrems, així com també amb l’adhesió de virutes de fibres. Es podran utilitzar 
en el cas de necessitar un reforç a tracció important. 
Se li poden afegir càrregues inerts a fi de poder donar altres qualitats i capacitats om poden ser arena fina , 
pols de fàbrica de maó , pols de sílice o pols de talc . Se aplicarà questa càrrega inert una vegada mesclat el 
agent solvent i el catalitzador, per lo que serà necessari o bé una màquina que faci la mescla just a la hora 
de fer es injeccions o bé una batedora elèctrica , es tindrà en compte el post-life indicat segons el fabricant. 
S’intentarà que l’error de la mescla no variï més de  2% a fi d’aconseguir elements sensiblement isòtrops. 
      5-Quan sigui viable es perforaran les peces en sentir ortogonal al pla de fractura . En cas de no ser 
possible , es realitzaran en sentit obliquo aproximant-se a 45º. S’evitaran les perforacions horitzontals o 
amb caiguda a fora  a fi de que el fluid no surti per gravetat. Per tant es faran sensiblement inclinades a la 
part interna del mur. Una vegada realitzada les injeccions es posaran boquilles d’obturació a fi de que el 
material no surti ni s’escapi. 
      6-La finalitat és intentar crear un element continu i que treballi com una biga bi-recolzada o bi-
encastada, es netejaran les taques o material solt amb  dissolvents orgànics (cetones , xilol , toluol , ets) 
abans del fraguat del fluid .Es reompliran els buits que hagin pogut aparèixer a la superfície . 
     7- A les cares exposades a la intempèrie a fi de garantir una durabilitat i transpirabilitat elevada. De fet, 
seria millor la pulverització de resines acrilsilicóniques en dosis progressivament majors de 5 a 15 % 
repetint les aplicacions en períodes no inferiors a 2 dies fins aconseguir dosis mitges de 3 a 5 l/m

2 
 (una 

bona base seria: 3p. d’un copolímer metacrílic-etilmetacrílic, com el Palaroid B-72, al 30% dissolt a una 
mescla de toluol; 1p. de silicona com Dri Film 104, dissolta en white spirit, 8p. de triclor età; 8 p. de 
acetona)  
      8-Es reposarà la capa d’acabat 
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Fitxa 13 Fissures i esquerdes estabilitzades Descripció constructiva 4.2.A.2.1 

Situació de les 
lesions Als elements realitzats amb fàbrica 

 

Pressupost 

-Reparació de fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, calç i arena tipus M-2,5 
1:2:10 incloent-hi neteja, preparació superficial i sanejat de la fàbrica R=0,03m3/m2 � 15,12 €/m2 

-Reparació d’esquerdes mitjançant grapes i morter a base de resines epoxi i arena de sílice 
R=3,5 kg/m2�57,32 €/ ml 

Lesió 

Física Pèrdua de monolitisme 

Química  

Mecànica Esquerdes o fissures verticals 

Descripció 

Les esquerdes i fissures poden ser provocades per una acció puntual o continuada al llarg del 
temps , que pugui produir que el mur no pugui assumir la deformació fins a tenir un col·lapse 
localitzat. Donat que on apareixen aquestes patologies són murs de fàbrica, no seguirà 
rigorosament la línia de fractura ja que es fissurarà abans la zona de juntura que la de les peces.  

Causes 
Aquests esforços poden ser produïts per assentaments , desplaçaments localitzats o per 
aixafament d’elements constructius, ja sigui per una deficiència del material o per una 
sobrecàrrega. 

Afectació 
Sobre els murs de càrrega , tot i que també poden afectar a les divisòries . Però donat el seu poc 
valor estructural es deixaran en un segon ordre, com a  referència per a saber quin tipus de 
lesió mecànica apareix. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 
Testimonis amb guix i  fisurómetre. L’ espectroradiometria ens permetrà tenir una reproducció de les 
fissures i esquerdes. 

Intervenció 

Tot i que es pot solucionar la lesió reparant-la localment , serà al focus on es tindrà que tractar a fi de 
minimitzar la reaparició de les lesions en un futur, per tant, lo prioritari serà corregir l’estabilitat del mur. A 
continuació es restablirà l’estanqueïtat procedint-ne al segellat segons:  
FISSURES 
1-Netetja de la zona d’actuació  mitjançant aire comprimit  fi d’eliminar reses de maó o ciment i la pols. 
2-Impregnació amb una resina acrílica sense eliminar el guix 
3-Colocació d’una llenca de napa no teixida de polièster, solapant-les entre sí >5cm 
4-Impregnació final 
5-Acabat amb pintura elàstica de color blanc 

 
ESQUERDES 
1-Realitzar perforacions de 1 cm de diàmetre i  descobrir amb una regata l’esquerda. 
2-Netetja de la zona d’actuació  mitjançant aire comprimit  fi d’eliminar reses de maó o ciment i la pols. 
3- Retacat amb morter epoxi 

4- Cada 30 cm es disposaran grapes d’acer B500S ∅=8mm 
5-Acabat amb pintura elàstica de color blanc 

Reportatge fotogràfic 
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Fitxa 14 Arc de descàrrega Descripció constructiva 4.2.A.2.1 

Situació de les 
lesions A zones concretes a PB , P1 i P2 

 

Lesió 

Física Separació del mur en diferents parts 

Química  

Mecànica Esquerdes 

Descripció 

L’assentament localitzat sobre una obertura a un mur de càrrega , pot arribar a provocar , bé 
per sobrecàrregues , bé per envelliment del material resistent , un arc de descàrrega . Tots els 
que s’han format són assentaments curts ( La longitud d’afectació és inferior a 1,5*altura del 
mur). 
Del que s’acceptarà una modelització estructural amb un comportament , com si fos una biga 
bi-encastada , comportant-se els extrems com accions que impedeixen l’assentament central 
del mur. Per ant , en els assentaments curts , la ruptura es produirà per esforços tallants. 
Mentre que a una major longitud (xemeneia de la sala d’estar a P1) es produeix de forma 
simultània unes fissures parabòliques i d’altres de verticals, a causa de la tracció produïda per 
la flexió. 
Dir també que penso que totes les fissures i esquerdes del castell es troben estabilitzades o 
assumides. És important tenir una concepció amplia de la franja de temps que fa que es troba 
construït , inclús després d’haver hagut de suportar les sobrepressions de l’esclat d’una bomba 
i no oblidar que els murs es troben executats amb tàpia , lo que es tradueix amb grans 
espessors i per tant una sobrecàrrega de pes propi important. Al ser tàpia , les deformacions 
seran lleugerament assumibles , donada la plasticitat del material inclús moll , fins a poder 
suportares sense arribar en cap moment al col·lapse. 

Causes Assentaments localitzats ja sigui per sobrecàrregues o per pèrdua de capacitat resistent. 

Afectació 
A més de la pèrdua de cohesió del mur afectat , provoca com a conseqüència un augment de 
tensió als extrems de l’arc, ja que les línies son línies de ruptura a compressió i per tant les que 
abans passaven per un mur homogeni, es desvien tensionant zones localitzadament. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 
Proves i anàlisis Testimonis amb guix i  fisurómetre. Comprovacions amb ultrasons. L’ espectre-radiometría ens permetrà 

tenir una reproducció de les fissures i esquerdes. 

Intervenció 

Es consideraran com a esquerdes segons la tipologia constructiva de la que es composi l’element i es 
tractarà el focus problemàtic ja sigui per una degradació estructural o una sobrecàrrega molt 
centralitzada. 
Al trobar-se la gran majoria de les lesions sobre els urs de tàpia i ser sensiblement ortogonals al parament 
els plans de fissuració , es procedirà a la reparació com si es tractessin de fissures als murs de tàpia. 

1-Es farà una neteja de l’element a fi d’eliminar restes o partícules soltes per mitjà d’un raspat 
enèrgic manual. 
2-Es realitzaran perforacions adients a les prestacions mecàniques necessàries, que siguin 
semblants al sistema de pilotatge CPi-8. Es podran injectar diferents fluids segons els 
comportaments mecànics necessaris a que hagin de respondre: Resines acríliques-Acrilats 
resinosos, Silicones resinoses, Resines epoxídiques, Silicat d’etil, Silicat potàssic. 
3-Una vegada realitzat un cosit ortogonal a les esquerdes aparegudes, intentant crear un 
element continu i que treballi com una biga birecolzada o biencastada, es reompliran els buits 
que hagin pogut aparèixer a la superfície i es reposarà de nou una capa d’acabat. 

Reportatge fotogràfic 

  1 2 3  
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Fitxa 15 Oxidació i corrosió Descripció constructiva 4.2.A.3.2 

Situació de les lesions A l’embigat metàl·lic i a alguns elements metàl·lics del Castell 

 
Ambient  lleu Ambient suau Ambient mig Ambient agressiu Ambient molt 

agressiu 
 

Pressupost 

-Recrescut de 5 cm amb HAF-25/CR/B/12/IIa amb inclusió de fibres 0,5 kg/m3  i connectors 
d’acer i malla electrosoldada 20x20 B500S �27,20 €/m2 

-Abrasió superficial:  Projecció en sec de silicat d’alumini grau de reparació : 
Metall-GENERAL: Superficial Sa1 � 3,07 €/m2 

Metall-OXIDACIÓ MODERADA: 66% Sa2 � 4,68 €/m2 
Metall-CORROSIÓ: 95% Sa3 � 5,98 €/m2 

Lesió 

Física Expansió ,  

Química Oxidació o Corrosió 

Mecànica Pèrdua de capacitat resistent 

Descripció 

Les diferències de temperatura entre la temperatura ambient i la temperatura d’un material 
capaç de dissipar la calor tan bé com el metall, fan que la humitat es condensi a la superfície 
d’aquest , provocant una acceleració sobre el procés d’envelliment per oxidació o corrosió. 
Si a aquest fet es suma que hi puguin haver focus calorífics, la diferència entre la temperatura 
ambient i el material serà sensiblement diferent, per tant, zones pròximes a conducte o equips 
de calefacció, així com llars de foc seran punts crítics. 
D’altra banda hi ha la possibilitat de nivells freàtics combinat amb una manca de paviment a la 
planta baixa ,a més de l’emmagatzematge de tines de vinagre. Derivant-ne a un ambient saturat 
i amb àcid acetílic, que ha provocat una forta corrosió sobre eles elements horitzontals. 

Causes Assentaments localitzats ja sigui per sobrecàrregues o per pèrdua de capacitat resistent. 

Afectació 
A la resistència mecànica del forjat, a la capacitat de resistència a tallant als caps de les bigues 
en contacte amb el mur estructural 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt (forjat vinagre) Alta 
Proves i anàlisis Testimonis amb guix i  fisurómetre. Comprovacions amb ultrasons. 

Intervenció 

La complexitat de la reparació de fissures i esquerdes a les construccions de tàpia és deguda a la 
manca absoluta de capacitat adherent dels materials a la tàpia. Per tant , abans de aplicar-hi cap 
mena d’intervenció , serà imprescindible treure unes cales a fi d’esbrinar les característiques 
mecàniques del  material i la composició química d’aquest. S’ha optat per un sistema a base 
d’injeccions ( que poden ser de diferent tipologia a fi de donar resposta a diferents requeriments 
mecànics)  

 
 

Reportatge fotogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lleu  
Picat localitzat 

Moderada 
Picat general  

Oxidació localitzada 

Alta 
Oxidació general 

Agressiva 
Corrosió localitzada 

Corrosió alta  
Pèrdua de secció resistent 

 

 



Fitxa 16 Carbonatació del formigó Descripció constructiva 4.2.A.2.2 

Situació de les 
lesions 

A la columna aïllada de la capella i a les columnes de les finestres de sota-coberta 

 

Pressupost 

- Picat amb medis manuals del formigó amb una profunditat (p)= 6cm(5cm recobriment + 1cm 
darrera de l’armadura fins a descobrir el formigó no carbonatat) � 62,82 €/m

2
 

-Reconstrucció de la zona afectada amb pont d’unió i protector d’armadura a base de resina 
epoxi R=0,75/m

2 
, morter a base de ciment reforçat amb fibres, retracció compensada, 

resistent als sulfats e=60mm i armadura si escau � 8,93+151,06 €/m
2
 

-Pintura anticarbonatació de resines acríliques dins dispersió aquosa 0,15kg/m2 � 7,64 €/m
2
 

Lesió 

Física Despreniments 

Química Pèrdua del pH del formigó i oxidació de l’armat 

Mecànica Pèrdua de la capacitat resistent 

Descripció 

Les esquerdes i fissures poden ser provocades per una acció puntual o continuada al llarg del 
temps , que pugui produir que el mur no pugui assumir la deformació fins a tenir un col·lapse 
localitzat. Donat que on apareixen aquestes patologies són murs de fàbrica , no seguirà 
rigorosament la línia de fractura ja que es fisurarà abans la zona de juntura que la de les peces. 

Causes 

Aquests esforços poden ser produïts per assentaments , desplaçaments localitzats o per fletxes 
de sostres. El front de carbonatació (P) avança en funció del temps (T) responent a la relació 
P=K·√T essent K la qualitat del formigó, per tant, si considerar K=0,2 que seria un bon formigó, 
tindrem que P=0,2·√96=1,95 cm. Com que aquest valor no és real ja que l’espessor del mur és 
major a 2 cm , tindrem que el valor real és que era un formigó de baixa qualitat i per tant K=0,5 
, tenint P=4,89cm . 

Afectació 
Sobre els murs de càrrega , tot i que també poden afectar a les divisòries . Però donat el seu 
poc valor estructural es deixaran en un segon ordre , com a  referència per a saber quin tipus 
de lesió mecànica apareix. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 
Proves i anàlisis Testimonis amb guix i  fisurómetre, fenolftaleïna , ultrasons , proves d’adherència i d’absorció d’aigua. 

Intervenció 

Una vegada esbrinat el front de carbonatació mitjançant la fenolftaleïna , 
es farà un  repicat per a descobrir tota la columna a la zona afecta  i 
després mitjançant protectors d’armadura i formigó d’alta resistència es 
deixarà com l’original. 
1-Es retirarà amb medis manuals  el formigó alterat i disgregat fins 
arribar a l’armadura i també per darrera de l’armadura fins arribar a 
deixar descobert el formigó sà i que no presenti marques del rosa 
característic de la fenolftaleïna. 
2-Sanejat de la superfície amb un xorro d’arena (o raspall de cedres 
metàl·liques) que eliminarà els restes de formigó disgregat i la capa 
d’òxid acumulat. 
3-En cas d’haver-hi una pèrdua de barres d’armat, es col·locaran diàmetres no inferiors a 12 mm, essent 
recomanables varies seccions resistents de diàmetre de reduïdes dimensions abans de un sol rodó de 
grans dimensions.  
4-Pasivat de l’armadura  just executat el pas previ, a fi de recobrir l’element, protegint-lo de l’ambient per 
evitar una oxidació ràpida. Es realitzarà mitjançant un producte antioxidant de resina epoxi a dues mans, 
amb pinzell. 
5-Aplicació de morters epoxídics (Base+Reactor i filler de sílice en proporció 1:4) , prèvia imprimació de la 
superfície amb resina epoxi a mode de capa de contacte. Es realitza amb un sistema de humit sobre humit 
, fins arribar a un espessor de 10 mm , una vegada arribat a aquest punt es recomana utilitzar un encofrat 
i omplir tot l’element. 
6-Es recomana fer una protecció superficial del formigó que sigui resistent a la difusió del CO2 i  al SO2. 

Alguns d’aquests protectors són :  copolímers acrílics , polímers acrílics amb tefló , copolímers acrílics 
elàstics , epòxids bicomponents o poliuretà alifàtic. 

Altres sistemes 

5-Un altra sistema de restitució del volum perdut , és l’aplicació de morters polimèrics (morters de 
Pòrtland mesclats amb dissolució 1:10 de polímer de base acrílica), aplicant-se amb el sistema de humit 
sobre humit.  Abans d’aplicar-se s’ha de fer una imprimació amb aigua/polímer 1:10 i a l’armadura de 
ferro amb una nova capa d’epoxi. L’únic inconvenient d’aquest sistema és que serveix per  recuperar 
espessors màxims de 2 cm. 

Reportatge fotogràfic 

1      

2  

 

 



Fitxa 17 Presència d’agents biològics o biótics Descripció constructiva 
4.2.A.3.1 
4.2.C.1 

Situació de les lesions A l’embigat de fusta, al terra de PB, escopidors finestres, teulada i a l’interior de l’edifici 

 

Pressupost 

-Eliminació de la colònia de tèrmits mitjançant ceps inclòs manteniment a 5 anys� 19.019 € 
-Tractaments superficial de la fusta contra fongs i xilòfags� 10 €/ml 
-Tractament contra els tèrmits a les bigues R=0,5 l/m

2
 � 19,55€/ml 

-Recrescut de 5 cm amb HAF-25/CR/B/12/IIa amb inclusió de fibres 0,5 kg/m3  i connectors acer 
i malla electrosoldada 20x20 B500S �54.2 €/m

2
 

Lesió 

Física Degradació dels elements llenyosos per infecció per tèrmits i corcs 

Química Degradació dels elements llenyosos per putrició parda i blava 

Mecànica Pèrdua de capacitat resistent 

Descripció 

Unes condicions determinades d’humitat i temperatura afavoriran l’aparició de vida. És per això 
que al Castell s’han trobat des de ratolins a Planta baixa, passant per escarabats, aranyes, 
tèrmits, formigues, fins arribar a rap penats inclús a Planta Noble, així com orenetes a les 
façanes i a alguns punts a l’interior de Planta Serveis; Però un record especial sempre ocuparan 
les dues merles que vaig acollir i criar fins a la seva maduresa. Les merles fan els seus nius a 
l’intradós de les persianes, el Juan (l’encarregat del Castell) quan s’anava apropant l’època de 
cria se’n cuidava de anar llevant les fulles i rames disposades per les aus a mode de niu. Quan ja 
era l’època de cria (juny-juliol) el Juan s’encarregava de collir els ous o les cries i tirar-les o xafar-
les. 
Totes les famílies que han atacat els materials del castell, són el tèrmits i els corcs els més 
agressius, destrossant elements llenyosos, produint-ne una pèrdua de capacitat resistent. Els 
tèrmits  devoren la cel·lulosa, i prefereixen l’albeca interna no exposada  a la llum solar. En 
canvi, l’atac del corc és superficial i habita dins de l’element de fusta a diferència dels tèrmits 
que són insectes socials i habiten dins un termiter que (segons l’estudi ‘un centre especialitzat) 
es troba a sota de la sala del vinagre. Per algunes parets hi ha marques dels cordons tèrmits, 
d’alguns recents. Per tant hi ha una activitat que és de degradació progressiva i exponencial. 
La descomposició de la fusta merma la seva densitat i per tant la seva porositat augmenta, el 
que provoca una major capacitat d’absorbir humitat i per tant una merma de la seva capacitat 
resistent. 

Causes 

FONGS: Al tenir nivells d’humitat elevats (Hr>50-60%) junt amb una dificultosa i escassa 
ventilació, ha afavorit el desenvolupament de diferents espècies de fongs afectant diferent 
zones de l’embigat de fusta,  afectant principalment a zones com els caps de les bigues i a les 
zones pròximes de les cambres humides. La part més afectada dels corrons serà l’albeca. 
-Cromógens:  No afecten a les capacitats de la fusta ja que són fongs superficials i només 
canvien les característiques superficials de la fusta, canviant el seu color. Però sí que pot 
augmentar la permeabilitat de la fusta i per tant que d’altres fongs pugin atacar. Es poden evitar 
aplicant-hi una capa protectora d’una solució aquosa de 2,5% de pentaclorofenat sòdic i un 0,75 
% de “lindano”.  
-De putrició: poden atacar les parets cel·lulars, produint una contracció de la fusta que ocasiona 
tensions internes, per lo que queda fisurada en prismes de fusta blana (putrició parda,) o la 

lignina (putrició blanca) 
INSECTESXILÒFAGS: A ‘albeca es concentren nivells elevats de cel·lulosa i carbohidrats, que són 
els aliments bàsics dels xilòfags.  
-Coleòpters: són de cicle larvari, i és a la fase de larva quan necessiten alts nivells d’aliment. Els 
tèrmits ( Reticulitermes lucifugus) ataquen l’albeca, i es troben a un termiter situat a l’ala Est de 
la planta baixa. El corc (Aenobides punctatum)  destrueix tant l’albeca com el durament i es 
deposita dins les cavitats de la fusta per lo que els excrements i serrí queden dins de les galeries. 
RESIDUS D’AUS I DEFECACIONS: Alts nivells de nitrats que  poden afectar a la resistència 
fisicoquímica dels morters. 

Afectació 
Bigues i Jàsseres de fusta tant al forjat de P2 com a l’embigat de la teulada. Curiosament cal dir 
que hi ha a cada cantó de la sota-coberta una jàssera de fusta atirantada, que no presenta cap 
atac ni per corc ni per tèrmits. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 
Proves i anàlisis Escoltes per mitjà d’aparells d’ultrasons, trepans i cales amb barrena de corona. 

Intervenció 

Donat que a Planta Noble es farà un reforç estructural per un sistema mixt amb forjat col·laborant i adhesió 
de platines metàl·liques a la cara inferior de l’embigat , l’únic tractament que es farà a les bigues serà 
l’aplicació d’un producte superficial xilòfag. D’altra banda, a sota-coberta com es tindrà que reparar la 
teulada, una vegada s’hagin retirat les teules així com les llates afectades, també es procedirà a la retirada 
de les bigues amb reforços o a les bigues de fusta greument afectades per agents biòtics substituint-les per 
bigues de fusta noves. Un altre problema són els ocells que entren dins el pati interior, a les xemeneies i 
fins i tot fan els nius als escopidors. Aquesta lesió es solucionarà amb sistemes dissuasiu d’aus, com són els 
oferts per SINPALOMAS s.l. : Espines de polietilè,  filaments als ràfecs i malla mosquitera a les persianes. 

  

Altres sistemes 
Es pot estudiar la possibilitat d’executar uns tirants en X de jàssera a jàssera a fi d’evitar 
l’execució d’un cèrcol armat a mode de creus de Sant Joan. 



Reportatge fotogràfic específic d’alteracions i degradació de la fusta. 
  

PLANTA BAIXA: Tèrmits 
Oficines 

          

        
Vinagre 

    
PLANTA NOBLE: Tèrmits, corcs i putrició parda 

    
COBERTA: Corcs i putrició cúbica i parda 

      

   

 



Fitxa 18 Excés de fletxa als forjats Descripció constructiva 4.2.A.3 

Situació de les lesions Generalitzat 

  

  
<10mm 10<f<20 20<f<50 50<f<100 >100 mm 

 

Pressupost 

-Desmunt de les fulles interiors de portes � 6,67 €/Ud 
-Demolició manual de particions interiors � 7,15 €/m

2
 

-Desmunt de jàsseres de fusta amb motoserra� 138 €/m 
-Desmunt de corretges de bigues de coberta amb medis manuals� 13,65 €/m 

-Reforç de bigues de fusta mitjançant platines metàl·liques e=6 i b=70mm S235JR�8.5 €/ml 

Lesió 

Física  

Química  

Mecànica Excés de fletxa 

Descripció 

Dins d’aquest grup ja es té present altres patologies que poden haver afectat  l’estat de 
l’embigat per patologies com la humitat o un major trànsit de circulació, entre d’altres. 
Una simptomatologia d’aquest fet estès i generalitzat en són les rajoles que es van extreure a la 
segona planta ja que es van bufar, aquesta explicació fou recolzada per l’encarregat del Castell, 
el Juan.  

Causes 
Totes les causes són secundàries sempre que no afectin a la capacitat resistent de l’element. 
Causes com els tèrmits la corrosió o pèrdues de material, afectaran greument la capacitat 
resistent de la zona afectada. 

Afectació 
Pot afectar a elements que suportin l’embigat flectat, rajols bufats, així com l’enllaçabilitat de la 
paret de recolzament en relació a la paret estructural. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 
Proves i anàlisis Anàlisis fotogramètric 

Intervenció 

EMBIGAT DE FUSTA: Hi haurà una reparació estructural generalitzada mitjançant una placa de formigó 
amb connectors. Donat el considerable increment de capacitat estructural amb un mínim de pes. Per tal 
d’optimitzar aquesta quantitat es combinarà amb una platina , creant-ne bigues mixtes d’alta capacitat 
resistent. Per tal d’augmentar més encara les capacitats es pot augmentar el nombre de connectors o 
l’espessor de la platina. 
1-Demolició del paviment i el reblert del forjat existent 
2-Perforació de les bigues a la distància necessària i inclinació suficient com per a poder pretensar 
l’element. 
3-Reblert amb argila expandida dels buits fins quedar superficialment regularitzat 
4-Presentació de la platina de reforç a la banda inferior i col·locació dels perns connectors. 
5-Geotèxtil a la banda superficial 
6-Abocat del formigó fins a formar-ne una làmina armada 
7-Colocació de l’aïllant amb oqueres a fi de posar-hi la instal·lació de calefacció 
8-Acabat amb paviment d’argila estabilitzada. 
9-Reparació de les esquerdes i fissures de  l’entrebigat  i on les parets recolzades si s’escau. 

 
EMBIGAT METÀL·LIC: Es realitzarà un reforç amb connectors i una llosa de formigó que rigiditzarà 
l’estructura i permetrà el fermat dels murs millorant-ne el monolitisme del Castell. En cas de voler-ne 
augmentar les capacitats resistents a zones concretes es podrà augmentar el nombre de connectors així 
com afegir-h perfils metàl·lics. 
1-Retirar el paviment i el reblert del forjat existent 
2-Netetja superficial de l’entrebigat i les bigues afectades 
3-Reblert amb argila expandida dels buits fins quedar superficialment regularitzat i execució dels 
connectors 
4-Colocar un perfil metàl·lic si escau i imprimació superficial antioxidant 
5-Geotèxtil a la banda superficial 
6-Abocat del formigó fins a formar-ne una làmina armada 
7-Colocació de l’aïllant amb oueres a fi de posar-hi l’instal·la cio de calefacció 
8-Acabat amb les peces desconstruïdes de ceràmica hidràulica. 
9-Reparació de les esquerdes i fissures de  l’entrebigat  i on les parets recolzades si s’escau. 
COBERTA: 
1-Es retiraran les teules malmeses i les que són aprofitables es reutilitzaran. En cas de necessitar-ne de 
noves es col·locaran en forma de teula canal. 
2-Es substituiran les llates i bigues de fusta que no acompleixin amb els requeriments de resistència a flexió 
o deformació 
3-Execució d’una nova coberta amb impermeabilització i aïllament tèrmic acabat amb les teules corbes. 
4-Protecció dels elements de fusta amb un tractament superficial mitjançant un producte químic segons 
l’ambient al que es trobi. 

  



 

Fitxa 19 Manca de paviment Descripció constructiva 4.2.A.3.3 

Situació de les lesions A la zona de la bodega de vinagre 

 

Pressupost 

-Desbrossament i neteja del terreny de -25cm amb medis mecànics 1 €/m
2
 

-Emmacat de grava de 5-8 cm i compactat mecànicament�5  €/ m
2
 

-Demolició de la solera de morter del paviment amb martell neumàtic i càrrega 5,77 €/m
2
 

-Estabilització de terreny sobre sòl poc argilós amb R=20 kg/ m2
 de calç hidràulica e=13 cm �21.30 €/m

2
 

Lesió 

Física Brutícia, degradació dels materials 

Química Floridura, fongs i molses 

Mecànica  

Descripció 

La humitat que absorbeix per capil·laritat i posteriorment traspua, fa que la manca de paviment 
provoqui la degradació accelerada dels elements interiors.  
A més sospito que el nòduls càlcics que posseeix el terreny  sigui a mode de fungicida natural o 
bé restes de la construcció amb tàpia. 
De forma secundària, el terreny no asfaltat de l’exterior també ens pot influir, per tant es pot 
optar per pavimentar o no o bé, estabilitzar-ho amb calç. 

Depenent del grau d’exposició i de l’ambient, l’acer pot anar perdent material �/any: 
-Sala vinagre, es considerarà com ambient industrial � 40-170 
-General, ambient rural � 10-65 

Causes 

A priori podríem dir que aquesta no és una patologia, però degut a la transpirabilitat del terreny 
i als cicles de condensació humectació aparegudes a la estança del vinagre, ha fet aparèixer 
humitat ambiental. Que en un volum d’espai inadequadament ventilat, ha provocat la 
condensació sobre els elements “freds” provocant-ne la condensació superficial. Aquest fet ha 
fet que els agents degradants siguin més nocius, provocant-ne la degradació accelerada de 
l’element. 
 Si a aquest cúmul de circumstàncies (que són les favorables com emmagatzematge de vi, tipus 
celler) li afegim l’ús prolongat que se’n fer durant molts anys com a bodega de tines de vinagre 
(que encara en hi ha , afectades superficialment algunes pels tèrmits) i la capacitat e la fusta per 
transpirar, ens condueix inequívocament a un ambient saturat d’un agent químic ( àcid acètic, 
producte del vinagre) Per tant, no sols ha condensat superficialment sobre un element la 
humitat sinó que també els àcids del vinagre. 
Si tot això no fos ja suficientment complexa, se li afegeixen quatre circumstàncies agravants:  
-L’existència pròxima d’un canal amb flux abundant d’aigua de forma permanent 
-L’altra és l’aparició de la boira famosa a Lleida durant dos mesos a l’any 
-L’altra és l’existència d’alguns murs de tàpia que tanquen el recinte afectat 

-Un depòsit soterrat d’aigua que a vegades conté aigua 
Per tant , si tenim en compte el fet de que la terra és higroscòpica, traurem la conclusió de que 
si aquesta estança hagués estat pavimentada, ni l’absorció d’humitat ambient per la 
condensació sobre els elements metàl·lics, ni la humitat capil·lar provenint de possibles 
filtracions del canal o del depòsit d’aigua o d’infiltracions de la boira exterior dins l’interior. 
Hagués succeït o en cas d’haver succeït, no serà d’una forma tan exponencialment destructiva i 
nociva. Per tant, no és com a lesió, sinó com a mitjà pel qual s’han donat les circumstàncies 
idònies i medi catalític d’aquestes. Molt possiblement els fongs que s’han desenvolupat al terra 
sigui algun tipus de llevadores  
A més s’ha de tenir en compte l’existència d’obertures exteriors no estanques i per tant 
fàcilment penetrables per la pressió de vapor exercida per la boira. 

Afectació 

-Al terreny: Aparició de fongs i líquens localitzats, i a les zones amb tines de vinagre d’un altre 
tipus de fong. Produint-ne el deterior fisicoquímic e les superfícies des materials per la formació 
dels àcids i substàncies nocives. 
-A l’embigat metàl·lic: pèrdua de la capacitat resistent degut a un atac agressiu superficial de 
l’àcid etílic. 
-A l’empedrat: Aparició de fongs cromàtics superficials. 
-Al morter de calç: Sals eflorescents de guix 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 
Proves i anàlisis Testimonis amb guix i  fisurómetre. 

Intervenció 

Com que no s’ha volgut afectar l’estètica de l’edifici , el que s’ha decidit fer és l’aplicació d’un paviment 
continu de terra, ja que transpira i alhora és impermeable. I l’aplicació de tubs Knapen introduïts dins 
l’emmacat de grava. Es suposa que el paviment de terra batuda, és una tipologia usual. Però realment 
sospito de l’existència d’un forjat sanitari a la catalana de volta tabicada , capaç de retenir aigua i humectar 
la sala del vinagre. 
1-S’excavarà fins la cota més baixa existent (-0.15 m) i s’excavaran encara 10 cm fent un total de -25cm 
2-Es deixarà que el terreny es ventili de forma natural a fi de reduir al màxim les humitats existents 
retingudes al terreny. 
3-Es col·locaran tubs ceràmics Knapen de 90 mm de diàmetre a fi d’absorbir la humitat existent i drenar-la 
fins alguna arqueta pròxima. 
4-Es reomplirà amb grava gruixuda 70>∅>40 mm i e=10-15 cm i es compactarà mitjançant placa vibrant. 
5-Seguidament es farà un capa d’anivellació d’uns 5 cm d’espessor amb graveta . 
6-Es col·locarà una malla geotèxtil de polipropilè de 200gr/m2, solapant-la entre sí 15cm. 
7-Es realitzarà el paviment de terra amb un sistema de qualitats iguals o millors al de Stabex” FYM 
ITALCEMENTI GROUP” 

Altres sistemes 7-Es podran cercar altres proveïdors o segons les prestacions com Arquisolux “CAEDO” 

Reportatge fotogràfic 

                      

                 



Fitxa 20 Pèrdua de material Descripció constructiva 5.2 

Situació de les lesions Generalitzat i situat a diferents tipologies constructives i a diferents materials 

Pressupost 

-Desconstrucció de parets de maçoneria ordinària � 154,21 €/m
3 

x2.9x0.25 � 111.8 €/ml  
-Retirada del reblert al extradós de la volta � 41,45 €/m

3
 

-Passamans recte de roure� 37,04€/ml 
-Passamans corb d’acer ∅=5 cm � 74,83€/ml 

-Escopidor per als merlets, renovació de l’aler i peça protectora dels esquitxos � 30 €/ml 

Lesió 

Física  

Química  

Mecànica Esquerdes o fissures verticals 

Descripció 

Les esquerdes i fissures poden ser provocades per una acció puntual o continuada al llarg del 
temps , que pugui produir que el mur no pugui assumir la deformació fins a tenir un col·lapse 
localitzat. Donat que on apareixen aquestes patologies són murs de fàbrica , no seguirà 
rigorosament la línia de fractura ja que es fisurarà abans la zona de juntura que la de les peces. 
Els focus d’aigua seran punts on els seus voltants es trobaran afectats així com a zones amb 
trobades de diferents materials i zones exposades a les accions meteorològiques també. 
Hi haurà materials que es trobaran meteoritzats i per tant es tindrà que fer una substitució 
d’aquest a fi de recuperar la treballabilitat correcta de l’element. 

Causes 
Aquests esforços poden ser produïts per assentaments , desplaçaments localitzats o per fletxes 
de sostres. 

Afectació 
Sobre els murs de càrrega , tot i que també poden afectar a les divisòries . Però donat el seu poc 
valor estructural es deixaran en un segon ordre , com a  referència per a saber quin tipus de 
lesió mecànica apareix. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 
Proves i anàlisis Testimonis amb guix i  fisurómetre. 

Intervenció 

Com que en tot l’edifici no apareixen esquerdes sensiblement notables , el tractament descrit a continuació 
serà aplicable a les fissures i esquerdes als murs de fàbrica. S’utilitzaran sempre argamasses de naturalesa , 
pigment i composició similar a l’original i en cas de necessitar-hi additius aquests no hauran de ser 
detectables visualment. 
A)Tàpia: sistema d’injeccions i en cas de pèrdues de grans dimensions, es podrà reposar peces de fàbrica 
collada amb morter de calç hidràulica i arena 1:3. 
B)Fàbrica: Substitució funcional de peces greument degradades per ceràmica “rústica”, reparació de 
fissures i esquerdes.  
B)Maçoneria: Substitució funcional de peces greument degradades per peces de idèntica naturalesa, 
reparació de fissures i esquerdes. 
C)Formigó: Sanejat de les parts afectades i restitució per mitjà de morters epòxids. 
D)Empedrat: En cas d’haver-se perdut l’adherència ( que ho sabrem copejant superficialment les peces 
amb una massa de silicona dura) es procedirà a la subtracció, neteja i restitució de la part afectada.  
E)Acabat superficial ( pintura, arrebossat, enrajolat, empaperat o enllistonat) : 
 

Reportatge fotogràfic 

     

   
 

 

 



 

Fitxa 21 Assentament diferencial Descripció constructiva 5.4.7 

Situació de les lesions Al voltant del pati de llums i a l’ala Oest 

  

Pressupost 

-Recrescut del fonament amb cèrcol formigó armat hidrofugat i reforçat amb fibres 
metàl·liques�180 €/m

2
 

-Armadura passant d’acer  cada 20 cm amb rodons de ∅=12 mm B 500 S  i connexió 

mitjançant resina epoxi-acrilat . el taladre serà 1,5 vegades el diàmetre passant� 35  €/m 

-Micropilotatge amb barrena equip + element de  ∅=20 cm  �6024,51 € + 89,5 €/ml 

-Encepat grup de pilotis amb Acer B500 i HA-25/B/20/IIa , formigonat amb bomba� 214 €/m3 
-Escapçament de 20 cm superiors de micropiloti de ∅=20 cm del piloti amb martell neumàtic� 12.67 €/m 

Lesió 

Física  

Química  

Mecànica Esquerdes o fissures verticals 

Descripció 

La diferència d’execució temporal no sols comporta una naturalesa diferent dins la composició 
dels materials dels elements estructurals, sinó també una diferent forma de treballar. 
Els fonaments de diferents mides així com una cota d’excavació diferencial, fan que siguin les 
càrregues que siguin, la distribució dels lòbuls de càrrega es distribueixin de forma diferent. 
Si hi combinem la naturalesa principal dels murs dels cantons (fàbrica massissa) en relació a la 
resta (tàpia) hi troben uns nous espessors i unes diferents densitats el que es tradueix amb una 
distribució no homogènia sobre els fonaments. 
No oblidem que hi ha uns toilettes que comporten unes fortes càrregues puntuals localitzades 
als murs de les terrasses, afectant més a l’assentament d’aquest i per tant a la rotació de les 
bigues de terrassa, creant moments de rotació a la cara interna dels murs de càrrega. 
En definitiva, la flexometria apuntada a la banda superior esquerra correspon a una aproximació 
a l’hora d’entendre les zones més sensiblement afectades pels assentaments, que s’ha fet tot 
tenint en compte la inclinació i longitud de les fissures i esquerdes. El de la banda de la dreta 
correspon a una assignació de valors cromàtics (-groc-taronja-vermell-pistatxo-verd-cel-blau+) 
en funció de la tensió transmesa al darrer estrat del material. 

+      - 
 

Causes 

Podrien estar induïts o agreujats a causa del terreny argilós, ja que pot haver-hi presència 
d’argiles expansives. La rigidesa de les brenques de fàbrica fa que al intentar assentar-se la tàpia, 
es produeixin fissures estriades en el sentit de la deformació del material més deformable ,el 
mur de tàpia. Podria haver-hi una presència de nivells freàtics a l’altura del canal d’Urgell o fins i 
tot una acumulació d’aigua subterrània (mostra n’és el depòsit de la sala del vinagre o la 
presència d’un pou a l’edificació) 

Es té que presentar la possibilitat de que no hi hagi assentaments  degut a dos motius: 
-Per una banda tenim que a causa dels anys que té l’edificació, pot haver-se produït una 
consolidació total del terreny. 
-D’altra banda tenim que la tàpia no assumeix esforços tallants, per lo que al crear-s’hi un pla de 
fractura , pot apareixen una esquerda, però no per això un assentament a l’edifici. Per exemple, 
si a la coberta hi ha una jàssera que descansa sobre el mur i/o just les bigues que recolzen a les 
diferents altures del mur es troben amb una elevada sol·licitació, pot passar, que el material 
absorbeixi les càrregues deformant-se localment el que ocasiona un esforç rasant amb les zones 
del mur no tensionades i un possible pla de fractura. No per això els fonaments s’assenten. 
 

Afectació 
Sobre els murs de càrrega , tot i que també poden afectar a les divisòries . Però donat el seu poc 
valor estructural es deixaran en un segon ordre , com a  referència per a saber quin tipus de 
lesió mecànica apareix. Pot afectar a la llarga a l’estabilitat total dels murs verticals. 

Classificació 

Element estructural Perill d’estabilitat Urgència d’intervenció 

Sí Baix Baixa 

No 
Mitja Mitjana 

Alt Alta 

Proves i anàlisis 

Donada la gran inversió econòmica que implica cal determinar amb claredat si els fonaments s’assenten, 
s’han assentat  o si per el contrari no és necessari un recalcament. Testimonis amb guix i  fisurómetre. Pot 
ser una opció interessant l’ús de testimonis de guix a fi d’esbrinar  quines zones s’estan afectant i com 
deforma al moment de l’execució de les bermes. 

Intervenció 

Hi haurà dues fases diferenciades, la primera que és la intervenció als fonaments; posteriorment, es 
realitzarà la reparació de les fissures i esquerdes. Degut a que es desconeix la qualitat de terreny, s’ha 
optat per considerar el cas més desfavorable , considerant la presència de nivells freàtics a més de la 
fonamentació superficial amb uns fonaments de baixa qualitat i la impossibilitat de poder introduir 
injeccions consolidants. Considerant que la tècnica constructiva utilitzada majoritàriament domina la tàpia, 
serà aquesta sensible a deformacions i per tant es farà 
necessària la rigidització de l’estructura així com establir 
uns fonaments sòlids com per a poder resistir els 
esforços. Gràcies a maquinària de reduïdes dimensions, 
l’opció del micropilotatge serà una excel·lent opció a 
l’hora d’arribar a estrats resistents sense intervenir de 
forma agressiva a l’edificació ( excavar per sota els 
fonaments, obrir grans obertures als murs, ets). La 
transmissió entre el piloti i el mur de càrrega es farà 
mitjançant l’execució de dues línies d’encepat tibades 
entre sí i millorant l’entrada en càrrega amb l’execució 
d’una dent inclinada.  
 
El procediment que s’explica a  continuació es recomana fer per bermes de 1,5 metres. 
Com a mètode general es farà un recrescut de la fonamentació amb formigó.  
1-Retirada d’elements al terra a radi de 1,5 metres. Excavació  fins a la part inferior dels fonaments 
existents. 
2-Perforacions transversals  al mur. Desbastat superficial 
3-Execució d’una base de formigó pobre de 10cm. Inserir els connectors de rodons d’acer a fi de garantir la 
unió efectiva. 
4-Colocació de l’armadura longitudinal i dels cèrcols necessaris. Sempre deixant esperes laterals a fi de 
poder  garantir la trava mecànica entre bermes diferents. 
5-Formigonat de cada bermes dins un encofrat de fusta i posteriorment entre altres bermes de formigó 
rentats superficialment amb aigua neta. 
6-En el cas de voler-se fer reforços puntuals, es realitzarà mitjançant micropilotis. Es pot voler augmentar la 
rigidesa del conjunt separant-los entre sí suficientment distància. 
7-Perforació amb el mètode idoni ( hèlix, tricorn, trialeta o bateria), en el cas d’existir nivell freàtic es farà 
ús de camises metàl·liques 
8-Col·locació de l’armadura que normalment consta de tres rodons i d’estreps triangulars. 
9-Rebliment del pou amb formigó fluid i retirada  del tub a mida que es formigoni. 
10-Realització dels paviments. 



ANNEX E : Pressupost 
  PARTIDA Medició Preu Import 
1 Actuacions prèvies 14710,04 

  

1.1 
€/m2 Rentat manual de les taques de floridura amb solució d’aigua i lleixiu al 10 % 
Rendiment (R)= 0,3 l/m2 

1003,00 3,61 3620,83 

1.2 €/m2 Neteja manual d'eflorescències salines amb solució d’àcid clorhídric R=0,3 l/m2  81,23 7,88 640,09 

1.3 
€/m2 Rentat manual de restes o taques de ciment, clç u òxids amb líquid rentador a 
base d’àcids inorgànics i detergents especials R= 0,1 l/m2  

17,25 2,85 49,16 

1.4 €/m2 Tractament superficial antisalitre 160,04 10 1600,40 

1.5 €/m2 Neteja manual de pols, brutor i grasses amb detergent alcalí R=0,2 l/m2  896,03 3,74 3351,15 

1.6 €/m2 Muntatge, desmuntatge i transport bastida inclòs el lloguer per mes 544,84 10 5448,40 

2 Tractament d'humitats 50604,12 
  

2.1 
€/m2 Membrana nodular que origina una cambra d’aire que permet evaporar la 
humitat a la cara interior del mur i per diferència de pressió , sortir fins el punt més 
elevat 

213,78 23,81 5090,10 

2.2 
€/m2 Hidrofugant R=0,28 l/m2 transparent mitjançant una mà de silans i siloxans en 
suspensió aquosa  

291,52 5,39 1571,29 

2.3 

€/ml Tractament d'humitats per capil·laritat en murs existents de 70 cm d'espessor 
mitjà, mitjançant la realització cada 10 cm de trepants perpendiculars a la base del 
mur, col·locació de filtres d'injecció, segellat superficial de les perforacions amb morter 
de ciment i calç M-2,5 i injecció d’hidrofugant, a força de silicat potàssic i silicat metílic 
de potassi  

276,11 157,14 43942,73 

3 Enderrocs i demolicions 19842,05 
  

3.1 €/Ud Desmunt de les fulles de portes interiors 78,00 6,67 520,26 

3.2 €/Ud Desmunt de persianes de llibret de dues fulles 42,00 14,42 605,64 

3.3 €/m2 Demolició manual de particions interiors revestides 398,31 7,15 2847,92 

3.4 €/ml Desmunt de jàsseres de fusta amb motoserra 8,00 138 1104,00 

3.5 €/ml Desmunt de corretges de bigues de coberta amb medis manuals 147,00 13,65 2006,55 

3.6 €/ml Retirar instal•lacions elèctriques i parallamps  72,00 1,5 108,00 

3.7 €/ml Retirar instal·lacions de fontaneria de plom i tubs de calefacció  192,70 4,5 867,15 

3.8 €/ml Retirar instal·lacions de desaigües  56,38 3,38 190,56 

3.9 €/m2 Enderroc pavimenta interior ceràmica 1007,35 6,37 6416,82 

3.10 €/Ud Desmuntatge de lavabo 24,00 21,63 519,12 

3.11 €/Ud Desmuntatge d'inodor 13,00 42,2 548,60 

3.12 €/Ud Desmuntatge de banyera 5,00 42,34 211,70 

3.13 €/m Desmuntatge de mobiliari de cuina 6,00 48,03 288,18 

3.14 €/m Instal·lació i ús de baixant de runa 8,00 23,4 187,20 

3.15 €/m2 Demolició de la solera de morter  amb martell neumàtic i càrrega  133,11 5,77 768,04 

3.16 €/m3 Retirada del reblert a l'entrebigat 63,99 41,45 2652,30 

4 Acondicionament del terreny 44461,23 
  

4.1 

€/ml Rasa drenant  de  1 metre d'amplària i 1 metre de profunditat màxima farcida 
amb grava , embolicada en geotèxtil, en el fons de la qual es disposa un tub flexible de 
polietilè d'alta densitat (*PEAD/*HDPE. Rasurat amb corruga el·líptica per a drenatge, 
enterrat, de 110 mm de diàmetre interior nominal) Sobre llit de formigó pobre (HM-
20/B/20/I) amb e=10 cm 

176,00 92,57 16292,32 

4.2 €/m2 Desbrossament i neteja del terreny e= -25cm amb medis mecànics  1013,27 1,5 1519,91 

4.3 
€/m2 Estabilització de terreny sobre sòl poc argilós amb R=20 kg/ m

2
 de calç hidràulica 

e=13 cm  
1013,27 21,3 21582,65 

4.4 €/m2 Emmacat de grava de 5-8 cm i compactat mecànicament 1013,27 5 5066,35 

5 Fonamentacions 16811,28 
  

5.1 
€/m2 Recrescut del fonament amb cèrcol formigó armat hidrofugat i reforçat amb 
fibres metàl·liques 

5,68 180 1022,40 

5.2 
€/m Armadura d’ancoratge passant cada 20 cm amb rodons del 12 B500, retacat amb 
resina epoxi-acrilat i perforació 1,5 vegades el diàmetre del rodó passant 

5,09 35 178,31 

5.3 €/ml Micropilotatge amb barrena  de  ∅=20 cm   51,00 89,5 10588,50 

5.4 €/m3 Encepat grup de pilotis amb Acer B500 i HA-25/B/20/IIa , formigonat amb bomba 22,85 214 4888,83 

5.5 
€/ml Escapçament de 20 cm superiors de micropiloti de ∅=20 cm del piloti amb martell 
neumàtic 

10,60 12,57 133,24 

6 Estructura horitzontal- metall 66623,30 
  

6.1 
€/m2 Recrescut de 5 cm amb HAF-25/CR/B/12/IIa amb inclusió de fibres 0,5 kg/m3  i 
connectors d’acer L/4=15cm L/2=23cm i malla electrosoldada 20x20 B500S  

1562,60 27,2 42502,72 

6.2 
€/m2 Projecció en sec de silicat d’alumini grau de reparació Metall-GENERAL: 
Superficial Sa1  

913,92 3,07 2805,75 

6.3 
€/m2 Projecció en sec de silicat d’alumini grau de reparació Metall-OXIDACIÓ 
MODERADA: 66% Sa2 

839,92 4,68 3930,83 

6.4 €/m2 Projecció en sec de silicat d’alumini grau de reparació Metall-CORROSIÓ: 95% Sa3  390,37 5,98 2334,41 

6.5 
€/m Armadura d'ancoratge passant cada 50 cm amb rodons del 10 B500, retacat amb 
resina epoxi-acrilat i perforació 1,5 vegades el diàmetre del rodó passant 

752,48 20 15049,60 

7 Estructura-tàpia 57617,82 
  

7.1 
€/m2 Aplicació d’un morter difusiu macroporós de calç hidràulica tipus NHL 3.5Z, 
segons UNE-EN 459-1 e=20mm  

752,48 67 50416,16 

7.2 €/m2 Injeccions armades amb fluid epoxi a 5 Ud/m2 79,22 62,5 5506,05 

7.3 
€/ml Reparació de fissures i esquerdes mitjançant el segellat amb massilla elàstica amb 
fibres 

225,78 7,51 1695,61 

8 Estructura-pedra 52124,65 
  

8.1 
€/m2 Tractament superficial de consolidació del mur mitjançant aplicació de dues 
mans de consolidant (èster orgànic d’àcid silícic)  mitjançant pistola difusora 

1029,51 43,5 44783,69 

8.2 €/m2 Reomplert amb morter calç hidràulica natural i arenes calcàries R=15 kg/m
2
 53,25 38,16 2032,02 

8.3 €/m2 Reconstrucció dels murs de paredat 10,55 448,96 4736,53 

8.4 €/ml Desconstrucció de parets de maçoneria ordinària  5,12 111,8 572,42 

9 Estructura horitzontal-fusta 57012,18 
  

9.1 Ud Eliminació de la colònia de tèrmits mitjançant ceps inclòs manteniment a 5 anys 1,00 19019 19019,00 

9.2 
€/m2 Recrescut de 5 cm amb HAF-25/CR/B/12/IIa amb inclusió de fibres 0,5 kg/m3  i 
connectors d'acer L/4 =1,2 cm  L/2=2,4 cm i malla electrosoldada 20x20 B500S 

304,89 54,5 16616,51 

9.3 €/ml Reforç de bigues de fusta mitjançant platines metàl·liques e=6 i b=70mm S235JR 499,55 8,5 4246,18 

9.4 €/ml Tractaments superficial de la fusta contra fongs i xilòfags 499,55 10 4995,50 

9.5 €/ml Tractament contra els tèrmits a les bigues R=0,5 l/m
2
  499,55 19,55 9766,20 

9.6 
€/m Armadura d'ancoratge cada 50 cm passant amb rodons del 10 B500, retacat amb 
resina epoxi-acrilat i perforació 1,5 vegades el diàmetre del rodó passant 

118,44 20 2368,80 

10 Estructura-fàbrica ceràmica 5604,95 
  

10.1 
€/m2 Reparació de fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, calç i 
arena tipus M-2,5 1:2:10 incloent-hi neteja, preparació superficial i sanejat de la fàbrica 
R=0,03m

3
/m

2
  

35,63 15,12 538,73 

10.2 
€/ml Reparació d'esquerdes mitjançant grapes i morter a base de  resines epoxi i arena 
de sílice  R=3,5 kg/m2 

83,15 57,32 4766,16 

11 Estructura- formigó 300,07 
  

11.1 
€/m2 Picat amb medis manuals del formigó amb una profunditat (p)= 6cm(5cm 
recobriment + 1cm darrera de l’armadura fins a descobrir el formigó no carbonatat)  

1,25 62,82 78,53 

11.2 
€/m2 Reconstrucció de la zona afectada amb pont d’unió i protector d’armadura a 
base de resina epoxi R=0,75/m

2 
, morter a base de ciment reforçat amb fibres, 

retracció compensada, resistent als sulfats e=60mm i armadura si escau  

1,25 160 200,00 

11.3 €/m2 Pintura anticarbonatació de resines acríliques dins dispersió aquosa 0,15kg/m2  2,82 7,64 21,54 

12 Cobertes i terrasses 59491,45 
  



12.1 €/ml Canaleta de coure 280mm   170,01 29,12 4950,69 

12.2 €/m2 Teulat reutilitzant les antigues teules i merma de 10 ud/m
2
noves preses amb 

porexpàn sobre onduline 
209,88 28 5876,64 

12.3 
€/m2 Renovació de terrasses i acabat amb gres rústic 30x30, B.V. polipropilè, aïllant de 
e=6cm i pendent amb formigó d’argila expandida  

209,36 177,03 37063,00 

12.4 €/mlTrobades amb coberta plana i mur 77,24 25,26 1951,08 

12.5 €/m2 Coberta enjardinada no transitable no ventilada  71,98 70,22 5054,44 

12.6 €/ml Escopidor per als merlets, renovació de l’aler i peça protectora dels esquitxos  80,00 30 2400,00 

12.7 €/ml Reparació de l’aiguafons, l’aiguavés o la cumbrera  150,90 14,55 2195,60 

13 Aïllaments 84093,44 
  

13.1 
€/m2 Morter aïllant Weber therm Aislone e=60 mm malla de fibra de vidre antiàlcalis i 
morter monocapa Weber.pral Tierra e=10mm 

1424,11 54,26 77272,21 

13.2 

€/m2 Aïllament tèrmic de la llar de foc mitjançant panells de llana mineral hidròfobs, 
imputrescibles i revestida la cara vista mb una làmina d’alumini adherida amb resina 
orgànica RT=0,85m

2
K/W i conductibilitat tèrmica 0,035W/(m·K) i Euroclase A1 de 

resistència al foc e=30mm 

4,80 21,09 101,23 

13.3 Ud Ventilació híbrida incorporada fusteries, parets i forjats amb un cabdal de 10  l/s  112,00 60 6720,00 

14 Revestiments 7468,84 
  

14.1 
€/m2 Execució d'un fals sostre de plaques d’escaiola mitjançant estopades penjants i 
extracció de l'existent 

121,00 19,71 2384,91 

14.2 €/m2 Deconstrucció del paviment ceràmic i reutilització de les peces  51,81 13,82 716,01 

14.3 €/m2 Pintura plàstica sobre paraments verticals de guix 43,60 11,52 502,27 

14.4 €/m2 Decapat amb producte universal R=0,175 l/m2  555,00 5,67 3146,85 

14.5 
€/m2Reconstrucció de l’aplacat de pedra e=2-3cm col·locats amb morter bastard de 
calç i ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R  

14,43 49,83 718,80 

15 Paviment 46566,87 
  

15.1 
€/m2 Deconstrucció de paviment exterior de pedra natural amb mitjans manuals per al 
seu posterior ús 

350,61 12,76 4473,78 

15.2 
€/m2 Paviment continu d'argila e= 5cm realitzat amb NATURPAV. Arquisolux amb 
llàmina impermeable transpirant 

2643,32 15,75 41632,29 

15.3 €/m2 Paviment per a  toilettes amb rajola de gres esmaltat  16,00 28,8 460,80 

16 Fusteria 58910,31 
  

16.1 Ud Finestra de pi melis renovada  78,00 490 38220,00 

16.2 Ud Substitució de fusteries exteriors de pi pintades  17,00 210 3570,00 

16.3 €/ml Impermeabilització de l’esplandit i restitució interior  93,60 21,67 2028,31 

16.4 
€/m2 Netetja d'elements de fusta amb doll de sorra de sílice i preparació del suport 
base de fusta  per a repintar  

980,00 15,4 15092,00 

17 Vidre 5315,96 
  

17.1 €/m2 Doble envidrament de baixa emissivitat tèrmica i gas argó  2,39 58,76 140,44 

17.2 €/m2 Lluna incolora e= 4 mm  de la casa comercial templex. 92,42 56 5175,52 

18 Urbanització 202767,78 
  

18.1 
Ud Instal·lació de 4 puntes de Franklin nivell de protecció 2 i conductor d’acer inox 1,00 

5608,7
7 

5608,77 

18.2 €/ml Escomesa general de sanejament amb xarxes separatives PVC ∅≈160 mm  79,00 71,02 5610,58 

18.3 Ud Caldera de pellets  amb potencia de 54 a 220 kW i ACS a 55
o
C 1,00 55336 55336,00 

18.4 
€/m2 Calefacció i refrigeració per terra radiant amb protecció acústica i aïllament 
modelat per acollir els tubs multicapa PE/Al/PE-Xc de 16mm i capa de morter de 5 cm 

1867,49 71,78 
134048,4

3 

18.5 Ud Il·luminació exterior mitjançant lluminàries adossades  44,00 15 660,00 

18.6 Ud Il·luminació exterior mitjançant lluminàries encastades al pla de terra  47,00 32 1504,00 

19 Ram de paleta 24418,82 
  

19.1 €/ml Passamans recte de roure 13,13 37,04 486,34 

19.2 €/ml Passamans corb d’acer ∅=5 cm  49,50 74,83 3704,09 

19.3 €/ml Barana amb perfils de vidre  rigiditzats per perfils d’acer inoxidable  90,00 224,76 20228,40 

20 Seguretat i salut 6180,00 
  

20.1 

Ud Conjunt de Mesures de protecció col·lectiva, aportació i manteniment dels EPI´s, 
així com també el muntatge i desmuntatge dels elements de seguretat col·lectius de 
l’obra (xarxes, baranes, voladissos de protecció, il·luminació, etc.) segons el Pla de 
Seguretat i Salut. 

6 
treballadors 

1030 6180,00 

 



ANNEX F : Rehabilitació energètica 
 

Segons cte tenim la zona climàtica de Lleida D3, amb altes temperatures a 

l’estiu i humits i freds hiverns . 

Donant uns valors límit dels paràmetres mitjos de : 

 

Amb lo que cap dels elements existents acompleix amb la transmitància màxima permesa. 

Per tant serà convenient fer un estudi general de la viabilitat de la intervenció, doncs si es preveu 

d’aforament públic necessitarà acomplir uns valors importants d’aïllament. 

L’aplicació del mode simplificat d’URSA sobre la viabilitat d’una rehabilitació energètica, 

permet veure de forma orientativa els costos i beneficis d’aquesta intervenció tot ajustant-se a 

criteris del CTE DB-HE.  El factor solar serà el real ja que l’edifici es troba orientat segons els eixos 

cardenals. Cal dir que els valors de transmitància existent que hi pren aquí, són orientatius i no 

ajustats als existents. Valors de la transmitància: murs 1,8 W/m2K , coberta 2,5 W/m2K , Vidres 5,5 

W/m2K 

Donat que els valors que apareixen són més optimistes que els valors obtinguts, es tindrà que 

tenir en compte que els costos també pujaran així com el rendiment de l’aïllament no serà continu 

sinó que respondrà a una llei no lineal de termodinàmica on per aconseguir un rendiment A 

necessitarem B, per aconseguir 2A necessitarem 3B, per aconseguir 3A necessitarem 8B i així 

successivament, el que es tradueix que una millora de l’aïllament tèrmic és possible i factible amb 

petits espessors, i una vegada es vulguin anar augmentat els valors d’aïllament creixeran de forma 

exponencial els requeriments d’espessor . 

Sense tenir-ne en compte l’aïllament de les obertures, tindrem que la resistència tèrmica del 

aïllament per a acomplir el CTE serà de 0,96 m2K/W als murs i de 2,23 m2K/W a la teulada i terrasses, 

obtenint uns valors de transmitància de 0.66 als murs i de 0.38 a la coberta i terrasses.  

 En el cas de voler-ne ajustar encara més els valors i millorar  el rendiment, tindrem un valors ajustats 

segons l’orientació i per tant espessors diferenciats ja que hi ha requeriments diferenciats, donant un període 

d’amortització de 2,5 anys ja que s’estalviaria un 57 % en calefacció y un 69 % en refrigeració. 

 Si es volgués encara respondre a uns requeriments molt més elevats i es procedís a l’aïllament i 

estanqueïtat mitjana de les obertures, tindríem  que aquestes també tenen que acomplir els requeriments 

tèrmics, per tant, depenent de la orientació d’aquestes, tindríem que al pati de llums,a la façana Sur i a les 

torres SO i SE adaptarien un valor de transmitàntica de 3,5 ; a les façanes Est i Oest un valor de 2,9; i a la 

façana Nord una transmitància màxima de 2,5 W/m2K. Aquestes millores no afavoririen sensiblement 

l’estalvi ja que els nous valors serien de 64% en calefacció i 68 % en refrigeració.  

El simple fet de garantir una adequada estanqueïtat general i tenir cura amb els ponts 

tèrmics generats, faran que el valor ascendeixi a  72% d’estalvi amb calefacció i 68 % amb 

refrigeració, amb un temps d’amortització de 3,2 anys. 

En el cas de voler-ne adoptar el valor d’aïllament “millorat” del complex, es procediria a 

millorar la teulada i la façana Nord, així com una millora de l’estanqueïtat i l’eliminació dels ponts 

tèrmics. Millorant-ne l’estalvi a un 79% amb calefacció i 73%  en refrigeració, donant un temps 

d’amortització de 3,8 anys. 

 



PRE-ESTUDIO REHABILITACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS 

Ciudad referencia 
 

  
    Zona Climática D3         

Superficie Útil 821 m2               

Altura entre plantas 3,1 m               

Situación Inicial 
 

1
 

                

  Fachada Sur Fachada Sur-Este Fachada Este Fachada Norte Fachada Oeste Fachada SurOeste Tejados Cerramientos No soleados    

Superficie (bruta) 270,62 151,84 242 274 254 156,32 1003,92 687,5 m2 

% huecos 14,68 5,91 12,26 13,3 12,55 3,17 (--) 7,31 (0-30) 

Rehabilitación opaco 
 

2
 

2 2 3 2 2 3 2   

Rehabilitación hueco 2 2 2 2 2 2 (--) 2   

Protección solar huecos 1 1 1 1 1 1 (--) (--)   

Uopaco (rehabilitado) 0,66 0,66 0,66 0,2 0,66 0,66 0,16 0,66 W/m2·K 

Uhuecos (inicial) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 (--) 5,5 W/m2·K 

Uhuecos (rehabilitado) 3,5 3,5 2,9 2,5 2,9 3,5 (--) 3,5 W/m2·K 

F.solar (inicial) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75   (--)   

F.Solar (rehabilitado) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 (--) (--)   

R.térmica aislante 0,96 0,96 0,96 4,44 0,96 0,96 5,85 0,96 m2·K/W 

Puentes Térmicos 
 

3
 

 
              

Estanquidad 2 
 

              

Dispone Refrigeración ? 1 
 

              

  ESTIMACION COSTE REHABILITACION   
  F.Sur F.SurEste F.Este F.Norte F.Oeste F.SurOeste Cubiertas C. No soleadas   

  
 

2
 

2 2 2 2 2 

 

2
 

2   

RESULTADOS 
    Ahorro porcentual probable  Calefacción 79,0 % de €/año          

      Refrigeración 73,5 % de €/año          

      TOTAL 77,8 % de €/año          

        COSTES REALES 
Estimación sobre-coste 
debido a la mejora térmica 
de la envolvente 

Estimación costes totales de la intervención 

      Rehabilitación 74.729 € 74.729 332.405 € (rehabilitación)   

  Coste Energatico actual (sin rehabilitar) Coste calefacción 19.862 €   19.862 €/año (sin rehabilitar)   

      Coste Refrigeración 5.152 €   5.152 €/año (sin rehabilitar)   
    Amortización probable  Recuperación 3,8           

  
Esta herramienta ha sido desarrollada por J.Sole de URSA y ha sido cedida a ANDIMAT para su difusión 

    
      
                    
 



En el cas de fer-ne l’aïllament per l’exterior i voler acomplir una resistència tèrmica aportada 

de 0.96 m2·K/W es farà amb morter aïllant Weber therm Aislone es farà el parament vist de e=45mm 

i  morter Weber therm base amb e= 5mm a fi de regularitzar la superfície base i garantir-ne 

l’adherència.  

Per fer l’aïllament de la façana Nord, es realitzaran dues capes amb una làmina de fibra de 

vidre per tal de garantir-ne l’adherència entre aquestes. Els valors a prendre per tal d’acomplir la 

transmitància tèrmica màxima de 0.2 W/m2·K es farà a ambdues cares amb morter aïllant Weber 

therm Aislone es farà el parament vist de e=80 mm i  morter Weber therm base amb e= 10 mm .  

 Si tenim en compte la necessitat d’estalvi energètic i de reduir-ne la petja ambiental de 

l’edificació, un bon material aïllant podria ser l’ús d’aïllants tèrmics derivats de fonts naturals. 

 

Al mur de la façana Sud es disposaran les plaques de suro per tal de complir Umax=0,66 

W/m2·K a la cara interior amb un e=4,5 cm. 

La teulada es renovarà incorporant-hi una càmera d’aire de >5mm i l’aïllament tèrmic a 

l’interior, just a sota de la placa ondulada que rebrà les teules. Aquest aïllament haurà d’acomplir 

una residència tèrmica de 5,85 m2·K/W o una Umax=0,16 W/m2·K , per tant e= 24 cm. 

En el cas dels forjats, l’aïllant es farà mitjançant els requeriments del terra radiant ja que es 

farà mitjançant una placa amb les protuberàncies necessàries per adaptar-hi a voluntat el recorregut 

del tub calefactor. 

  

 

 

 

  

Per als murs de tàpia, una excel·lent opció seria l’ús de cel·lulosa, però donat el poc mercat 

que hi ha encara, s’optarà pel suro, concretament les plaques de suro. Si tenim que la seva 9=0.04 

necessitaríem 17cm de suro a fi d’acomplir el requeriment del parament Nord. Donat que la manca 

d’espai al Castell no és un problema, esdevé en una bona opció. En el cas de voler-ne fer aquesta 

metodologia a totes les estances es necessitarà 3,5 cm de suro per tal d’acomplir Umax=0,66 W/m2·K. 

En el cas de les torres, s’haurà d’acomplir els mateixos valors de transmitància, i per tant a les 

torres NO i NE s’adoptarà Umax=0,2 W/m2·K i a Torres SO i SE Umax=0,66 W/m2·K. Dit això s’ha de 

ressenyar una disposició constructiva i és que al ser corbes les torres, es disposaran les plaques 

paral·leles a la vertical i amb amplàries petites a fi d’adaptar-se el millor possible a la corba. Els 

espessors seran de  16  i 4,5 cm  respectivament. 

En el cas del paredat si es vol necessàriament acomplir amb l’aïllament tèrmic es pot optar 

per dos mètodes: per un costat es pot optar pr fer l’aïllament del mur de façana que queda a la 

banda interior de les terrasses; en cas de voler-ne fer una actuació més integrada però alhora molt 

més costosa, es procedirà a desconstruir l’aplacat de pedra , presentar l’aïllament i adherir l’aplacat 

peça a peça en igual ordre de desconstrucció (com si fos un puzle enumerat ) L’espessor necessari 

d’aïllament és de 4,5 cm als murs de les terrasses Oest i Est i de 17 cm al mur de la terrassa Nord.  



ANNEX G: CÀLCUL ESTRUCTURAL . ESTAT ACTUAL   



COBERTA b=5,6 h=2,55 L=6,15 Pendent 45%  /  24,5o
Densitat acer 78,5 Densitat fusta 6,7 Jàssera atirantada 8,3

Càrregues permanents (kN/ml) kN/ml Càrregues variables KN/m2 Embigat IPE-180 d'ala curta Forjat Gral. Llum 5,5 Cantell(m) 0,28 intereix (m) 0,71 FORJATS
Jàssera fusta 17x20 C18 0,17 0,2 0,2278 x1,35 0,30753 Neu 0,5 x1,5 0,75 Càrregues permanents (kN/ml) kN/ml Iy180(m4) 1,09E-05 Càrregues variables KN/m2

Jàssera IPE -220 0,262 x1,35 0,3537 Vent 0,52*2,9*0,7 x1,5 1,8096 Bigues IPE 180 ala curta 0,18 x1,35 0,243 Wy180(m3) 1,21E-04 Ús 2 x1,5 3

Jàssera IPE-240 0,307 x1,35 0,41445 Manteniment 1 x1,5 1,5 Revoltó ceràmic (2 fulles de rajol 11) 2,1 1,491 x1,35 2,01285 E (kN/m2) 2,10E+08

Jàssera d'ala curta A(m2) 0,0041 0,32185 x1,35 0,434498 qv 4,0596 Reblert d'arena 0,027 19 0,513 x1,35 0,69255 FLETXA L/500 qp kN 4,005132

Jàssera atirantada 0,15 0,215 0,267675 x1,35 0,361361 Acabat + morter e=3 cm 0,5 0,355 x1,35 0,47925 0,011 qv=Ús*0,71 qv kN 2,13

Bigues fusta 15x17 C18/cd 1,23 m 0,15 0,17 0,17085 x1,35 0,230648 Capa d'arena e= 1cm 0,01*0,71 19 0,1349 x1,35 0,182115

Llates de fusta 5x7/cd 25 cm 0,05 0,07 0,02345 x1,35 0,031658 Repercusió divisòries 817/0,71 337 0,292864 x1,35 0,395366585 Qt=qv+qp 6,135132

Teula corba L(m) 1,23 0,4 x1,35 0,6642 DEFORMACIÓ

h (m) 0,17 b (m) 0,15 FLETXA m E (kN/m2) Iy m4
Wy m3

Finstp (m) (5/384)x (Qp*l4)/(E*Iy) 3,20E-02 > L/500 NO

Bigues fusta 15x17 i (m)= 1,23 Llum (m) 3,6 L/300 0,012 9000000 (b*h3)/12 6,14E-05 (b*h2)/6 0,000723 FLEXIÓ Tadmisible 261904,8 kN/m2
S275 Tadmisible 114285,7 kN/m2

A120 M (kN*m) (q*L2)/8

Càrrega sobre la biga Teules Llates Pp V (kN) (q*L)/2 15,34226 M (kN*m) (q*L2)/8 Tp (kN/m2) Mp/Wy 191722,9 Tadmissible Mp 23,19847

Qp (kN/m) 3,267864 0,0316575 0,230648 3,530169 Kdefp 0,8 Kmodp 0,6 Mp 5,718874 Jàssera composta  2xUPE-200 Forjat S.C. Llum 5,5 Cantell(m) 0,28 intereix (m) 0,69 Uds bigues (n) 7

Qv (kN/m) qv*i 4,993308 Kdefv 0,25 Kmodv 0,8 Mv 8,089159 Càrregues permanents (kN/ml) Fletxa(m) L/500 0,011 kN/ml 2xIy200(m4) 3,82E-05 Càrregues variables KN/m2

DEFORMACIÓ 2xBigues UPE-200 0,46 x1,35 0,621 2xWy200(m3) 3,63E-04 Manteniment 1 x1,5 1,5

Finstp (m) (5/384)x (Qp*l4)/(E*Iy) 0,013968 Biga IPE-180 ala curta 0,18 x1,35 0,243 E (kN/m2) 2,10E+08 qv=Ús*0,69 qv kN 1,035

Finstv (m) (5/384)x (Qv*l4)/(E*Iy) 0,019758 Entrebigat 2,1 1,449 x1,35 1,95615

Ftotal (m) Fi*(1+Kdefp)+Fiv*(1+Kdefv) 0,04984 > L/300 NO Capa de morter de calç e= 1cm 0,01*0,69 18 0,1242 x1,35 0,16767 P=Qp*L/2 11,3
FLEXIÓ Tadmisible 18000 kN/m2

Tmod (Kmod*Tadm)/Yc Yc =1,3 Reblert d'arena A=0,027 m2
0,027 19 0,513 x1,35 0,69255 Qp=qb+qv 4,09437 Qt=[(P*n)/L]+P2*UPN Qt 14,9513

Tp (kN/m2) Mp/Wy 7915,396235 < Tmod(kN/m2) 0,6*1800/1,3 8307,692 OK DEFORMACIÓ Finstp (m) (5/384)x (Qp*l4)/(E*Iy) 2,22E-02 > L/500 NO

Tv (kN/m2) Mv/Wy 11196,06776 FLEXIÓ Tadmisible 261904,8 kN/m2
S275 Tadmisible 114285,7 kN/m2

A120 M (kN*m) (q*L2)/8

Tt=Tp+Tv 19111,464 > Tmod(kN/m2) 0,8*1800/1,3 11076,92 NO Tp (kN/m2) Mp/Wy 155742,7 > Tadmissible Mp 56,53458

TALLANT Vadmisible 2000 kN/m2
Vcàlcul Kmod*(Vadm/1,3) 1230,769 Jàssera composta  3xIPE-180 Forjat S.C. Llum 5,65 intereix (m) 0,71 Uds bigues (n) 7

Td (kN/m2) (1,5*V)/(b*h) 902,4858 < Vcàlcul OK Càrregues permanents (kN/ml) Fletxa(m) L/500 0,0113 3xIy180(m4) 3,27E-05 Càrregues variables KN/m2

h (m) 0,2 b (m) 0,17 FLETXA m E (kN/m2) Iy m4
Wy m3

3xBigues IPE-180 d'ala estreta 0,54 x1,35 0,729 3xWy180(m3) 8,08E-04 Manteniment 1 x1,5 1,5

Jàssera fusta 17x20 i (m)= 3,6 Llum (m) 6,15 L/300 0,0205 9000000 (b*h3)/12 0,000113 (b*h2)/6 0,0017 Biga IPE-180 ala curta 0,18 x1,35 0,243 E (kN/m2) 2,10E+08 qv=Ús*0,69 qv kN 1,065

Càrrega sobre la jàssera Ud Biga fusta (kN) Uds. Bigues 4 qj=qb+Pp V (kN) (q*L)/2 17,99261 M (kN*m) (q*L2)/8 Entrebigat 2,1 1,491 x1,35 2,01285

Qp (kN/m) (Qt*L)/2 8,523477 qb=(Qp*4)/L 5,543725 5,851255 Kdefp 0,8 Kmodp 0,6 Mp 27,66364 Capa de morter de calç e= 1cm 0,01*0,69 18 0,1278 x1,35 0,17253 P=Qp*L/2 11,8
DEFORMACIÓ Reblert d'arena A=0,027 m2

0,027 19 0,513 x1,35 0,69255 Qp=qb+qv 4,18593 Qt=[(P*n)/L]+P3*IPE Qt 15,37976

Finstp (m) (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) 0,106853 DEFORMACIÓ Finstp (m) (5/384)x (Qp*l4)/(E*Iy) 2,97E-02 > L/500 NO

Ftotal (m) Fi*(1+Kdefp) 0,192336 < L/300 OK FLEXIÓ Tadmisible 261904,8 kN/m2
S275 Tadmisible 114285,7 kN/m2

A120 M (kN*m) (q*L2)/8

FLEXIÓ Tadmisible 18000 kN/m2
Tmod (Kmod*Tadm)/Yc Yc =1,3 Tp (kN/m2) Mp/Wy 75950,96 < Tadmissible Mp 61,37003

Tp (kN/m2) Mp/Wy 16272,72703 > Tmod(kN/m2) 0,6*1800/1,3 8307,692 NO Embigat de fusta Forjat P2 Llum 5,21 Cantell(m) 0,22 intereix (m) 0,61 Kdefp 0,8 Kmodp 0,6

TALLANT Vadmisible 2000 kN/m2
Vcàlcul Kmod*(Vadm/1,3) 923,0769 b (cm) 15 h (cm) 17 interior(m) 0,46 Kdefv 0,25 Kmodv 0,8

Vd (kN/m2) (1,5*V)/(b*h) 793,7915625 < Vcàlcul OK Càrregues permanents (kN/ml) kN/ml Iy(m
4) 6,14E-05 Càrregues variables KN/m2

FLETXA m E (kN/m2) Iy220 (m4) Iy240 (m4) Wy220 (m3) Wy240 (m3) Bigues fusta15x17 C18 0,0255 6,7 0,17085 x1,35 0,2306475 Wy(m
3) 0,000723 Ús 2 x1,5 3

i (m)= 3,6 Llum (m) 6,15 L/300 0,0205 2,10E+08 2,77E-05 3,89E-05 2,52E-04 3,24E-04 Revoltó ceràmic (2 fulles de rajol 11) 0,46 2,1 0,966 x1,35 1,3041 E (kN/m2) 9000000

Càrrega sobre la jàssera Ud Biga fusta (kN) Uds. Bigues 4 qj=qb+Pp Iyt (m4) IyA-2*IyB IyA 7,1E-05 W (m3) I*2/h Reblert d'arena 0,0159 19 0,3021 x1,35 0,407835 FLETXA L/500 0,01042 qp kN 2,954408

Qp (kN/m) (Qt*L)/2 8,523477 qb=(Qp*4)/L 5,543725 8,6 1,09E-05 3,1E-05 IyB 0,00002 0,000269 1,21E-04 Acabat + morter e=3 cm 0,61 0,5 0,305 x1,35 0,41175 qv=Ús*0,61 qv kN 1,83

Jàssera metàl·lica IPE-220Finstp (m) (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) 0,027519 > L/300 NO M (kN*m) (q*L2)/8 Capa d'arena e= 2cm 0,02*0,61 19 0,2318 x1,35 0,31293

Jàssera d'ala curta 0,024627 > L/300 NO Mp 40,65919 Repercusió divisòries 877/0,61 305,8 0,2127 x1,35 0,287145154 Qt=qv+qp 4,784408

Jàssera metàl·lica IPE-240 0,0196 < L/300 OK * 275000/1,05 261904,8 DEFORMACIÓ

Jàssera metàl·lica IPE-180 0,070047 > L/300 NO ** 120000/1,05 114285 Finstp (m) (5/384)x (Qp*l4)/(E*Iy) 0,051282 Finstv (m) (5/384)x (Qv*l4)/(E*Iy) 0,031764

FLEXIÓ Tadmisible 275000 kN/m2 Tadmisible 120 kN/m2
Yc =1,05 Tmod(kN/m2) S275* A120** Ftotal (m) Fi*(1+Kdefp)+Fiv*(1+Kdefv) 0,132012293 > L/500 NO

Jàssera metàl·lica IPE-220 Mp/Wy 1,61E+05 OK OK FLEXIÓ Tadmisible 18000 kN/m2
Tmod (Kmod*Tadm)/Yc Yc =1,3 M (kN*m) (q*L2)/8

Jàssera d'ala curta 1,51E+05 OK OK Tp (kN/m2) Mp/Wy 13874,52 > Tmod(kN/m2) 0,6*1800/1,3 8307,692 NO Mp 10,02434

Jàssera metàl·lica IPE-240 1,25E+05 OK OK Tv (kN/m2) Mv/Wy 8594,066 Mv 6,209213

Jàssera metàl·lica IPE-180 3,36E+05 OK NO Tt=Tp+Tv 22468,59 < Tmod(kN/m2) 0,8*1800/1,3 11076,92 NO

Jàssera atirantada M=(Qt*l2)/8= 11,37259 E (kN/m2) 12500000 b=0,15 h=0,215 Iy(m
4) (0,15*0,2153)/12 0,000124 TALLANT Vadmisible 2000 kN/m2

Vcàlcul Kmod*(Vadm/1,3) 1230,769
Fv=0 ; 2*T1*sen 10,88 = 35,54 Sr=2*Pi*r2= 9,82E-04 Pp=1,35*b*h*d 0,361361 Wy(m

3) I*2/h 0,001156 Td (kN/m2) (1,5*V)/(b*h) 281,4357 < Vcàlcul OK

T1=94,14 kN l (m) = 3,2 L (m) 8 Ra (kN) 35,53935 qt=qp+qv 3,530169 4,993308 h (m) 0,215 b (m) 0,15 FLETXA m E (kN/m2) Iy m4
Wy m3

(120000/1,05)*Sr=112,2 kN>94,14 Fi(m)=(5/384)* (qj*l4)/(E*Iy) 0,007812 < L/400 (m) 0,02 Rb (kN) 35,53935 Qt=qt+Pp 8,884838 Coberta entrada Llum (m) 3,15 L/250 0,0126 9000000 (b*h3)/12 0 (b*h2)/6 0,001156
MA=0 ; Ra*2,6=C*0,5 Fh=0 ; C=cos 10,88*T1 C=92,45 kN < fd*0,215*0,15 M/W= 9841,076 > 2892,308 fd 0,8*4700/1,3 Càrrega sobre la biga Teules Llates Pp V (kN) (q*L)/2 10,48114 M (kN*m) (q*L2)/8

Coberta plana de les torres qp qv (Neu+Vent+Mant.) Qt=1,35*qv+1,5*qp M=(Qt*l2)/8= 19,38604 < S270/1,05 L/300 0,017833 NO Qp (kN/m) 2,09223 0,03166 0,23 2,35389 Kdefp 0,8 Kmodp 0,6 Mp 2,919559
5,35 2,667 (1,207+0,5+1)*0,71 5,418405 Tadm=M/W 1,60E+05 > A120/1,05Fi(m)=(5/384)*(qj*l4)/(E*Iy) 0,025274245 Qv (kN/m) Neu=0,75 Vent=1,81 4,3008 Kdefv 0,25 Kmodv 0,8 Mv 5,334336

Forjat terrasses Iy180(m4) 1,09E-05 Wy180(m3) 1,21E-04 E (kN/m2) 2,10E+08 FLETXA L/300 DEFORMACIÓ 0,001156

IPE 180 ala curta=0,243 kN/m S275 275000/1,05 261904,8 A120 120000/1,05 114285,7 Finstp (m) (5/384)x (Qp*l4)/(E*Iy) 0,002699

Revoltó ceràmic = 2,013 kN/m Nord 0,012 Oest 0,016 Est 0,0123 intereix (m) Finstv (m) (5/384)x (Qv*l4)/(E*Iy) 0,004931

Reblert =0,6925 kN/m Llum (m) 3,6 intereix (m) 0,72 Llum (m) 4,8 intereix (m) 0,57 Llum (m) 3,7 0,71 Ftotal (m) Fi*(1+Kdefp)+Fiv*(1+Kdefv) 0,011022297 > L/250 OK

Acabat + morter = 0,48 kN/m M (kN*m) (q*L2)/8 10,4166 A120 M (kN*m) (q*L2)/8 17,09568 A120 M (kN*m) (q*L2)/8 11,00334 FLEXIÓ Tadmisible 18000 kN/m2
Tmod (Kmod*Tadm)/Yc Yc =1,3

qp (kN/m) =3,43  ; qv=1,5*2 T (kN/m2) M/Wy 8,61E+04 S275 T (kN/m2) M/Wy 1,41E+05 S275 T (kN/m2) M/Wy 9,09E+04 Tp (kN/m2) Mp/Wy 2526,39 < Tmod(kN/m2) 0,6*1800/1,3 8307,692 OK

Qt1,3=6,43 kN/m Fi (m) (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) Fi (m) (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) Fi (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) Tv (kN/m2) Mv/Wy 4615,975
Qt2=2,936+1,5*2=5,936 kN/m 0,0061491 < L/300 OK 0,017941 > L/300 NO 0,006861 < L/300 OK Tt=Tp+Tv 7142,365 < Tmod(kN/m2) 0,8*1800/1,3 11076,92 OK

TALLANT Vadmisible 2000 kN/m2
Vcàlcul Kmod*(Vadm/1,3) 1230,769

Td (kN/m2) (1,5*V)/(b*h) 487,4947 < Vcàlcul OK



MURS EFUSTA 9,00E+06 EMETÀL·LIC 2,10E+08 Terreny 1600 Mur interior. Capella-Torre e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
e (m)= 0,15 0,3 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 h 2,4 0,29 L 5,35 Qt 20,41441 Qa (Rc*e)/2,5

Resistència mur de fàbrica (kN/m2) 3300 (Rc*e)/2,5 198 396 594 660 726 792 858 924 990 1056 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,15 Densitat 17,5 Pp*1,35 16,443 36,85741 < 382,8 OK pc

Densitat (kN/m3) 17,5 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 2000 1320000 h 2,9 0,29 L 5,35 Qt 23,11476 59,97217

Resistència mur de paredat o. (kN/m2) 800 (Rc*e)/2,5 48 96 144 160 176 192 208 224 240 256 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,15 Densitat 17,5 Pp*1,35 19,86863 79,84079 < 382,8 OK p2

Densitat (kN/m3) 24,5 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 1125 180000 h 3,57 0,53 L 5,22 Qt 22,55309 102,3939

Resistència mur de paredat c. (kN/m2) 1200 (Rc*e)/2,5 72 144 216 240 264 288 312 336 360 384 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 17,5 Pp*1,35 44,70086 147,0947 < 699,6 OK p1

Densitat (kN/m3) 24,5 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 1500 360000 h 2,85 0,85 L 5,08 Qt 21,94822 169,043

Resistència mur de tàpia (kN/m2) 1000 (Rc*e)/2,5 60 120 180 200 220 240 260 280 300 320 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 80,12419 249,1672 < 272 OK pb

Densitat (kN/m3) 19 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 500 100000 h 0,6 0,85 Densitat 24,5 Pfon*1,35 16,86825 266,0354 < 272 OK Fonament

Resistència carreus (kN/m2) 2000 (Rc*e)/2,5 120 240 360 400 440 480 520 560 600 640 PARCIAL ACUMULADA < 453,3333 OK Terreny

Densitat (kN/m3) 20 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 2500 1000000 Mur interior. Capella-Sudi Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
Resistència Vinaixa (kN/m2) 5800 (Rc*e)/2,5 348 696 1044 1160 1276 1392 1508 1624 1740 1856 Àrea Ràfec (m2) 0,25 e (m) 0,3 Qt 4,997947 Qa (Rc*e)/2,5

Densitat (kN/m3) 22,5 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 2000 2320000 800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 5,265 10,26295 < 96 OK pc

Moment d'inèrcia mur (m4) (b*e3)/12 0,00028125 0,00225 0,007594 0,010417 0,013865 0,018 0,022885 0,028583 0,035156 0,042667 h 2,9 e (m) 0,52 L 5,38 Qt 23,24437 33,50732
Moment d'inèrcia forjat (m4) (b*c3)/12 0,000486 b=1 ; c=0,18 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 38,6802 72,18752 < 208 OK p2

Mur de fàbrica a les torres I=(b*c3)/12 e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR h 3,57 e (m) 0,6 L 5,21 Qt 17,55406 89,74158

h 2,4 0,3 L 5,35 Qt 20,41441 Qa (Rc*e)/2,5 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 54,9423 144,6839 < 240 OK p1

fàbrica massissa (kN/m2) 3300 0,00225 a=0,15 Densitat 17,5 Pp*1,35 17,01 37,42441 < 396 OK pc h 2,85 e (m) 0,6 L 5,12 Qt 22,12104 166,8049

h 2,9 0,3 L 5,35 Qt 23,11476 60,53917 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 56,55825 223,3632 > 192 NO pb

fàbrica massissa (kN/m2) 3300 0,00225 a=0,15 Densitat 17,5 Pp*1,35 20,55375 81,09292 < 396 OK p2 h 0,6 0,6 Densitat 24,5 Pfon*1,35 11,907 235,2702 > 192 NO Fonament

h 3,57 0,45 L 5,22 Qt 22,55309 103,646 PARCIAL ACUMULADA < 320 OK Terreny

fàbrica massissa (kN/m2) 3300 0,00759375 a=0,2 Densitat 17,5 Pp*1,35 37,95356 141,5996 < 396 OK p1 Mur interior. Capella-Sudn Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
h 2,85 0,75 L 5,08 Qt 21,94822 163,5478 h 2,55 e (m) 0,35 Qt 4,997947 Qa (Rc*e)/2,5

Paredat ordinari (kN/m2) 800 0,03515625 Densitat 24,5 Pp*1,35 70,69781 234,2456 < 594 OK pb 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 22,89263 27,89057 < 140 OK pc

h 0,6 0,75 Densitat 24,5 Pfon*1,35 14,88375 249,1294 > 240 NO Fonament h 2,9 e (m) 0,52 L 5,38 Qt 23,24437 51,13494
Emf 1320000 Emp 180000 Ef 2,10E+08 PARCIAL ACUMULADA < 400 OK Terreny Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 38,6802 89,81514 < 208 OK p2

X1=EI/h 1,24E+03 X2=EI/h 1,02E+03 X=n*b*K/L 9,54E+03 EXCENTRICITATS i TENSIÓ ALS NUSOS h 3,57 e (m) 0,73 L 5,21 Qt 17,55406 107,3692

Secció eficaç= 2*0,055*a/4 (m2) 0,004125 Tram sup Tram inf Forjat E1= (e/2)-r-(Qt/(2*1*Ta)(m) -0,02578 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 66,84647 174,2157 < 292 OK p1

Tensió = Qa/Se 9072,585 > 1320 NO E2=[M-Qa*(e1)]/(Qa)(m) 0,167556 h 2,85 e (m) 0,73 L 5,12 Qt 22,12104 196,3367

M=u*q*b*l2 5,8322294 3300/2,5 Tensió 2= (Qa/(d-2*e2)*1-1065,87 < 396 NO Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 68,81254 265,1492 > 233,6 NO pb

u=(X1+X2)/(16*(X1+X2+X)) 0,0119791 Per tant, donat el sentit incoherent dels resultats obtinguts, s'optarà per una comprovació a Axil pur h 0,6 0,73 Densitat 24,5 Pfon*1,35 14,48685 279,6361 > 233,6 NO Fonament

Mur de façana Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR PARCIAL ACUMULADA < 389,3333 OK Terreny
Àrea Ràfec (m2) 0,25 e (m) 0,3 Qt 4,997947 Qa (Rc*e)/2,5 Mur interior. Capella-Est Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR

800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 5,265 10,26295 < 96 OK pc h 2,55 e (m) 0,51 Qt 9,995894 Qa (Rc*e)/2,5

h 2,9 e (m) 0,48 L 5,35 Qt 23,11476 33,3777 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 33,35783 43,35372 < 204 OK pc

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 35,7048 69,0825 < 192 OK p2 h 2,9 e (m) 0,63 L 5,48 Qt 47,35285 90,70657

h 3,57 e (m) 0,635 L 5,22 Qtfusta 20,47099 89,55349 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 46,86255 137,5691 < 252 OK p2

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 58,14727 147,7008 < 254 OK p1 h 3,57 e (m) 0,73 L 5,28 Qt 35,57982 173,1489

h 2,85 e (m) 0,6625 L 5,08 Qt 21,94822 169,649 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 66,84647 239,9954 < 292 OK p1

Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 62,44973 232,0987 > 212 NO pb h 2,85 e (m) 0,75 L 5,255 Qt 45,40861 285,404

h 0,6 0,7 Densitat 24,5 Pfon*1,35 13,8915 245,9902 > 224 NO Fonament Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 70,69781 356,1018 > 240 NO pb

Qterrassa 24,99368 PARCIAL 270,9838966 < 353,3333 OK Terreny h 0,6 0,75 Densitat 24,5 Pfon*1,35 14,88375 370,9856 > 240 NO Fonament

Mur de pati interior Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR PARCIAL ACUMULADA < 400 OK Terreny
Àrea Ràfec (m2) 0,25 e (m) 0,3 Qt 4,997947 Qa (Rc*e)/2,5 Mur interior de fàbrica.SE e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR

800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 5,265 10,26295 < 96 OK pc h 3,57 0,15 L 5,21 Qt 17,55406 Qa (Rc*e)/2,5

h 2,9 e (m) 0,55 L 5,68 Qt 24,54053 34,80347 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 Densitat 17,5 Pp*1,35 12,65119 30,20525 < 198 OK p1

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 40,91175 75,71522 < 220 OK p2 h 2,85 e (m) 0,79 L 5,25 Qt 22,6827 52,88795

h 3,57 e (m) 0,64 L 5,5 Qt 23,76283 99,47806 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 74,46836 127,3563 < 252,8 OK pb

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 58,60512 158,0832 < 256 OK p1 h 0,6 0,79 Densitat 24,5 Pfon*1,35 15,67755 143,0339 < 252,8 OK Fonament

h 2,85 e (m) 0,7 L 5,4 Qt 23,33078 181,414 PARCIAL ACUMULADA < 421,3333 OK Terreny

Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 65,98463 247,3986 > 224 NO pb Mur interior de fàbrica.NE e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
h 0,6 0,7 Densitat 24,5 Pfon*1,35 13,8915 261,2901 > 224 NO Fonament h 3,57 0,15 L 5,36 Qt 23,15796 Qa (Rc*e)/2,5

PARCIAL ACUMULADA < 373,3333 OK Terreny fàbrica massissa (kN/m2) 3300 Densitat 17,5 Pp*1,35 12,65119 35,80915 < 198 OK p1

Mur de terrassa desfavorable (Oest) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR h 2,85 e (m) 0,56 L 5,3 Qt 22,89873 58,70788

e (m) 0,51 Qt 24,99368 Qa (Rc*e)/2,5 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 52,7877 111,4956 < 179,2 OK pb
Paredat ordinari (kN/m2) 800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 10,7406 35,73428 < 163,2 OK pc h 0,6 0,56 Densitat 24,5 Pfon*1,35 11,1132 122,6088 < 179,2 OK Fonament

Mur interior. Capella-Oest Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR PARCIAL ACUMULADA < 298,6667 OK Terreny
Àrea Ràfec (m2) 0,25 e (m) 0,3 Qt 4,997947 Qa (Rc*e)/2,5 Mur interior de fàbrica.NO e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR

800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 5,265 10,26295 < 96 OK pc h 3,57 0,15 L 5 Qt 16,84651 Qa (Rc*e)/2,5

h 2,9 e (m) 0,44 L 5,32 Qt 22,98514 33,24809 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 Densitat 17,5 Pp*1,35 12,65119 29,49769 < 198 OK p1

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 32,7294 65,97749 < 176 OK p2 h 2,85 e (m) 0,25 L 5,11 Qt 22,07783 51,57553

h 3,57 e (m) 0,68 L 5,07 Qt 17,08236 83,05984 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 23,56594 75,14146 < 80 OK pb

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 62,26794 145,3278 < 272 OK p1 h 0,6 0,25 Densitat 24,5 Pfon*1,35 4,96125 80,10271 < 80 OK Fonament

h 2,85 e (m) 1,05 L 5,1 Qt 22,03463 167,3624 PARCIAL ACUMULADA < 133,3333 OK Terreny

Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 98,97694 266,3393 < 336 OK pb

h 0,6 1,05 Densitat 24,5 Pfon*1,35 20,83725 287,1766 < 336 OK Fonament

PARCIAL ACUMULADA < 560 OK Terreny



Mur interior de fàbrica.SO e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR Mur interior. Arcades.O Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
h 3,57 0,15 L 5 Qt 16,84651 Qa (Rc*e)/2,5 h 2,55 e (m) 0,63 Qt 4,997947 Qa (Rc*e)/2,5

fàbrica massissa (kN/m2) 3300 Densitat 17,5 Pp*1,35 12,65119 29,49769 < 198 OK p1 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 41,20673 46,20467 < 252 OK pc

h 1,85 Diàmetre 0,35 L 5,11 Qt 22,07783 51,57553 h 2,9 e (m) 0,63 L 5,32 Qt 22,98514 69,18981

Paredat ordinari (kN/m2) 10000 Densitat 24,5 Pp*1,35 21,85313 73,42865 < 1400 OK pb Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 46,86255 116,0524 < 252 OK p2

h 1,6 0,4 Densitat 25 Pfon*1,35 21,6 95,02865 < 128 OK Fonament h 3,57 e (m) 0,66 L 5,06 Qt 17,04866 133,101
Carreus (kN/m2) 800 PARCIAL ACUMULADA < 213,3333 OK Terreny Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 60,43653 193,5376 < 264 OK p1

Murs rebedor. Pati interior. Nord L (m) e (m) h (m) Densitat Rc (kN/m2) L Diàmetre Rc (kN/m2) Qc 4,997947 h 2,85 e (m) 0,75 L 5,11 Qt 22,07783 215,6154

P2 5,38 0,6 5,45 24,5 800 1,25 0,36 5800 Ppmp 108,1553 113,1532 192 Carreus (kN/m2) 2000 Densitat 20 Pp*1,35 57,7125 273,3279 < 600 OK pb

P1 5,32 0,6 3,57 19 1000 Lequiv e Qf1 22,98514 Qc 6,65469 h 0,6 0,75 Densitat 20 Pfon*1,35 12,15 285,4779 < 600 OK Fonament

PB 5,36 0,61 2,85 24,5 800 1,68 0,3 800 Ppmt 54,9423 197,7353 240 Qi=(Qtp1*Lt)/(n*A)= 1855,6063 / 1,21 1533,55891 800 PARCIAL ACUMULADA < 400 OK Terreny

Columna 835,2 > Qt =Qc+Ppc 49,16268 Qfpb 23,15796 Ppc 42,50799 Arcs de pedra.PB a>0,3*RL 1,702939 0,510882 > 0,35
Mur 96 > 77,44181 28,27913 Ppmp 42,59325 COMPROVACiÓ e a>0,25+0,2*Rdiametre 0,590588 > 0,35

160 Qt 263,4865 195,2 8>L/a>12 8,2857143 L=2,9 a=0,35 e=0,76

Mitjera Sud.e Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR n=L/d K 0,966667 Comprovació axils
h 2,55 e (m) 0,14 Qt 4,997947 Qa (Rc*e)/2,5 38,15789474 146,27193 1,462719 51,19518 kN/m 374,4736187

3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 7,51842 12,51637 < 184,8 OK pc 1,271929825 165,35088 1,598282 55,93986 kN 374,4736187

h 2,9 e (m) 0,34 L 5,39 Qt 23,28758 35,80394 Toilettes 1,4 1,9 9000000 Teula/Paviment Rajol 3mm Morter calç Qt
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 25,2909 61,09484 < 136 OK p2 Coberta llates 6,3333333 0,07x0,05 0,200498 0,19926 0,162 0,06075 0,622508

h 3,57 e (m) 0,76 L 5,21 Qt 17,55406 78,6489 Forjat de llatesP2 0,200498 0,2795 0,8505 1,330498
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 69,59358 148,2425 < 304 OK p1 Forjat de IPE-180 P1 0,243 1,1718 2,01285 3,42765

h 2,85 e (m) 0,79 L 5,25 Qt 22,6827 170,9252 Mur P2 3,9425475 0,15 10,27688 14,2194225 14,2194225 198 OK
Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 74,46836 245,3936 < 252,8 OK pb Mur P1 8,4264842 0,15 12,65119 21,07767167 35,29709417 198 OK

h 0,6 0,79 Densitat 24,5 Pfon*1,35 15,67755 261,0711 > 252,8 NO Fonament Mur PB 9,1725845 0,15 10,27688 19,44945951 54,74655367 198 OK

PARCIAL ACUMULADA < 421,3333 OK Terreny Fonament 80 OK

Mitjera Est.s Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR I W M T Finst F
h 2,55 e (m) 0,2 Qt 9,995894 Qa (Rc*e)/2,5 7,29167E-07 2,917E-05 0,152514 5229,063 1107,692308 0,004744891 0,0035 7x5

Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 10,7406 20,73649 < 264 OK pc 1,04167E-06 4,167E-05 0,325972 7823,325 1107,692308 0,007098943 0,0035 10x5

h 2,9 e (m) 0,32 L 5,61 Qt 48,47618 69,21267 1,09E-05 0,000121 0,839774 6940,283 252380,9524 7,50E-05 0,0035
Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 19,54368 88,75635 < 422,4 OK p2

h 3,57 e (m) 0,33 L 5,565 Qt 48,08733 136,8437
Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 24,81079 161,6545 < 435,6 OK p1
h 2,85 e (m) 0,78 L 5,35 Qt 46,22951 207,884 2,10E+08

Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 73,52573 281,4097 > 249,6 NO pb

h 0,6 0,78 Densitat 24,5 Pfon*1,35 15,4791 296,8888 > 249,6 NO Fonament

PARCIAL ACUMULADA < 416 OK Terreny

Mitjera Est.n Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
h 2,55 e (m) 0,42 Qt 4,997947 Qa (Rc*e)/2,5

Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 22,55526 27,55321 < 554,4 OK pc

h 2,9 e (m) 0,48 L 5,61 Qt 48,47618 76,02939
Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 29,31552 105,3449 < 633,6 OK p2

h 3,57 e (m) 0,66 L 5,565 Qt 48,08733 153,4322
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 60,43653 213,8688 < 264 OK p1

h 2,85 e (m) 0,78 L 5,35 Qt 46,22951 260,0983
Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 73,52573 333,624 > 249,6 NO pb

h 0,6 0,78 Densitat 24,5 Pfon*1,35 15,4791 349,1031 > 249,6 NO Fonament

PARCIAL ACUMULADA < 416 OK Terreny

Mitjera Oest Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
h 2,55 e (m) 0,51 Qt 9,995894 Qa (Rc*e)/2,5

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 33,35783 43,35372 < 204 OK pc

h 2,9 e (m) 0,63 L 5,61 Qt 48,47618 91,8299
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 46,86255 138,6924 < 252 OK p2

h 3,57 e (m) 0,74 L 5,565 Qt 37,50032 176,1928
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 67,76217 243,9549 < 296 OK p1

h 2,85 e (m) 0,75 L 5,35 Qt 46,22951 290,1845
Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 70,69781 360,8823 > 240 NO pb

h 0,6 0,75 Densitat 24,5 Pfon*1,35 14,88375 375,766 > 240 NO Fonament

PARCIAL ACUMULADA < 400 OK Terreny

Mur interior. Arcades.N Lt=19,5m Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
h 2,55 e (m) 0,62 Qt 9,995894 Qa (Rc*e)/2,5

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 40,55265 50,54854 < 248 OK pc

h 2,9 e (m) 0,62 L 5,465 Qt 47,22323 97,77177
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 46,1187 143,8905 < 248 OK p2

h 3,57 e (m) 0,74 L 5,32 Qt 45,97028 189,8608 e=0,67 268 OK
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 67,76217 257,6229 < 296 OK p1

h 2,85 e (m) 0,76 L 5,33 Qt 46,05669 303,6796
Carreus (kN/m2) 2000 Densitat 20 Pp*1,35 58,482 362,1616 < 608 OK pb

h 0,6 0,76 Densitat 20 Pfon*1,35 12,312 374,4736 < 608 OK Fonament

Qi=(Qtp1*Lt)/(n*A)= 5023,6471 / 4,404 1140,701 800 PARCIAL ACUMULADA < 405,3333 OK Terreny



Mur de fàbrica a les torres Mur interior. Capella-Torre Mur interior de fàbrica.NE

COBERTA 249,12935 > 240 NO 266,0354011 < 272 OK 123 < 179,2 OK

Bigues fusta 15x17 19111,464 11076,92308 172,5341 ACUMULADA < 400 OK ACUMULADA < 453,3333 OK ACUMULADA < 298,6667 OK

Jàssera fusta 17x20 16272,727 8307,692308 195,8754 62,28234 58,68428 41,05205

Jàssera metàl·lica IPE-220 1,61E+05 261904,7619 61,60483 114285 141,17862 Mur de façana Mur interior. Capella-Sudi Mur interior de fàbrica.NO

Jàssera d'ala curta 1,51E+05 261904,7619 57,63861 114285 132,08931 245,99021 > 224 NO 235,2701656 > 192 NO 80,1 < 80 OK

Jàssera metàl·lica IPE-240 1,25E+05 261904,7619 47,91487 114285 109,80559 270,9839 < 353,3333 OK ACUMULADA < 320 OK ACUMULADA < 133,3333 OK

Jàssera metàl·lica IPE-180 3,36E+05 261904,7619 128,301 114285 294,02489 69,61987 73,52193 60,07704

Jàssera atirantada 9841,0756 2892,307692 340,25 Amb terrassa 76,69356 Mur interior. Capella-Sudn Mur interior. Capella-Oest

Coberta plana 1,60E+05 261904,7619 61,17307 114285 140,18916 Mur de pati interior 279,6360931 > 233,6 NO 287 < 336 OK

FORJATS 261,29008 > 224 NO ACUMULADA < 389,3333 OK ACUMULADA < 560 OK

Embigat IPE-180 d'ala curta 191722,86 261904,7619 73,20327 114285 167,75855 ACUMULADA < 373,3333 OK 71,82434 51,28154

Jàssera composta  2xUPE-200 155742,66 261904,7619 59,46538 114285 136,27568 69,98842 Mur interior. Capella-Est Mur interior de fàbrica.SO

Jàssera composta  3xIPE-180 75950,962 261904,7619 28,99946 114285 66,457507 Mur de terrassa desfavorable (Oest) 370,9855779 > 240 NO 95 < 128 OK

Embigat de fusta 22468,588 11076,92308 202,8414 Mur de pati interior SC 10,26295 < 96 10,69057 35,734284 < 163,2 OK ACUMULADA < 400 OK ACUMULADA < 213,3333 OK

Forjat terrasses Nord 8,61E+04 261904,7619 32,86981 114285 75,327124 Mur de pati interior P2 75,71522 < 220 34,41601 272 92,74639 44,54468

Forjat terrasses Oest 1,41E+05 261904,7619 53,9458 114285 123,62656 Mur de pati interior P1 158,0832 < 256 61,75124 13,1376 Mur interior de fàbrica.SE Mitjera Sud.e

Forjat terrasses Est 9,09E+04 261904,7619 34,72128 114285 79,570087 Mur de pati interior Inf 247,3986 > 224 110,4458 Murs rebedor. Pati interior. Nord 143,0338639 < 252,8 OK 261 > 252,8 NO

Coberta entrada 7142,3647 261904,7619 2,727085 Mur de pati interior PB 261,2901 > 224 116,6474 263,48654 > 195,2 NO ACUMULADA < 421,3333 OK ACUMULADA < 421,3333 OK

MURS ACUMULADA < 325,3333 OK 33,94791 61,96308

Torre SC 37,424413 < 396 9,450609 Capella-Oest SC10,26295 < 96 10,69057 80,98971 Mur interior. Arcades.N Mitjera Est.s

Torre P2 81,09292 < 396 20,47801 Capella-Oest P265,97749 < 176 37,48721 77,441805 < 96 OK 374,4736187 < 608 OK 297 > 249,6 NO

Torre P1 141,59957 < 396 35,75747 Capella-Oest P1145,3278 < 272 53,42933 160 OK ACUMULADA < 405,3333 OK ACUMULADA < 416 OK

Torre PB 234,2456 < 594 39,43529 Capella-Oest PB266,3393 < 336 79,26766 Muret rebedor 48,40113 92,38658 71,3675

Torre Inferior 249,12935 > 240 103,8039 Capella-Oest Inf.287,1766 < 336 85,46923 TOILETTES Mur interior. Arcades.O Mitjera Est.n

Mur de façana SC 10,262947 < 96 10,69057 Capella-Torre SC36,85741 < 382,8 9,628373 54,746554 198 OK 285,4778893 < 600 OK 349 > 249,6 NO

Mur de façana P2 69,082503 < 192 35,98047 Capella-Torre P279,84079 < 382,8 20,85705 0 80 OK ACUMULADA < 400 OK ACUMULADA < 416 OK

Mur de façana P1 147,70076 < 254 58,14991 Capella-Torre P1147,0947 < 699,6 21,02555 68,43319 71,36947 83,91902

Mur de façana PB 232,09871 > 212 109,4805 Capella-Torre PB249,1672 < 272 91,60557 Mitjera Oest

Mur de façana PB + Terrassa 270,9839 > 212 127,8226 Capella-TorreInf.266,0354 < 272 97,80713 376 > 240 NO

Mur de façana Inferior 245,99021 > 224 109,8171 Capella-Sudn SC27,89057 < 140 19,92184 ACUMULADA < 400 OK

Mur de façana Inferior + Terrassa270,9839 > 224 120,975 Capella-Sudn P289,81514 < 208 43,18036 93,9415

Mur de fàbrica . SE.P1 30,205247 < 198 15,25518 Capella-Sudn P1174,2157 < 292 59,6629

Mur de fàbrica . SE.PB 127,35631 < 252,8 50,37829 Capella-Sudn PB265,1492 > 233,6 113,5057

Mur de fàbrica . SE.Inf 143,03386 < 252,8 56,57985 Capella-Sudn Inf.279,6361 > 233,6 119,7072

Mur de fàbrica . NE.P1 35,809149 < 198 18,08543 Capella-Sudi SC10,26295 < 96 10,69057

Mur de fàbrica . NE.PB 111,49558 < 179,2 62,21852 Capella-Sudi P272,18752 < 208 34,70554

Mur de fàbrica . NE.Inf 122,60878 < 179,2 68,42008 Capella-Sudi P1144,6839 < 240 60,28495

Mur de fàbrica . NO.P1 29,497693 < 198 14,89782 Capella-Sudi PB223,3632 > 192 116,335

Mur de fàbrica . NO.PB 75,141463 < 80 93,92683 Capella-Sudi Inf.235,2702 > 192 122,5365

Mur de fàbrica . NO.Inf 80,102713 < 80 100,1284 Capella-Est SC43,35372 < 204 21,25182

Mur de fàbrica . SO.P1 29,497693 < 198 14,89782 Capella-Est P2137,5691 < 252 54,59092

Mur de fàbrica . SO.PB 73,428651 < 1400 5,244904 Capella-Est P1239,9954 < 292 82,19021

Mur de fàbrica . SO.Inf 95,028651 < 128 74,24113 Capella-Est PB356,1018 > 240 148,3758

Mur Nord pati interior.P2 113,1532 < 192 58,93396 Capella-Est Inf.370,9856 > 240 154,5773

Mur Nord pati interior.P1 197,73533 < 240 82,38972 Mitjera Sud.e.SC12,51637 < 184,8 6,772926

Mur Nord pati interior.Pinf 263,48654 > 195,2 134,9829 Mitjera Sud.e.P261,09484 < 136 44,92268

Columna pedra pati int. 49,16268 < 835,2 5,886336 Mitjera Sud.e.P1148,2425 < 304 48,76397

Muret de pati interior 77,441805 < 96 80,66855 Mitjera Sud.e.PB245,3936 < 252,8 97,07023

Mitjera Est.s SC 20,736494 < 264 7,854732 Mitjera Sud.e.Inf.261,0711 > 252,8 103,2718

Mitjera Est.s.P2 88,756354 < 422,4 21,01239 Mitjera Oest.e.SC43,35372 < 204 21,25182

Mitjera Est.s.P1 161,65447 < 435,6 37,11076 Mitjera Oest.e.P2138,6924 < 252 55,03669

Mitjera Est.s.PB 281,40971 > 249,6 112,7443 Mitjera Oest.e.P1243,9549 < 296 82,41721

Mitjera Est.s.Inf. 296,88881 > 249,6 118,9458 Mitjera Oest.e.PB360,8823 > 240 150,3676

Mitjera Est.n SC 27,553207 < 554,4 4,969915 Mitjera Oest.e.Inf.375,766 > 240 156,5692

Mitjera Est.n.P2 105,34491 < 633,6 16,62641 Arcades.N. SC50,54854 < 248 20,38248

Mitjera Est.n.P1 213,86877 < 264 81,0109 Arcades.N. P2143,8905 < 248 58,02035

Mitjera Est.n.PB 333,62401 > 249,6 133,6635 Arcades.N. P1257,6229 < 268 96,12796

Mitjera Est.n.Inf. 349,10311 > 249,6 139,865 Arcades.N. PB362,1616 < 608 59,56606

Arcades.N. Inf374,4736 < 608 61,59106



ANNEX H: CÀLCUL ESTRUCTURAL . ESTAT REFORMAT   



COBERTA b=5,6 h=2,55 L=6,15 Pendent 45%  /  24,5o
Densitat acer 78,5 Densitat fusta 6,7 Jàssera atirantada 8,3

Càrregues permanents (kN/ml) kN/ml Càrregues variables KN/m2 Embigat IPE-180 d'ala curta

Jàssera fusta 22x45 C18 0,22 0,45 0,6633 x1,35 0,895455 Neu 0,5 x1,5 0,75

Jàssera IPE -220 0,262 x1,35 0,3537 Vent 0,52*2,9*0,7 x1,5 1,8096

Jàssera IPE-240 0,307 x1,35 0,41445 Manteniment 1 x1,5 1,5

Jàssera d'ala curta A(m2) 0,0041 0,32185 x1,35 0,434498 qv 4,0596

Jàssera atirantada 0,15 0,215 0,267675 x1,35 0,361361 kN/m2

Bigues fusta 12,5x30 C18/cd 1,23 m 0,125 0,27 0,226125 x1,35 0,305269 Aïllant+Impermeabilizacio+Onduline 0,17

Llates de fusta 5x7/cd 25 cm 0,05 0,07 0,02345 x1,35 0,031658 Rajol+ capa nivelant 0,5 Qt=qv+qp 8,88

Teula corba L(m) 0,5 x1,35 0,675

h (m) 0,27 b (m) 0,125 FLETXA m E (kN/m2) Iy m4
Wy m3

Bigues fusta i (m)= 1,23 Llum (m) 3,6 L/300 0,012 9000000 (b*h3)/12 0,000205 (b*h2)/6 0,001519

Càrrega sobre la biga Teules Llates Pp Vb (kN) (q*L)/2 12,71174 M (kN*m) (q*L2)/8

Qp (kN/m) 0,675 0,0316575 0,305269 2,068769 Kdefp 0,8 Kmodp 0,6 Mp 3,351406 Jàssera composta  2xUPE-200 Forjat S.C. Llum 5,5 Cantell(m) 0,28 intereix (m) 0,69 Uds bigues (n) 7

Qv (kN/m) qv*i 4,993308 Kdefv 0,25 Kmodv 0,8 Mv 8,089159 Càrregues permanents (kN/ml) Fletxa(m) L/500 0,011 kN/ml 2xIy200(m4) 3,82E-05 Càrregues variables KN/m2

DEFORMACIÓ FLETXA Càlcul Proposat 2xBigues UPE-200 0,46 x1,35 0,621 2xWy200(m3) 3,63E-04 Manteniment 1 x1,5 1,5

Iy (m4) (5/384)x (Qp*l4)/(E*fi) 4,19E-05 0,002452 h 20,76923 0,27 Biga IPE-180 ala curta 0,18 x1,35 0,243 E (kN/m2) 2,10E+08 qv=Ús*0,69 qv kN 1,035

Iy (m4) (5/384)x (Qv*l4)/(E*fi) 0,000101 0,005918 b 13,54358 0,125 Entrebigat 2,1 1,449 x1,35 1,95615

Ftotal (m) Fi*(1+Kdefp)+Fiv*(1+Kdefv) 0,01189 < L/300 OK Capa de morter de calç e= 1cm 0,01*0,69 18 0,1242 x1,35 0,16767 P=Qp*L/2 11,3

FLEXIÓ Tadmisible 18000 kN/m2
Tmod (Kmod*Tadm)/Yc Yc =1,3 Iip 4189,2578 cm4 Reblert d'arena A=0,027 m2

0,027 19 0,513 x1,35 0,69255 Qp=qb+qv 4,09437 Qt=[(P*n)/L]+P2*UPN Qt 14,951295
Wy (m3) Mp/Tadm 0,00040341 < Tmod(kN/m2) 0,6*1800/1,3 8307,692 OK Iiv 10111,449 cm4 DEFORMACIÓ Finstp (m) (5/384)x (Qp*l4)/(E*Iy) 2,22E-02 > L/500 NO
Wy (m3) Mv/Tadm 0,000973695 Typ 2206,687 Tyv 5326,1952 kN/m2

Wip 403,41001 cm3 FLEXIÓ Tadmisible 261904,8 kN/m2
S275 Tadmisible 114285,7 kN/m2

A120 M (kN*m) (q*L2)/8

Tt=Tp+Tv 7532,88244 < Tmod(kN/m2) 0,8*1800/1,3 11076,92 OK Wiv 973,69506 cm3 Tp (kN/m2) Mp/Wy 155742,7 > Tadmissible Mp 56,5345842

TALLANT Vadmisible 2000 kN/m2
Vcàlcul Kmod*(Vadm/1,3) 1230,769 Jàssera composta  3xIPE-180 Forjat S.C. Llum 5,65 intereix (m) 0,71 Uds bigues (n) 7

Vd (kN/m2) (1,5*V)/(b*h) 564,966183 < Vcàlcul OK Càrregues permanents (kN/ml) Fletxa(m) L/500 0,0113 3xIy180(m4) 3,27E-05 Càrregues variables KN/m2

h (m) 0,45 b (m) 0,22 FLETXA m E (kN/m2) Iy m4
Wy m3

3xBigues IPE-180 d'ala estreta 0,54 x1,35 0,729 3xWy180(m3) 8,08E-04 Manteniment 1 x1,5 1,5

Jàssera fusta i (m)= 3,6 Llum (m) 6,15 L/300 0,0205 9000000 (b*h3)/12 0,001671 (b*h2)/6 0,011138 Biga IPE-180 ala curta 0,18 x1,35 0,243 E (kN/m2) 2,10E+08 qv=Ús*0,69 qv kN 1,065

Càrrega sobre la jàssera Ud Biga fusta (kN) Uds. Bigues 4 qj=qb+Pp V (kN) (q*L)/2 28,177 M (kN*m) (q*L2)/8 Entrebigat 2,1 1,491 x1,35 2,01285

Qp (kN/m) Vb 12,71173912 qb=(Vb4)/L 8,267798 9,163253 Kdefp 0,8 Kmodp 0,6 Mp 43,32214 Capa de morter de calç e= 1cm 0,01*0,69 18 0,1278 x1,35 0,17253 P=Qp*L/2 11,8

DEFORMACIÓ Wi 0,005215 5214,702 cm3 Reblert d'arena A=0,027 m2
0,027 19 0,513 x1,35 0,69255 Qp=qb+qv 4,18593 Qt=[(P*n)/L]+P3*IPE Qt 15,379755

Finstp (m) (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) 0,011352 Ii 0,000514 51394,9 cm4 DEFORMACIÓ Finstp (m) (5/384)x (Qp*l4)/(E*Iy) 2,97E-02 > L/500 NO

Ftotal (m) Fi*(1+Kdefp) 0,020433 < L/300 OK hc 0,197115 bc 0,134211 FLEXIÓ Tadmisible 261904,8 kN/m2
S275 Tadmisible 114285,7 kN/m2

A120 M (kN*m) (q*L2)/8

FLEXIÓ Tadmisible 18000 kN/m2
Tmod (Kmod*Tadm)/Yc Yc =1,3 Tp (kN/m2) Mp/Wy 75950,96 < Tadmissible Mp 61,3700286

Tp (kN/m2) Mp/Wy 3889,754535 < Tmod(kN/m2) 0,6*1800/1,3 8307,692 OK Embigat de fusta 0,61

TALLANT Vadmisible 2000 kN/m2
Vcàlcul Kmod*(Vadm/1,3) 923,0769

Vd (kN/m2) (1,5*V)/(b*h) 426,9242782 < Vcàlcul OK

FLETXA m E (kN/m2) Iy220 (m4) Iy240 (m4) Wy220 (m3) Wy240 (m3)

i (m)= 3,6 Llum (m) 6,15 L/300 0,0205 2,10E+08 2,77E-05 3,89E-05 2,52E-04 3,24E-04

Càrrega sobre la jàssera Ud Biga fusta (kN) Uds. Bigues 4 qj=qb+Pp Iy180 (m4) IyA-2*IyB IyA 7,1E-05 W (m3) I*2/h

Qp (kN/m) (Qt*L)/2 12,71173912 qb=(Qp*4)/L 8,267798 8,621498 1,09E-05 3,1E-05 IyB 0,00002 0,000269 1,21E-04

Jàssera metàl·lica IPE-220Finstp (m) (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) 0,02027 < L/300 OK M (kN*m) (q*L2)/8

Jàssera d'ala curta 0,019827 < L/300 OK Mp 40,76083 7

Jàssera metàl·lica IPE-240 0,019649 < L/300 OK 275000/1,05 261904,8

Jàssera metàl·lica IPE-180 0,0204331 < L/300 OK 120000/1,05 114285

FLEXIÓ Tadmisible 275000 kN/m2 Tadmisible 120 kN/m2
Yc =1,05 Tmod(kN/m2) S275* A120**

Jàssera metàl·lica IPE-220 Mp/Wy 161749,3058 OK OK

Jàssera d'ala curta 12324,35066 OK OK

Jàssera metàl·lica IPE-240 125805,0156 OK OK

Jàssera metàl·lica IPE-180 13279,7371 OK OK

Pletines IPE-220 1,00067E-05 h IPE-180 2,65E-05 h Wpletin180 0,002948 J. ala curta 7,6E-06 h

3,77E-05 A(m2) 0,00078 0,0065 A(m2) 0,0027 0,018 Wtot 3,07E-03 A(m2) 0,0006 0,005

3,74E-05 I (m4) 2,74625E-09 b I (m4) 7,29E-08 b Wpletincurta 0,003038 I (m4) 1,25E-09 b h (m) 0,215 b (m) 0,15 FLETXA m E (kN/m2) Iy m4
Wy m3

3,85692E-05 d(m) 0,11325 0,12 d(m) 0,099 0,15 Wtotcurta 0,003307 d(m) 0,1125 0,12 Coberta entrada Llum (m) 3,15 L/250 0,0126 9000000 (b*h3)/12 0 (b*h2)/6 0,00115563

Jàssera atirantada M=(Qt*l2)/8= 9,502001 E (kN/m2) 12500000 b=0,15 h=0,215 Iy(m
4) (0,15*0,2153)/12 0,000124 Càrrega sobre la biga Teules Llates Pp V (kN) (q*L)/2 10,53472 M (kN*m) (q*L2)/8

Fv=0 ; 2*T1*sen 10,88 = 35,54 Sr=2*Pi*r2= 9,82E-04 Pp=1,35*b*h*d 0,361361 Wy(m
3) I*2/h 0,001156 Qp (kN/m) 2,12625 0,03166 0,23 2,38791 Kdefp 0,8 Kmodp 0,6 Mp 2,96175462

T1=94,14 kN l (m) = 3,2 L (m) 8 Ra (kN) 29,69375 qt=qp+qv 2,068769 4,993308 Qv (kN/m) Neu=0,75 Vent=1,81 4,3008 Kdefv 0,25 Kmodv 0,8 Mv 5,334336

(120000/1,05)*Sr=112,2 kN>94,14 Fi(m)=(5/384)* (qj*l4)/(E*Iy) 0,006527 < L/300 (m) 0,026667 Rb (kN) 29,69375 Qt=qt+Pp 7,423439 DEFORMACIÓ 0,001155625
MA=0 ; Ra*2,6=C*0,5 Fh=0 ; C=cos 10,88*T1 C=92,45 kN < fd*0,215*0,15 M/W= 8222,392 > 2892,308 fd 0,8*4700/1,3 Finstp (m) (5/384)x (Qp*l4)/(E*Iy) 0,002738

Forjat terrasses Iy180(m4) 1,09E-05 Wy180(m3) 1,21E-04 E (kN/m2) 2,10E+08 FLETXA L/300 Finstv (m) (5/384)x (Qv*l4)/(E*Iy) 0,004931

IPE 180 ala curta=0,243 kN/m S275 275000/1,05 261904,8 A120 120000/1,05 114285,7 Ftotal (m) Fi*(1+Kdefp)+Fiv*(1+Kdefv) 0,011092511 < L/300 OK

Revoltó ceràmic = 2,013 kN/m Nord 0,012 Oest 0,016 Est 0,0123 intereix (m) FLEXIÓ Tadmisible 18000 kN/m2
Tmod (Kmod*Tadm)/Yc Yc =1,3

Reblert =0,6925 kN/m Llum (m) 3,6 intereix (m) 0,72 Llum (m) 4,8 intereix (m) 0,57 Llum (m) 3,7 0,71 Tp (kN/m2) Mp/Wy 2562,903 < Tmod(kN/m2) 0,6*1800/1,3 8307,692 OK

Acabat + morter = 0,48 kN/m M (kN*m) (q*L2)/8 14,3856 A120 M (kN*m) (q*L2)/8 25,5744 A120 M (kN*m) (q*L2)/8 15,1959 Tv (kN/m2) Mv/Wy 4615,975

qp (kN/m) =3,43  ; qv=1,5*2 T (kN/m2) M/Wy 118889,2562 S275 T (kN/m2) M/Wy 211358,7 S275 T (kN/m2) M/Wy 125586 Tt=Tp+Tv 7178,878 < Tmod(kN/m2) 0,8*1800/1,3 11076,92 OK

Qt1,3=6,43 kN/m Fi (m) (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) Fi (m) (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) Fi (5/384)x (qj*l4)/(E*Iy) TALLANT Vadmisible 2000 kN/m2
Vcàlcul Kmod*(Vadm/1,3) 1230,769

Qt2=2,936+1,5*2=5,936 kN/m 0,0061491 < L/300 OK 0,017941 > L/300 NO 0,006861 < L/300 OK Td (kN/m2) (1,5*V)/(b*h) 489,9869 < Vcàlcul OK

Coberta plana de les torres qpinicial qv (Neu+Vent+Mant.) M=(Qt*l2)/8= 28,5002 < S270/1,05 L/300 0,017833 NO Forjat existent+impermeabilització+lamina grecada+ geotèxtils+  5 cm arena i grava + 5 cm terra amb vegetació I(m4) 1,72E-08 h A (m2) It (m4) 1,32E-05

5,35 2,667 (1,207+0,5+1)*0,71 Tadm=M/W 66279526 > A120/1,05Fi(m)=(5/384)*(qj*l4)/(E*Iy) #¡DIV/0! 2,667 2,4165 Qt=2,667+2,4+qv = 7,965816 Perfil en T invertida Wy(m3) 4,3E-07 0,08 #### 1,32123E-05 4,30E-07



MURS EFUSTA 9,00E+06 EMETÀL·LIC 2,10E+08 Terreny 1600 Mur interior. Capella-Torre e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
e (m)= 0,15 0,3 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 h 2,4 0,29 L 5,35 Qt 30,01205 Qa (Rc*e)/2,5

Resistència mur de fàbrica (kN/m2) 3300 (Rc*e)/2,5 198 396 594 660 726 792 858 924 990 1056 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,15 Densitat 17,5 Pp*1,35 16,443 46,45505 < 382,8 OK pc

Densitat (kN/m3) 17,5 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 2000 1320000 h 2,9 0,29 L 5,35 Qt 33,45634 79,91139

Resistència mur de paredat o. (kN/m2) 800 (Rc*e)/2,5 48 96 144 160 176 192 208 224 240 256 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,15 Densitat 17,5 Pp*1,35 19,86863 99,78002 < 382,8 OK p2

Densitat (kN/m3) 24,5 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 1125 180000 h 3,57 0,53 L 5,22 Qt 32,64338 132,4234

Resistència mur de paredat c. (kN/m2) 1200 (Rc*e)/2,5 72 144 216 240 264 288 312 336 360 384 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 17,5 Pp*1,35 44,70086 177,1243 < 699,6 OK p1

Densitat (kN/m3) 24,5 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 1500 360000 h 2,85 0,85 L 5,08 Qt 31,76789 208,8921

Resistència mur de tàpia (kN/m2) 1000 (Rc*e)/2,5 60 120 180 200 220 240 260 280 300 320 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 80,12419 289,0163 > 272 NO pb

Densitat (kN/m3) 19 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 500 100000 h 0,6 0,85 Densitat 24,5 Pfon*1,35 16,86825 305,8846 > 272 NO Fonament

Resistència carreus (kN/m2) 2000 (Rc*e)/2,5 120 240 360 400 440 480 520 560 600 640 PARCIAL ACUMULADA < 453,3333333 OK Terreny

Densitat (kN/m3) 20 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 2500 1000000 Mur interior. Capella-Sudi Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
Resistència Vinaixa (kN/m2) 5800 (Rc*e)/2,5 348 696 1044 1160 1276 1392 1508 1624 1740 1856 Àrea Ràfec (m2) 0,25 e (m) 0,3 Qt 7,826945 Qa (Rc*e)/2,5

Densitat (kN/m3) 22,5 Elasticitat (kN/m2) E=0,5*a*R a= 2000 2320000 800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 5,265 13,09195 < 96 OK pc

Moment d'inèrcia mur (m4) (b*e3)/12 0,00028125 0,00225 0,007594 0,010417 0,013865 0,018 0,022885 0,028583 0,035156 0,042667 h 2,9 e (m) 0,44 L 5,38 Qt 33,64394 46,73589
Moment d'inèrcia forjat (m4) (b*c3)/12 0,000486 b=1 ; c=0,18 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 32,7294 79,46529 < 176 OK p2

Mur de fàbrica a les torres I=(b*c3)/12 e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR h 3,57 e (m) 0,52 L 5,21 Qt 25,6831 105,1484

h 2,4 0,3 L 5,35 Qt 30,01205 Qa (Rc*e)/2,5 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 47,61666 152,765 < 208 OK p1

fàbrica massissa (kN/m2) 3300 0,00225 a=0,15 Densitat 17,5 Pp*1,35 17,01 47,02205 < 396 OK pc h 2,85 e (m) 0,6 L 5,12 Qt 32,01803 184,7831

h 2,9 0,3 L 5,35 Qt 33,45634 80,47839 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 56,55825 241,3413 > 192 NO pb

fàbrica massissa (kN/m2) 3300 0,00225 a=0,15 Densitat 17,5 Pp*1,35 20,55375 101,0321 < 396 OK p2 h 0,6 0,6 Densitat 24,5 Pfon*1,35 11,907 253,2483 > 192 NO Fonament

h 3,57 0,45 L 5,22 Qt 32,64338 133,6755 PARCIAL ACUMULADA < 320 OK Terreny

fàbrica massissa (kN/m2) 3300 0,00759375 a=0,2 Densitat 17,5 Pp*1,35 37,95356 171,6291 < 396 OK p1 Mur interior. Capella-Sudn Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
h 2,85 0,75 L 5,08 Qt 31,76789 203,397 h 2,55 e (m) 0,35 Qt 7,826945 Qa (Rc*e)/2,5

Paredat ordinari (kN/m2) 800 0,03515625 Densitat 24,5 Pp*1,35 70,69781 274,0948 < 594 OK pb 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 22,89263 30,71957 < 140 OK pc

h 0,6 0,75 Densitat 24,5 Pfon*1,35 14,88375 288,9785 > 240 NO Fonament h 2,9 e (m) 0,44 L 5,38 Qt 33,64394 64,36351
Emf 1320000 Emp 180000 Ef 2,10E+08 PARCIAL ACUMULADA < 400 OK Terreny Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 32,7294 97,09291 < 176 OK p2

X1=EI/h 1,24E+03 X2=EI/h 1,02E+03 X=n*b*K/L 9,54E+03 EXCENTRICITATS i TENSIÓ ALS NUSOS h 3,57 e (m) 0,65 L 5,21 Qt 25,6831 122,776

Secció eficaç= 2*0,055*a/4 (m2) 0,004125 Tram sup Tram inf Forjat E1= (e/2)-r-(Qt/(2*1*Ta)(m) -0,03789 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 59,52083 182,2968 < 260 OK p1

Tensió = Qa/Se 11399,286 > 1320 NO E2=[M-Qa*(e1)]/(Qa)(m) 0,13774 h 2,85 e (m) 0,73 L 5,12 Qt 32,01803 214,3149

M=u*q*b*l2 5,8322294 3300/2,5 Tensió 2= (Qa/(d-2*e2)*11917,665 < 396 NO Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 68,81254 283,1274 > 233,6 NO pb

u=(X1+X2)/(16*(X1+X2+X)) 0,0119791 Per tant, donat el sentit incoherent dels resultats obtinguts, s'optarà per una comprovació a Axil pur h 0,6 0,73 Densitat 24,5 Pfon*1,35 14,48685 297,6143 > 233,6 NO Fonament

Mur de façana Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR PARCIAL ACUMULADA < 389,3333333 OK Terreny
Àrea Ràfec (m2) 0,25 e (m) 0,3 Qt 7,826945 Qa (Rc*e)/2,5 Mur interior. Capella-Est Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR

800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 5,265 13,09195 < 96 OK pc h 2,55 e (m) 0,51 Qt 15,65389 Qa (Rc*e)/2,5

h 2,9 e (m) 0,4 L 5,35 Qt 33,45634 46,54828 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 33,35783 49,01172 < 204 OK pc

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 29,754 76,30228 < 160 OK p2 h 2,9 e (m) 0,55 L 5,48 Qt 68,53859 117,5503

h 3,57 e (m) 0,55 L 5,22 Qtfusta 29,95082 106,2531 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 40,91175 158,4621 < 220 OK p2

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 50,36378 156,6169 < 220 OK p1 h 3,57 e (m) 0,65 L 5,28 Qt 52,05634 210,5184

h 2,85 e (m) 0,6625 L 5,08 Qt 31,76789 188,3848 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 59,52083 270,0392 > 260 NO p1

Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 62,44973 250,8345 > 212 NO pb h 2,85 e (m) 0,75 L 5,255 Qt 65,72451 335,7637

h 0,6 0,7 Densitat 24,5 Pfon*1,35 13,8915 264,726 > 224 NO Fonament Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 70,69781 406,4615 > 240 NO pb

Qterrassa 24,99368 PARCIAL 289,7196837 < 353,3333 OK Terreny h 0,6 0,75 Densitat 24,5 Pfon*1,35 14,88375 421,3453 > 240 NO Fonament

Mur de pati interior Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR PARCIAL ACUMULADA < 400 OK Terreny
Àrea Ràfec (m2) 0,25 e (m) 0,3 Qt 7,826945 Qa (Rc*e)/2,5 Mur interior de fàbrica.SE e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR

800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 5,265 13,09195 < 96 OK pc h 3,57 0,15 L 5,21 Qt 25,6831 Qa (Rc*e)/2,5

h 2,9 e (m) 0,47 L 5,68 Qt 35,52 48,61195 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 Densitat 17,5 Pp*1,35 12,65119 38,33429 < 198 OK p1

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 34,96095 83,5729 < 188 OK p2 h 2,85 e (m) 0,79 L 5,25 Qt 32,83099 71,16527

h 3,57 e (m) 0,56 L 5,5 Qt 34,39437 117,9673 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 74,46836 145,6336 < 252,8 OK pb

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 51,27948 169,2467 < 224 OK p1 h 0,6 0,79 Densitat 24,5 Pfon*1,35 15,67755 161,3112 < 252,8 OK Fonament

h 2,85 e (m) 0,7 L 5,4 Qt 33,76901 203,0158 PARCIAL ACUMULADA < 421,3333333 OK Terreny

Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 65,98463 269,0004 > 224 NO pb Mur interior de fàbrica.NE e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
h 0,6 0,7 Densitat 24,5 Pfon*1,35 13,8915 282,8919 > 224 NO Fonament h 3,57 0,15 L 5,36 Qt 33,51887 Qa (Rc*e)/2,5

PARCIAL ACUMULADA < 373,3333 OK Terreny fàbrica massissa (kN/m2) 3300 Densitat 17,5 Pp*1,35 12,65119 46,17006 < 198 OK p1

Mur de terrassa desfavorable (Oest) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR h 2,85 e (m) 0,56 L 5,3 Qt 33,14366 79,31372

e (m) 0,51 Qt 24,99368 Qa (Rc*e)/2,5 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 52,7877 132,1014 < 179,2 OK pb
Paredat ordinari (kN/m2) 800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 10,7406 35,73428 < 163,2 OK pc h 0,6 0,56 Densitat 24,5 Pfon*1,35 11,1132 143,2146 < 179,2 OK Fonament

Mur interior. Capella-Oest Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR PARCIAL ACUMULADA < 298,6666667 OK Terreny
Àrea Ràfec (m2) 0,25 e (m) 0,3 Qt 7,826945 Qa (Rc*e)/2,5 Mur interior de fàbrica.NO e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR

800 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 5,265 13,09195 < 96 OK pc h 3,57 0,15 L 5 Qt 24,64789 Qa (Rc*e)/2,5

h 2,9 e (m) 0,36 L 5,32 Qt 33,26873 46,36068 fàbrica massissa (kN/m2) 3300 Densitat 17,5 Pp*1,35 12,65119 37,29907 < 198 OK p1

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 26,7786 73,13928 < 144 OK p2 h 2,85 e (m) 0,25 L 5,11 Qt 31,95549 69,25457

h 3,57 e (m) 0,6 L 5,07 Qt 24,99296 98,13224 Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 23,56594 92,82051 > 80 NO pb

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 54,9423 153,0745 < 240 OK p1 h 0,6 0,25 Densitat 24,5 Pfon*1,35 4,96125 97,78176 > 80 NO Fonament

h 2,85 e (m) 1,05 L 5,1 Qt 31,89296 184,9675 PARCIAL ACUMULADA < 133,3333333 OK Terreny

Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 98,97694 283,9444 < 336 OK pb

h 0,6 1,05 Densitat 24,5 Pfon*1,35 20,83725 304,7817 < 336 OK Fonament

PARCIAL ACUMULADA < 560 OK Terreny



Mur interior de fàbrica.SO e (m) Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR Mur interior. Arcades.O Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR
h 3,57 0,15 L 5 Qt 24,64789 Qa (Rc*e)/2,5 h 2,55 e (m) 0,63 Qt 7,826945 Qa (Rc*e)/2,5

fàbrica massissa (kN/m2) 3300 Densitat 17,5 Pp*1,35 12,65119 37,29907 < 198 OK p1 Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 41,20673 49,03367 < 252 OK pc

h 1,85 Diàmetre 0,35 L 5,11 Qt 31,95549 69,25457 h 2,9 e (m) 0,63 L 5,32 Qt 33,26873 82,3024

Paredat ordinari (kN/m2) 10000 Densitat 24,5 Pp*1,35 21,85313 91,10769 < 1400 OK pb Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 46,86255 129,165 < 252 OK p2

h 1,6 0,4 Densitat 25 Pfon*1,35 21,6 112,7077 < 128 OK Fonament h 3,57 e (m) 0,66 L 5,06 Qt 24,94366 154,1086
Carreus (kN/m2) 800 PARCIAL ACUMULADA < 213,3333 OK Terreny Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 60,43653 214,5451 < 264 OK p1

Murs rebedor. Pati interior. Nord L (m) e (m) h (m) Densitat Rc (kN/m2) L Diàmetre Rc (kN/m2) Qc 7,826945 h 2,85 e (m) 0,75 L 5,11 Qt 31,95549 246,5006

P2 5,38 0,6 5,45 24,5 800 1,25 0,36 5800 Ppmp 108,1553 115,9822 192 Carreus (kN/m2) 2000 Densitat 20 Pp*1,35 57,7125 304,2131 < 600 OK pb

P1 5,32 0,52 3,57 19 1000 Lequiv e Qf1 33,26873 Qc 6,68871 h 0,6 0,75 Densitat 20 Pfon*1,35 12,15 316,3631 < 600 OK Fonament

PB 5,36 0,61 2,85 24,5 800 1,68 0,3 800 Ppmt 47,61666 203,5563 208 Qi=(Qtp1*Lt)/(n*A)= 2056,3604 / 1,21 1699,471399 800 PARCIAL ACUMULADA < 400 OK Terreny

Columna 835,2 > Qt =Qc+Ppc 49,1967 Qfpb 33,51887 Ppc 42,50799 L 0,76 t12 70,84113 a

Mur 96 > 77,47583 28,27913 Ppmp 42,59325 Reforços de les arcades lT4 0,759150886 t14 121,6823 1,10E-05

160 Qt 279,6684 195,2 lT2 0,759575206 to 20

Mitjera Sud.e Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR v 0,2 E 2,1E+08 2500000

h 2,55 e (m) 0,14 Qt 7,826945 Qa (Rc*e)/2,5 261904,762 > Ttirant 117443,0174 Dtirant n 22

3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 7,51842 15,34537 < 184,8 OK pc Tr 4497,356997 0,005 Area tirant 0,000396

h 2,9 e (m) 0,26 L 5,39 Qt 33,70648 49,05184 neficaç 20,19135528
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 19,3401 68,39194 < 104 OK p2 ncorbes 11

h 3,57 e (m) 0,68 L 5,21 Qt 25,6831 94,07504 inferior 11

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 62,26794 156,343 < 272 OK p1 r 0,206955
h 2,85 e (m) 0,79 L 5,25 Qt 32,83099 189,174 ACER 275 a 0,05

Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 74,46836 263,6423 > 252,8 NO pb Mc 0,428301839 L 4,553
h 0,6 0,79 Densitat 24,5 Pfon*1,35 15,67755 279,3199 > 252,8 NO Fonament emin diseny 0,001667

PARCIAL ACUMULADA < 421,3333 OK Terreny e 0,003132

Mitjera Est.s Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR Arcs de pedra.PB a>0,3*RL 1,702939 0,510882 > 0,35
h 2,55 e (m) 0,2 Qt 15,65389 Qa (Rc*e)/2,5 COMPROVACiÓ e a>0,25+0,2*Rdiametre 0,590588 > 0,35

Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 10,7406 26,39449 < 264 OK pc 8>L/a>12 8,2857143 L=2,9 a=0,35 e=0,76

h 2,9 e (m) 0,32 L 5,61 Qt 70,16451 96,559 n=L/d K 0,966667 Comprovació axils
Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 19,54368 116,1027 < 422,4 OK p2 38,15789474 146,27193 1,462719 51,19518 kN/m 423,9233561

h 3,57 e (m) 0,33 L 5,565 Qt 69,60169 185,7044 1,271929825 165,35088 1,598282 55,93986 kN 423,9233561

Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 24,81079 210,5152 < 435,6 OK p1 Toilettes 1,4 1,9 9000000 Teula/Paviment Rajol 3mm Morter calç Qt I

h 2,85 e (m) 0,78 L 5,35 Qt 66,91268 277,4278 Coberta llates 6,3333333 0,07x0,05 0,200498 0,2025 0,162 0,06075 0,625748 7,29E-07
Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 73,52573 350,9536 > 249,6 NO pb Forjat de llatesP2 0,200498 0,2795 0,8505 1,330498 1,04E-06

h 0,6 0,78 Densitat 24,5 Pfon*1,35 15,4791 366,4327 > 249,6 NO Fonament Forjat de IPE-180 P1 0,243 1,1718 2,01285 3,42765 1,09E-05

PARCIAL ACUMULADA < 416 OK Terreny Mur P2 3,9630675 0,15 10,27688 14,2399425 14,2399425 198 OK

Mitjera Est.n Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR Mur P1 8,4264842 0,15 12,65119 21,07767167 35,31761417 198 OK
h 2,55 e (m) 0,42 Qt 7,826945 Qa (Rc*e)/2,5 Mur PB 9,1725845 0,15 10,27688 19,44945951 54,76707367 198 OK
Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 22,55526 30,38221 < 554,4 OK pc Fonament 80 OK

h 2,9 e (m) 0,4 L 5,61 Qt 70,16451 100,5467 W M T Finst F
Fàbrica massissa (kN/m2) 3300 a=0,2 Densitat 15,6 Pp*1,35 24,4296 124,9763 < 528 OK p2 2,91667E-05 0,1533081 5256,279 1107,692 0,004769587 0,0035 7x5

h 3,57 e (m) 0,58 L 5,565 Qt 69,60169 194,578 4,16667E-05 0,3259719 7823,325 1107,692 0,007098943 0,0035 10x5
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 53,11089 247,6889 < 232 NO p1 0,000121 0,8397743 6940,283 252381 7,50E-05 0,0035

h 2,85 e (m) 0,78 L 5,35 Qt 66,91268 314,6016
Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 73,52573 388,1273 > 249,6 NO pb

h 0,6 0,78 Densitat 24,5 Pfon*1,35 15,4791 403,6064 > 249,6 NO Fonament

PARCIAL ACUMULADA < 416 OK Terreny 2,10E+08

Mitjera Oest Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR Característiques terreny A Formula de Mayer Càrrega útil
h 2,55 e (m) 0,43 Qt 15,65389 Qa (Rc*e)/2,5 Densitat 1,9 Tn/m2 Roçament hidràulic 43,175 Ton 21,75519382 Ton

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 28,12523 43,77912 < 172 OK pc Cohesió 1 Tn/m2 Càrrega útil 21,5875 Ton 217,5519382 kN

h 2,9 e (m) 0,55 L 5,61 Qt 70,16451 113,9436 Angle intern 25 B Formula de Dörr 1,942754468 N necessari/m

Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 40,91175 154,8554 < 220 OK p2 K 0,55 Roçament lateral 21,78979 Ton 2 20cm/10m

h 3,57 e (m) 0,66 L 5,565 Qt 54,8662 209,7216 f(Dorr) 0,3 Càrrega en punta 0,033262 Ton 4,753931444 N necessari
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 60,43653 270,1581 > 264 NO p1 f(Terzhagi) 5,5 Tn/m2 Càrrega total 21,82305 Ton 4 25cm/10

h 2,85 e (m) 0,75 L 5,35 Qt 66,91268 337,0708 diàmetre 0,2 nombre/m Càrrega útil 21,82305 Ton diàmetre (cm) 1,2
Paredat ordinari (kN/m2) 800 Densitat 24,5 Pp*1,35 70,69781 407,7686 > 240 NO pb h 10 C Formula de Trezaghi rodons 500
h 0,6 0,75 Densitat 24,5 Pfon*1,35 14,88375 422,6523 > 240 NO Fonament MICROPILOTI Roçament lateral 34,54 Ton diàmetre (cm) 1

PARCIAL ACUMULADA < 400 OK Terreny profunditat 0,6 m Càrrega en punta 9,170056 Ton diàmetre (cm) 1

Mur interior. Arcades.N Lt=19,5m Qt=(ql/e)*L/2 (kN/m) COMPROVACIÓ A AXIL PUR amplaria 1 m Càrrega total 43,71006 Ton
h 2,55 e (m) 0,54 Qt 15,65389 Qa (Rc*e)/2,5 ENCEPADO Càrrega útil 21,85503 Ton Amin geom Amin mecan
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 35,32005 50,97394 < 216 OK pc Ndm 316,9875 As cm2 7,2907 1,1304 6,388889 7 1,256 1,20366667

h 2,9 e (m) 0,54 L 5,465 Qt 68,35099 119,3249 Recalçament  amb micropilotis Ndc 387,835125 As cm2 8,920189 1,1304 7,891179 8 1,9625 1,88072917
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 40,1679 159,4928 < 216 OK p2 422,65 kN/m 422,65 diàmetre (cm) 0,3 cercols/cd (cm) 18 1,542549 m Amax mecan

h 3,57 e (m) 0,66 L 5,32 Qt 66,53746 226,0303 e=0,67 268 OK 400 kN/m 400 diàmetre 0,3 cercols/cd (cm) 18 1,724622 m 7,222
Tàpia (kN/m2) 1000 a=0,2 Densitat 19 Pp*1,35 60,43653 286,4668 > 264 NO p1 0,75 m kN 41,6 11,284375

h 2,85 e (m) 0,76 L 5,33 Qt 66,66254 353,1294 1877 kN/m2 1034,227 20
Carreus (kN/m2) 2000 Densitat 20 Pp*1,35 58,482 411,6114 < 608 OK pb 640 kN/m2 352,64 40

h 0,6 0,76 Densitat 20 Pfon*1,35 12,312 423,9234 < 608 OK Fonament Fonament ascensor A=N/Tt

Qi=(Qtp1*Lt)/(n*A)= 8266,5054 / 4,404 1877,045 800 PARCIAL ACUMULADA < 405,3333 OK Terreny 6 persones 450 kg 4,5 kN T terreny 0,012656 m2

a 1,55 2,903226 kN/m2 < 533,3333333 Per disposicions constructives es farà un fonament igual a l'àrea de l'ascensor

b 1,5 1,55x1,50  Cantell mínim 50+10 cm



COBERTA
Bigues fusta 15x17 7532,8824 11076,92308 68,00519

Jàssera fusta 17x20 3889,7545 8307,692308 46,82112

Jàssera metàl·lica IPE-220 1,62E+05 261904,7619 61,75883

Jàssera d'ala curta 1,23E+04 261904,7619 4,705661

Jàssera metàl·lica IPE-240 1,26E+05 261904,7619 48,03464

Jàssera metàl·lica IPE-180 1,33E+04 261904,7619 5,070445

Jàssera atirantada 8222,3916 2892,307692 284,2848

Coberta plana 6,63E+07 261904,7619 25306,73

FORJATS

Jàssera composta  2xUPE-200 155742,66 261904,7619 59,46538

Jàssera composta  3xIPE-180 75950,962 261904,7619 28,99946

Forjat terrasses Nord 1,19E+05 261904,7619 45,39408 Mur de pati interior SC 13,09195 < 96 13,63744

Forjat terrasses Oest 2,11E+05 261904,7619 80,70059 Mur de pati interior P2 83,5729 < 188 44,45367

Forjat terrasses Est 1,26E+05 261904,7619 47,951 Mur de pati interior P1 169,2467 < 224 75,55658

Coberta entrada 7178,8778 261904,7619 2,741026 Mur de pati interior Inf 269,0004 > 224 120,0895

MURS Mur de pati interior PB 282,8919 > 224 126,291

Torre SC 47,022053 < 396 11,87426 Capella-Oest SC13,09195 < 96 13,63744

Torre P2 101,03214 < 396 25,51317 Capella-Oest P273,13928 < 144 50,79116

Torre P1 171,62908 < 396 43,34068 Capella-Oest P1153,0745 < 240 63,78106

Torre PB 274,09478 < 594 46,1439 Capella-Oest PB283,9444 < 336 84,50727

Torre Inferior 288,97853 > 240 120,4077 Capella-Oest Inf.304,7817 < 336 90,70883 Mur de fàbrica a les torres Mur interior. Capella-Torre Mur interior de fàbrica.NE

Mur de façana SC 13,091945 < 96 13,63744 Capella-Torre SC46,45505 < 382,8 12,13559 288,9785339 > 240 NO 305,8845839 > 272 NO 143,2146 < 179,2 OK

Mur de façana P2 76,302283 < 160 47,68893 Capella-Torre P299,78002 < 382,8 26,06583 ACUMULADA < 400 OK ACUMULADA < 453,3333 OK ACUMULADA < 298,6666667 OK

Mur de façana P1 156,61688 < 220 71,18949 Capella-Torre P1177,1243 < 699,6 25,31793 72,24463 67,47454 47,95132457

Mur de façana PB 250,8345 > 212 118,3182 Capella-Torre PB289,0163 > 272 106,256 Mur de façana Mur interior. Capella-Sudi Mur interior de fàbrica.NO

Mur de façana PB + Terrassa 289,71968 > 212 136,6602 Capella-TorreInf.305,8846 > 272 112,4576 264,7259995 > 224 NO 253,2483255 > 192 NO 97,78176 > 80 NO

Mur de façana Inferior 264,726 > 224 118,1812 Capella-Sudn SC30,71957 < 140 21,94255 289,7196837 < 353,3333 OK ACUMULADA < 320 OK ACUMULADA < 133,3333333 OK

Mur de façana Inferior + Terrassa289,71968 > 224 129,3391 Capella-Sudn P297,09291 < 176 55,16643 74,92245 79,1401 73,33631646

Mur de fàbrica . SE.P1 38,334286 < 198 19,36075 Capella-Sudn P1182,2968 < 260 70,11417 Amb terrassa 81,99614 Mur interior. Capella-Sudn Mur interior. Capella-Oest

Mur de fàbrica . SE.PB 145,63363 < 252,8 57,60824 Capella-Sudn PB283,1274 > 233,6 121,2018 Mur de pati interior 297,614253 > 233,6 NO 304,7817 < 336 OK

Mur de fàbrica . SE.Inf 161,31118 < 252,8 63,8098 Capella-Sudn Inf.297,6143 > 233,6 127,4034 282,8918804 > 224 NO ACUMULADA < 389,3333 OK ACUMULADA < 560 OK

Mur de fàbrica . NE.P1 46,170061 < 198 23,31821 Capella-Sudi SC13,09195 < 96 13,63744 ACUMULADA < 373,3333 OK 76,44202 54,42530009

Mur de fàbrica . NE.PB 132,10142 < 179,2 73,71731 Capella-Sudi P279,46529 < 176 45,15073 75,77461 Mur interior. Capella-Est Mur interior de fàbrica.SO

Mur de fàbrica . NE.Inf 143,21462 < 179,2 79,91887 Capella-Sudi P1152,765 < 208 73,44473 Mur de terrassa desfavorable (Oest) 421,3452893 > 240 NO 112,7077 < 128 OK

Mur de fàbrica . NO.P1 37,299075 < 198 18,83792 Capella-Sudi PB241,3413 > 192 125,6986 35,73428421 < 163,2 OK ACUMULADA < 400 OK ACUMULADA < 213,3333333 OK

Mur de fàbrica . NO.PB 92,820505 > 80 116,0256 Capella-Sudi Inf.253,2483 > 192 131,9002 272 105,3363 52,83173099

Mur de fàbrica . NO.Inf 97,781755 > 80 122,2272 Capella-Est SC49,01172 < 204 24,02535 13,1376 Mur interior de fàbrica.SE Mitjera Sud.e

Mur de fàbrica . SO.P1 37,299075 < 198 18,83792 Capella-Est P2158,4621 < 220 72,02821 Murs rebedor. Pati interior. Nord 161,3111845 < 252,8 OK 279,3199 > 252,8 NO

Mur de fàbrica . SO.PB 91,107693 < 1400 6,507692 Capella-Est P1270,0392 > 260 103,8612 279,6684207 > 195,2 NO ACUMULADA < 421,3333 OK ACUMULADA < 421,3333333 OK

Mur de fàbrica . SO.Inf 112,70769 < 128 88,05288 Capella-Est PB406,4615 > 240 169,359 ACUMULADA < 325,3333 OK 38,28588 66,29427555

Mur Nord pati interior.P2 115,9822 < 192 60,40739 Capella-Est Inf.421,3453 > 240 175,5605 85,96365 Mur interior. Arcades.N Mitjera Est.s

Mur Nord pati interior.P1 203,5563 < 208 97,8636 Mitjera Sud.e.SC15,34537 < 184,8 8,303769 77,475825 < 96 OK 423,9233561 < 608 OK 366,4327 > 249,6 NO

Mur Nord pati interior.Pinf 279,66842 > 195,2 143,2728 Mitjera Sud.e.P268,39194 < 104 65,76148 160 OK ACUMULADA < 405,3333 OK ACUMULADA < 416 OK

Columna pedra pati int. 49,1967 < 835,2 5,890409 Mitjera Sud.e.P1156,343 < 272 57,47904 Muret rebedor 48,42239 104,5864 88,0847727

Muret de pati interior 77,475825 < 96 80,70398 Mitjera Sud.e.PB263,6423 > 252,8 104,2889 TOILETTES Mur interior. Arcades.O Mitjera Est.n

Mitjera Est.s SC 26,39449 < 264 9,997913 Mitjera Sud.e.Inf.279,3199 > 252,8 110,4905 54,76707367 198 OK 316,3631374 < 600 OK 403,6064 > 249,6 NO

Mitjera Est.s.P2 116,10268 < 422,4 27,48643 Mitjera Oest.e.SC43,77912 < 172 25,45297 0 80 OK ACUMULADA < 400 OK ACUMULADA < 416 OK

Mitjera Est.s.P1 210,51515 < 435,6 48,32763 Mitjera Oest.e.P2154,8554 < 220 70,38881 68,458842 79,09078 97,02076763

Mitjera Est.s.PB 350,95355 > 249,6 140,6064 Mitjera Oest.e.P1270,1581 > 264 102,3326 Mitjera Oest

Mitjera Est.s.Inf. 366,43265 > 249,6 146,808 Mitjera Oest.e.PB407,7686 > 240 169,9036 422,6523 > 240 NO

Mitjera Est.n SC 30,382205 < 554,4 5,480196 Mitjera Oest.e.Inf.422,6523 > 240 176,1051 ACUMULADA < 400 OK

Mitjera Est.n.P2 124,97631 < 528 23,66976 Arcades.N. SC50,97394 < 216 23,59905 105,6630845

Mitjera Est.n.P1 247,68889 < 232 106,7625 Arcades.N. P2159,4928 < 216 73,83927

Mitjera Est.n.PB 388,12729 > 249,6 155,4997 Arcades.N. P1286,4668 > 268 106,8906

Mitjera Est.n.Inf. 403,60639 > 249,6 161,7013 Arcades.N. PB411,6114 < 608 67,69924

Arcades.N. Inf423,9234 < 608 69,72424



ANNEX I: LLENGUA ESTRANGERA . ANGLÉS -  CATALÀ  



PROPOSTA DE REHABILIITACIÓ DEL CASTELL DEL REMEI       Autor: Francisco Gelabert Muñoz 

 
 

1 

2.-DESCRIPTIVE MEMORY 
  

2.1 EMPLACEMENT 

 

During tens of millions of years and due to geologic movements on the Flat of Lleida, we found 

that an extensive part of the Catalan western plain presents less altitude than the neighbouring 

demarcation. This considerable area has its origins in a marine basin which is surrounded to the North, 

by the Prepirineu Extern; to the East and South, by the Serralada Interior and to the West, by the 

longitudinal valley of the Segre river. This zone affects largely the county called La Noguera.  

It seems illogical to think in an extensive marine basin when nowadays what we found is a 

permanently dried plain with a few currents of water. Therefore, without water, the possibility of 

human survival is nearly inexistent. This reason, the abundance of rounded stones joined with the 

quality of the soil, makes abundant the technique of the clay coffer wall and the partition in Lleida. 

Degut al moviment geològic a la Plana de Lleida, durant desenes de milions d’anys, dóna com a 

resultat el fet que una part extensa de la plana occidental catalana presenti una menor altitud que la 

demarcació veïna. D’aquesta manera es constitueix una conca lacustre d’origen marí de notable 

dimensió encerclada al Nord, pel contrafort del Prepirineu Extern; a l’Est i al Sud, per la contrapilastra de 

la Serralada Interior i, a l’oest, per la vall longitudinal del riu Segre. Zona que afecta en gran part a la 

Noguera. 

Sembla il·lògic pensar en una extensa plana permanentment eixuta com es presenta actualment, 

i amb una immutable pobresa de corrents d’aigua, tot i ser un llac anteriorment. Així doncs , sense 

aigua, la possibilitat de supervivència humana és pràcticament nul.la. Aquest motiu, l’abundància de 

pedra arrodonida junt amb la qualitat del sòl , fa que la tècnica de la tàpia i el paredat abundi a Lleida. 

 

 

 

 

 

 

2.2 SITUATION 

 

The land of Castell del Remey is situated at a height of 252 metres in the centre of the county La 

Noguera, in the village of Penelles. Penelles is situated between the villages of Tàrrega and Balaguer, 

which are separated from Barcelona by 135 km and 40 km from Lleida. 

 Even though the Castle is in the outskirts of Penelles, it has its own postal code (E-25333) and 

will soon be included in a special development plan. 

 The Castle is situated in the middle of the agricultural villa. In addition, we find a church with a 

surface of 580 m2, a restaurant with 1230 m2 and 5770 m2 are dedicated exclusively to the wine cellars.  

The Castle has agricultural warehouses, flour, oil and grain mills, aviaries, utility rooms, a horse stable, a 

pigsty, a gatekeeper’s hut and two tanks of water (3100+22350 m2) watered by the Urgell Canal. 

La finca del Castell del Remei es troba situada entre Tàrrega i Balaguer a 135 km de Barcelona i 

40 km de Lleida . Amb una altitud de +252 msm , es troba ubicada al centre de  la comarca de la 

Noguera , a Penelles. 

Tot i trobar-se a les afores del casc urbà de la població, el Castell del Remei gaudeix de codi 

postal propi (E-25333) i properament de pla especial   d’ordenació urbanística.  

El Castell es troba situat al bell mig de la vila agrícola . Aquesta consta a més del  Castell , d’una 

església  amb 580 m
2
,un restaurant  amb 1230 m

2
 , unes bodegues amb 5770 m

2
 , magatzems agrícoles, 

molí de farina , molí d’oli , molí de gra , aviari , habitatges disposats segons necessitats , quadra de 

cavalls , soll de porcs, casa del guarda i dos dipòsits artificials d’aigua (  3100  + 22350 m
2 

 ) regats pel 

Canal d’Urgell. 

2.3 ENVIRONMENT AND ORIENTATION 

 

2.3.1 ORIENTATION 

 

The Complex has the arid Mediterranean climate with continental tendency, which means cold 

winters and warm summers. 

Temperature  

             The coldest month is January and the hottest is July. The temperature interval goes from the       

-8⁰C in winter, to the +40⁰C in summer.  
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Rainfall and humidity 

              The rainfall is very low, with a less than 250 ml/year. The summer and the winter are the driest 

seasons. The average humidity is about 63,7%, but there are months when this reaches 50 %. The Segre 

valley is used to be covered during some days in winter due to the fog. Another atmospheric 

phenomenon is the Marinada, a breeze that comes from the sea during the summer afternoons.  

El Complex té  la climatologia mediterrània àrida amb tendència continental amb hiverns freds i 

estius calorosos particular d’allí. 

Temperatura  

El mes més fred es al gener i el més calorós al juliol . Les temperatures varien en hivern a -8 ⁰C i fins a 

+40 ⁰C en estiu.  

Pluviometria i humitat. 

La pluviometria és molt baixa , amb menys de 250 ml/any. L’estiu i l’hivern són les estacions més seques. 

La humitat mitja anual és de 63,7 %, amb mesos de fins un 50 %. Es característica la boira que sol 

ocupar la vall del Segre a l’Hivern durant dies ; també ho és la “Marinada” , brises procedents del mar 

que arriba a les tardes d’estiu. 

2.3.2 ENVIRONMENT 

 

The Castle is surrounded by vines of the property, but the other wildlife that we find in the 

Castle’s area is typical of the Mediterranean climate. Due to the dryness of the soil, there are not many 

trees around. 

Mainly there is oak or Carrasca (Quercus rotundifolia), White Pine (Pinus halepensis) and Pinassa 

(Pinus nigra). There is little spontaneous vegetation. It’s remarkable to tell that the Urgell Canal has 

imported trees as the xop (Populus nigra), the plane tree (Platanus hispanica), the ash-tree... 

 This information will allow us to determine the kind of beams used during the construction.  

Accessing to the Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya, we found in Lleida, a number of 19.027 

Pinus halepensis, whereas 95.101 Pinus nigra are registered in Existències. 

 

Pinus nigra- Pi negre 
 

Pinus pinea- Pi pinyoner 

 

Pinus silvestris -  Pi silvestre 

What we see is that the most abundant species in Penelles is the Pinus nigra 
                        (This information was contrasted with an agricultural engineerof the Castle, who knows the area very well) 

 

El Castell es troba envoltat per parres de la propietat , excepte això, la demés flora i fauna es la 

pròpia de la climatologia mediterrània, a causa de la sequedat del terreny, no abunden els arbres  pel 

voltant . 

Principalment hi ha alzina o millor dit Carrasca (Quercus rotundifolia), Pi blanc (Pinus halepensis) i 

Pinassa (Pinus nigra). Hi ha poca vegetació espontània , i d’altra banda dir que el canal amb els regadius 

han portat arbres com el xop (Populus nigra) , el plàtan (Platanus hispanica), la freixe... 

  Dada que ens interessarà per la determinació del les bigues utilitzades durant la construcció.  

Accedint a l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya , revisant la presència a Lleida , ens apareix amb 

un valor de 19.027 el pinus halepensis , mentre  el 95.101 de pinus nigra en Existències . 

2.3.3 GEOLOGY 

 

The strength of erosion of the rivers and the harshness of the climate inclemency operating over 

millions of years drags a stony material with rounded edges, which lies down at the bottom of the basin 

and gives the latest form. As a result we obtain lower spherical natural stones with rounded corners. 

We can also note that the biophysical history determines a basic soil, with salty residue and poor in 

organic matter in large areas. Through time the soil properties only improves with the agricultural 

practice.  

The Instituto Geológico de España (1994) identifies the terrain of the Castell del Remey as a Q2 

which means “Brechas calizas-Cuaternario”. As a result we know that it is a calcareous terrain. 

The Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, considers it as “conglomerados, 

areniscas, arcillas y calizas, tipo evaporitas de la época del Oligoceno y Mioceno inferior (Cenozoico 

terciario)”. We obtain that our terrain is sandy clay and it is detritus sedimentary, where the sands turn 

into sandy by litification, the silts turn into shales, the calcareous material in limestone, and gravels turn 

into conglomerates, etc. 

As the Institut Geològic de Catalunya told, the terrain is composed of shale iterspersed with 

stoneware and micro-conglomerate, of the period of the Catià.  

Following this chart of Cenozoic tertiary, we see that the composition clayey is esmectites, 45% 

of the composition are montmoril·lonites +20% of caolinites +35% are il·lites.  

Starting from the premise that the terrain there is the material which Castle is built of, and 

making hypotheses, we can draw several conclusions: 

La força d’erosió dels rius que l’entravessen i les inclemències climatològiques actuant al llarg de 

milions d’anys, en desprèn i arrossega un material petri de cantell arrodonit, que sedimenta en el fons 

de la conca i dóna l’última forma tornant-la un còdol amb una baixa esfericitat , com a resultat obtenim 



PROPOSTA DE REHABILIITACIÓ DEL CASTELL DEL REMEI       Autor: Francisco Gelabert Muñoz 

 
 

3 

pedres amb baixa esfericitat amb els cantons arrodonits. Citar també que la història biofísica en 

determina un sòl bàsic, salitrós i pobre en matèria orgànica en extenses zones. Al llarg del temps la 

condició del sòl només millora amb la pràctica agrària.  

Segons l’Instituto Geológico de España (1994) ens identifica el terreny del Castell del Remei  com 

a Q2  que equival a “Brechas calizas-Cuaternario”. D’aquí sabem que es tracta d’un terreny calcari. 

Segons el Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente , es tracta de 

“conglomerados , areniscas , arcillas  i calizas  , tipo evaporites de la epoca del Oligoceno y Mioceno 

inferior ( Cenozoico terciario ) “. Del que obtenim que el nostre és un terreny argilós i es dedueix que 

són sedimentàries detrítiques , on les arenes per litificació es converteixen en sorrenques, els llims en 

lutites, el material calcáreo en calizas, les graves en conglomerats, etc. 

Segons l’Institut Geològic de Catalunya  el terreny esta format per lutites amb intercalacions de 

gresos i micro-conglomerats , de la època del Catià. 

Seguint aquest gràfic del Cenozoic terciari , s’observa que la composició argilosa son esmectites , 

concretament un 45% de la composició són montmoril·lonites + 20% de caolinites + 35%  són il·lites . 

Partint de la premissa que el terreny que hi ha és del que esta construït el Castell , i fent 

hipòtesis , es treuen varies conclusions: 

-Due to the great presence of Montmoril·lonita, the material will be able to absorb large 

quantities of water. 

-To the be a clay, that means it is a phyllosilicate, will have a laminated structure formed by 

layers of tetrahedrons (SiO4) and of octahedrons (AlO6), allowing the water to enter in the empty spaces 

that the hexagons of SiO4 generate yielding the characteristic of plasticity (the more water enters, the 

more plastic it becomes, but once it is dried, more retraction). As we have Montmoril·lonites, we will 

have 2 tetrahedrons for each one octahedron, what will award him a lot of expansiveness, a lot of 

plasticity, very low, very low permeability, a lot of dispersion in water and a grain of 0,01 µm. With 

these conditions, we have to obtain more internal union, what means more arid or straw. 

-Depending on the plasticity index, the optimum value to work with clays will be the value with 

a value WL>50 (liquid limit more than 50 %) 

It is curious how by taking the train and not being able to do anything other than observe the 

environment and the hills, was important in order to identify at a glance the existent rocks, the shales. I 

think that they are marls. 

-Degut a la presència majoritària de Montmoril·lonita , el material serà capaç d’absorbir grans 

quantitats d’aigua. 

-Al ser una argila ,que mineralògicament és un fil·losilicat , tindrà l’estructura laminada  formada per 

capes de tetraedres (SiO4) i d’octaedres (AlO6) , permetent que l’aigua  penetri per l’espai buit que 

generen els hexàgons de SiO4 cedint-li la característica de la plasticitat ( més plàstic com més aigua 

deixa passar , però una vegada séc més retracció) Al tenir Montmoril·lonites, tindran 2 tetraedres per 

cada un octaedre , el que li atorgarà molta expansivitat , molta plasticitat , molt baixa , molt baixa 

permeabilitat , molta dispersió en aigua  i un gra de 0,01 µm . Lo que ens donarà com a obligat la 

necessitat de posar-li més trava  ( o bé) més unió interna, és a dir , més àrid o palla. 

-Segons l’índex de plasticitat , tindrem que el valor òptim per a treballar amb argiles serà aquelles amb 

un valor WL>50  (límit líquid major del 50 %) 

És curiós com el fet de tenir que collir el tren i no poder fer altra cosa que veure l’entorn i els 

monticles, fou el punt determinant per identificar visualment les roques existents , les lutites. 

Concretament penso que són margues  . 

The shales have less than 1/16mm of diameter, the pigmentation varies from the yellowish grey 

to the bluish, constituted by materials of marine origin. They are foundated by chemical precipitation, 

and its porosity can reach less than 10% when the compression of silts and clay is produced. So, they 

are porous, but not much permeable because they have very small pores and bad connected. They 

have a low resistance and in our case they are includes the clays and the silts. 

On the other hand, say that the marls are sedimentary rocks whose aspect is very similar to the 

calcareous, composed by clays and calcic carbonate, generally in equal quantities. As the proportion of 

these elements can vary, turning the marls into clayey (useful for making tiles and bricks) and 

calcareous marls (to obtain lime). If they are proportioned at more or less 15% each one, we obtain 

cements. 

Due to the fact that there are no geologic studies of the terrain, its resistance will have to be 

deduced. Taking into account that is a hard terrain, but we do not know its continuity, and all has to be 

done from the point of view of the security, we have decided to put a resistance of 25 N/cm2. 

Given the documentation of the physical properties of the partitions as well as of the enclosure, 

is difficult to appreciate concrete values, we will look up to “Construcciones en tierra“ Gernot Minke, 

“Reestructuración de edificios de muros de fàbrica” Gerónimo Lozano Apolo y Alfonso Lozano Martínez-

Luengas, “La conservación del patrimonio arquitectónico” A. Vera Boti. The work that I did on the 

subject Construcció VI “Construcciones de tierra” will also be good to find information. 

 Les lutites tenen un diàmetre inferior a 1/16 mm , la pigmentació varia del gris groguenc al 
blavós , constituït per materials d’origen marí . Estan cimentades por precipitació química, i la seva 
porositat pot arribar a ser inferior al 10% quan es produeix la compactació de llims i argila . Per lo tant 
,són poroses , però poc permeables ja que tenen els porus molt petits i mal comunicats. Tenen una 
baixa resistència i en el nostre cas engloben les argiles i els llims. 

 D’altra banda , dir que els  margues són roques sedimentàries d’aspecte molt similar a la 
calcària, compostes per argiles i carbonat càlcic , generalment a parts iguals. Segons la proporció 
d’aquests elements pot variar , donant margues argilosos ( útils per a fer teules i maons ) i marges 
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calcaris ( Destinats a obtenir calç) .En cas d’estar proporcionats o un 15% amunt o avall cadascú , 
s’obtenen ciments.  

Degut a que no hi ha estudis geotècnics realitzats del terreny, la resistència del terreny s’haurà 
de deduir. Tenint en compte que es tracta d’un terreny dur, però es desconeix la seva continuïtat, i s’ha 
de realitzar tot des del punt de vista de la seguretat, s’ha optat per aplicar una resistència de 25 N/cm2. 

 Ja que la documentació de les propietats  físiques del paredat així com de la tàpia , és força 

difícil apreciar-ne uns valors concrets , es recorrerà a bibliografia especialitzada com “Construcciones en 

tierra “ Gernot Minke , “Reestructuración de edificios de muros de fàbrica” Gerónimo Lozano Apolo y 

Alfonso Lozano Martínez-Luengas, , “La conservación del patrimonio arquitectónico” A. Vera Boti . El 

treball que vaig realitzar per l’assignatura Construcció VI “Construcciones de tierra” també serà un punt 

de recolzament .   

 

2.4 URBAN QUALIFICATION AND PEU 

 

 The first thing that I did was go to the city council of Penelles (La Noguera) in order to look over 

its General Urban Plan. On the article number 155, we can discover that the Castle has a Special Land 

Plan which is in development. 

This article describes the aim of this Special Land Plan, to preserve the place with suitable 

dimensions, as well as the exploitation depending on the different uses. Also it indicates which the 

Ambit of the Plan is and where it is: delimited in the Urban Plan corresponding 0.2b (look over Annex 

B.5) 

However, the Urban Plan is not finished, the article says that it will not be able to construct new 

buildings, but it will be possible to renovate and rehabilitate. However it is forbidden to make 

extensions or works of new plant. Also it is mentioned that it will have to define a system of drainage 

and justify the consumption of water and the need for resources to the new Plan. 

Essent el Castell del Remei un complex de Penelles (La Noguera ), el primer que vaig fer, va ser mirar a 

l’ajuntament de Penelles la normativa pertinent , el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  de Penelles . 

A l’article 155, es descobreix que el Castell es regeix segons un Pla Especial Urbanístic que es troba en 

vies de desenvolupament. 

 L’article 155 ens descriu l’objectiu del que es tracta i  quin és l’objectiu, preservar el lloc amb uns 

dimensionats adequats, així com l’explotació segons diferents usos. També ens indica  quin és l’Àmbit 

del Pla i on és troba: delimitat en els plànols d’ordenació corresponents 0.2b (Veure Annex XXXXX) 

 Tot i així , al no trobar-se realitzat aquest planejament, l’article ens diu que no es podran fer 

construccions noves , però sí  fer reformes i rehabilitacions , prohibint fer ampliacions o obres de nova 

planta. També s’esmena que es tindrà que definir al nou Planejament un sistema de sanejament i 

justificar el consum d’aigua i la necessitat de recursos .  

2.4 PROPERTY DESCRIPTION AND USES 

 

 The reason why the buildings that surround the Castle are near, is due to the necessity to share 

farmer’s uses but also for agricultural and for work uses.  So we have the Castle as the centre of all the 

labour activities and daily life, as a figure of authority and control on the other buildings. This 

organisation is the same as in the Terres de l’Ebre, where there was a country house that could put up 

the workers and owners in the same building, including or not stables on the first floor and particularly, 

one pool with variable dimensions, to irrigate the lands of the property. We have some examples as the 

country house of Torreneral, Bellestar, and Vidal's farms, del Morrut and Ca Elvira.  

The shapes and the technique of finishing between the buildings, offer a monumental and 

attractive aesthetics. 

La relació de proximitat entre els edificis del voltant i el Castell és deguda per la raó de compartir usos 

ramaders , agrícoles i de treball. Així doncs , tindrem el Castell al nucli de tota la trama laboral i de vida 

diària , com una figura d’autoritat i control sobre les demés construccions. Aquesta disposició respon a 

la forma antiga ,a les terres de l’Ebre, on hi havia un mas que podia tenir als treballadors i propietaris a 

la mateixa casa , incloent  o no estables a planta baixa i característicament, una basa d’aigua de 

dimensions variables, amb la que es regaven les terres de la propietat. Exemples en són els masos de 

Torreneral, Bellestar , i les granges de Vidal , del Morrut i la de ca l’Elvira.  

  El joc de formes i tècniques d’acabat entre les edificacions, ofereixen una estètica atractiva i 

monumental.  

2.4.1 PROPERTY DESCRIPTION 

 

 It is composed of a quadrangular plant (32x29m) with four circular towers (Ø≈6,10 m) in each 

corner, as if it was a castle. Feature of first floor (free height: 2,85m) + the first level is used as the lordly 

floor (free height: 3,50m) + plants services, to the second level (free height: 2,90m) + loft.  

It is a cubic volume executed in different techniques of partition on the first floor; the two flats 

are mostly executed between partition and clay coffer; underdeck with boarded on enllatat to llata for 

each valley tile. There is a quadrangular original body which is what composes the soul of the building. 

Then, lateral rooms, the towers and the terraces were added. 
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Punched volume with a light well (7x9,8 m2) executed with a North-South symmetrical axis. The 

building reaches the height of 12 meters; the main façade is oriented to South and the others as the 

cardinal points. 

The facades are finished with a whitewashed lime covering except on the first floor which is 

lined with stone. All the openings are quadrangular except those of the doors, structured with rabbeted 

arches. The four angular towers are crowned by simple embrasures. 

All the façades except the South façade have a terrace (A ≈ 4,4x25m2) that generates some 

galleries on the first floor. The West terrace has the register of three water deposits that are hidden 

and unapproachable; on the first floor we also find three places with water points possibly interrelated, 

which are the hole, the deposits of the laundry and the deposit of the largest room. 

És conformada per un gran casal de planta quadrangular (32x29 m2) amb quatre torres circulars 

(Ø≈6,10 m)  als angles, com si es tractés d'un castell. Consta de planta baixa ( Altura Lliure : 2,85 m ) + 

primer pis que fa el paper de planta senyorial ( Altura Lliure : 3,50 m ) + planta serveis , al segon pis ( 

Altura Lliure : 2,90 m ) + golfes. 

Es tracta d’un volum  cuboide amb PB executada en diferents tècniques de paredat ; les dues 

plantes pis majoritàriament executades entre paredat i tàpia ; sota-coberta amb un enllatat a llata per 

canal . Hi ha un cos original quadrangular que és el que conforma l’ànima del complex , que 

posteriorment se li van afegir les estances laterals , les torres posteriorment i per acabar les terrasses. 

Volum perforat amb un pati de llums (7x9,8 m2) executat de forma simètrica a l’eix Nord-Sud.  El 

complex arriba a l’altura de XX11 metres XX ; amb la façana principal orientada al Sud , les altres segons 

els punts cardinals. 

Les façanes , arrebossades a la calç i pintades de blanc excepte a la planta baixa que es troba 

folrada de pedra. Totes les obertures són quadrangulars excepte les de les portes, que s'estructuren 

amb arcs rebaixats. Les quatre torres angulars són coronades per merlets d'estructura simple. 

Totes les façanes excepte la façana Sud disposen d’una terrassa exterior (A ≈ 4,4x25 m2) que 

genera unes galeries a  PB.  La terrassa Oest té el registre de tres dipòsits d’aigua que es troben ocults e 

inaccessibles; a la planta baixa també hi trobem tres llocs amb punts d’aigua possiblement 

interrelacionats , que són el pou ,el depòsit de la bugaderia i el depòsit de la sala major . 

Regarding the surfaces, the country house has 1095 m2 on the first floor, 859,85 + 0,5*186.57 

m2 on the first level, 821 m2 on the second level and a small attic of 703 m2. The terraces occupy a 

surface about 62 m2 each one and the light well has 58 m2. The proportion between useful surface and 

built surface is 76% on the first floor, 73% on the first level, 83% on the second level and 83% on the 

underdeck. 

 

On the first level (the noble plant), we found more elegant finishings than on the other levels 

(hydraulic mosaic much mor e elaborated rather than on the service floor or the kind of wood used to 

the furniture as well as baths, which are wider and with better finishing). Moreover, it is important to 

remark that in the noble plant we have a greater height perception                

 

The slabs are executed mostly by one direction slabs made of metallic joists and ceramic jack-

arch brick seen, except on the chapel which has a reed and plaster covering and the office area has a 

technical ceiling. On the other hand, the rooms of the first level have wooden painted joists + ceramic 

jack-arch brick seen. Mention that the structure of the cover is realised with a wooden posts finished 

with a substructure boarded wood for valley tile and handcrafted ceramic tile. 

 

Pel que fa a les superfícies, la masia té 1095 m2 de planta baixa, 859,85 + 0,5*186.57 m2 a la 
primera planta, 821 m2 a la segona i un altell de 703 m2. Les terrasses ocupen una superfície 
d’aproximadament 62 m2 cadascuna i el pati de llums fa 58 m2. El rati entre superfície construïda i útil 
és: 76 % a PB, 73% a P1, 83% a P2 i 83% a sota-coberta .  Aquest increment respon a la metodologia 
constructiva utilitzada, ja que requereix de grans espessors tan la tàpia com el paredat. 
 

La primera planta o planta noble es presenta amb acabats més elegants com enrajolat de 

mosaic hidràulic molt més elaborat que el de la planta dels  serveis , o amb el tipus de fusta utilitzada al 

mobiliari , així com banys més amplis i amb millors acabats ,també destacar la percepció d’una major 

altura . 

Els forjats es troben executats majoritàriament amb forjat unidireccional de bigueta metàl·lica i 

revoltó ceràmic vist , excepte a la capella que té encanyissat amb enteixinat de guix i a la zona de 

oficines que té sostre tècnic. D’altra banda , a les estances de la primera planta ,tenen bigueta de fusta 

pintada + revoltó ceràmic vist. Esmentar que l’estructura de la coberta es troba realitzada amb un 

empostissat de fusta acabat amb un entaulat a llata per canal i teula ceràmica artesana. 

2.4.2 ACCESS 

 

In order to access the house from the main façade (South), we will enter the interior courtyard 

where there are stone stairs which end under a roofing, where three different doors will divert us to 

different areas: to access to the East wing, to the West wing or a gate that will lead us to the main 

room. Anyhow, we can access the first level from the NE and NW towers. 

The distribution is vertically organized: the first floor is occupied by the chapel, the warehouse 

of vinegar and the ancient offices; the first level is the noble plant, the core of main activities of the 

building and where we found the owner’s rooms, but also those for the priest and; on the second floor 

we find the pantry, deposits, kitchens and the worker’s rooms; the underdeck was used to store things 

of little value. 
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The access gate of the South façade, gives directly to the interior courtyard, from where we can 

go to the chapel, to the offices, to the coal warehouse, the laundry, warehouse of oil, or to the first 

level. 

The East facade has a door which leads us to the current offices, as well as to the South-East 

tower and to the warehouses of vinegar. There is also a gate that leads directly to the warehouses of 

vinegar. 

The entries of the North and West facades lead immediately to the warehouse of vinegar. The 

South-East tower contains a door leads straight to the offices or to a service stair that reaches the 

second level. The North-East and North-West towers allow access to the first and second levels by stairs 

made of stone. 

Per tal d’accedir a l’habitatge des de la façana principal (Sud)  accedirem al pati interior i per 

unes escales de pedra ,pujarem fins situar-nos a un cobert que ens desviarà a tres portes : per accedir a 

l’ala Est ,  a l’ala Oest  o per una portada que ens durà a la sala principal . Tot i que també es pot fer 

l’accés a P1 des de les torres NE i NO. 

La distribució s’ordena verticalment : La planta baixa es dedica a la capella , el magatzem de 

vinagre i les antigues oficines ; La primera planta acull el nucli d’activitats principals de l’edifici , essent 

la planta noble , dedicada a les estances dels propietaris , mossèn i convidats ; La segona planta 

dedicada als serveis repartida entre el rebost ,depòsits , cuines i estances dels treballadors ; La sota-

coberta finalment era utilitzada per a emmagatzemar algunes coses de poc valor . 

La portada d’accés de la façana Sud ,dóna directament al pati interior , podent anar a la capella, 

a les oficines , sala del carbó , sala de rentadores , magatzem d’oli , o a la primera planta. 

  La Façana Est té una porta que ens conduirà a les actuals oficines , així com a la torre Sud-Est i 

als magatzems de vinagre; també , ens apareix una portada que ens condueix directament als 

magatzems de vinagre. 

  Les Façanes Nord i Oest condueixen els seus accessos immediatament al magatzem de vinagre. 

  La torre Sud-Est conté una porta d’accés que dirigeix cap a les oficines o cap a una escala d’obra 

que arriba directament a la segona planta. La torre Nord-Est i la Nord-Oest permeten accedir a la planta 

primera i a la segona per mitjà d’una escala de pedra. 

2.4.3 LIFESTYLE IN THE CASTLE  

 

It is difficult to understand the Castle and its spaces without, first of all, understanding how the 

life was in the S. XIX. 

 The first thing to say is that the parties and celebrations were important in bourgeois society, 

and it was the way to become well-known in society. Therefore, the decoration and having sufficient 

spaces for the family and guests were also important to make the difference in comparison with other 

important families. It would have a regular capacity between the first and the second level, a total of 20 

and 25 persons respectively.  

És impensable comprendre la totalitat de l’edificació i les seves compartimentacions , sense 

entendre el modo de vida d’aquella època ( S. XIX ) i la forma en que es vivia . 

Començar per dir , que les festes i celebracions eren un punt clau a la burgesia , i un mètode de 

estatització dins la societat . Per lo tant , la decoració  així com tenir suficient cabuda per convidats , 

familiars i membres de bona casa , eren elements claus i diferenciadors. Tindria una capacitat habitual 

entre la primera plata i la segona , un total de XXX persones , repartides XX i XX respectivament . I en el 

cas d’haver-hi convidats , un total de XXX persones.  

The agricultural colony Castell del Remey works in a similar way to a rural community. The family 

of the sharecropper, worker or labourer looks to earn a living, the child goes to school, the guard or the 

Guàrdia Civil maintain the security of the neighbourhood or the priest gives spiritual support to 

devotees with the aid of periodic religious acts. This daily routine has become a social tradition. In this 

way, the main local festival comes into existence, the religious festivity, l’aplec (each 2nd Sunday of 

October) or the commemoration of any event: wedding, birth, birthdays or a mass to commemorate a 

death.  

The zones with more frequency, the living rooms, are situated to the South, because they are 

the spaces which receive more light. Therefore, the fireplaces will be situated here. In fact, the stately 

rooms and the ones for the servant are on the South façade. 

A way to analyse the relevance of the rooms realised according to the distributions, is seeing the 

relation of spaces that arises floor by floor and in relation to the total. 

La colònia agrícola Castell del Remei funciona de manera similar a una comunitat rural. La 

família del parcer, treballador o jornaler mira de guanyar-s’hi la vida, l’infant va a l’escola, el vigilant o la 

guàrdia civil vetllen per la seguretat del veïnat o bé, el capellà guareix l’ànima del cristià amb l’ajut de 

l’acte religiós periòdic. Tot plegat té una continuïtat que esdevé tradició i es transforma en costum 

social. Així neix la festa major, la festivitat religiosa, l’aplec (cada 2n diumenge d’Octubre)  o la 

commemoració d’algun esdeveniment com el casament, natalici, aniversari o bé, el comiat sentit d’una 

missa de difunts. 

Les zones amb més freqüència de pas , com són les sales d’estar , es troben situades al Sud ,  ja 

que són les estances  que reben més il·luminació. Per lo tant , serà aquí on es situaran les llars de foc . 

De fet , tant les sales dels senyors com les dels criats , es troben a la façana Sud . 
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Una forma d’analitzar la rellevància de les  estances realitzades segons les distribucions , és 

veure la relació d’espais que hi sorgeix per planta i en relació al total . 

At the time the project was being realised, new zones were being created because of its 

potential use: the first floor and the underdeck were created for storage; the first level in order to 

shelter guests and satisfy their needs; without forgetting the second floor or service area, created so 

that all the servants were always prepared when the owners or guests required their services; so, I 

think that the kitchen of the noble plant was only used when the Lady of the house wanted to cook 

herself, on the contrary, the other four kitchens of the second level were used daily. 

Segons s’anava realitzant el projecte , és definien zones amb un potencial d’ús : caracteritzant a 

la Planta Baixa i a l’espai de Sota-coberta  com emmagatzematge ; la primera planta  per la capacitat 

d’albergar convidats i cobrir les seves necessitats  ; Sense oblidar la segona planta o planta de Serveis , 

per complir la funció bàsica de que els criats poguessin estar sempre preparats per els requeriments 

dels senyors i/o dels convidats; per lo tant , dedueixo que la cuina de la planta noble , només s’utilitzava 

per quan la mestressa de la casa volia cuinar ella mateixa, del contrari, les altres quatre cuines de la 

planta segona  eren utilitzades per al dia a dia. 

2.4.4 CURIOUS ELEMENTS 

 

In this part, we will look through to those curious elements that appear in the Castle and that 

have been observed, asked for them but nobody could give me an answer for the reason why they are 

on this way and not on another. In case I had an answer, the explanation was a bit strange for an 

external observer. 

On the first floor appears, on the vinegar warehouse, some stone arcades situated under the 

main room, previously also a second ones were found in transversal sense. 

A aquest apartat , es fa una passada ràpida i breu menció als elements més inversemblants que 
apareixen per tot el Castell i que durant la realització d’aquest PFG s’han anat observant i demanant, i 
ningú ha pogut arribar a explicar ben bé el perquè és d’aquesta i no d’altra manera. O bé , s’ha donat 
l’explicació però des de els ulls d’un observador extern , es troben estranys i llunyans. 

Com elements curiosos dir que a la planta baixa apareix ,a la sala del vinagre , una sèrie 
d’arcades de pedra  situades sota la sala principal, anteriorment també es trobaven en sentit 
transversal unes segones . 

The interior openings have a rectangular shaped window, as well as a chapel situated below       

(-0,84m) where the apse is covered with a groin vault supported on pillars of reinforced concrete.  

Nombrar també les obertures interiors realitzades en forma d’espitlleres , així com una capella 
situada  sota-rasant (-0,84 m) on l’absis està coberta amb una volta de creueria recolzada sobre pilars 
de formigó armat.  

There is a place where two roads of train appear next to the interior courtyard area, which is 

clay coffered and has no access, but we know about its existence due to an ancient photograph. 

Hi ha un lloc on apareixen dues vies de tren, zona contigua al pati interior , que es troba tapiada 
i és inaccessible , és té constància a una fotografia antiga de la seva anterior existència . 

 In the offices area were found a marble ashlar with roman writings. Finally, it is worthy of 

mention that in the Castle there are eighteen doors which are clay coffered in different periods. 

A la zona de les oficines es va trobar un carreu de marbre amb escrits romans. Per acabar 
,mencionar que hi ha divuit portes tapiades en tot el Castell de diferents èpoques . 

On the first level an overture that connects to the coal warehouse was found.  

A la primera planta apuntar que es va trobar una obertura que connectava amb la sala del 
carbó. 

An ancient boiler of coal in well state, as well as a security box that uses the width of the clay 

coffer wall. Two falses fireplaces appear in the rooms 10 and 18 of the first level. 

Una antiga caldera de carbó en perfecte estat ,  així com  una caixa forta que aprofitava el 
grossor del mur de tàpia . Apareixen dues FALSES llars de foc a les sales 10 i 18 de P1. 

It is necessary to mention the perfect state of the baths in this plant, as well as the openings 

made in order to situate a point of water in specific places, the use of the wooden beams in the main 

rooms which were public rooms (despite the storage of explosives during the Spanish Civil War, 

affected the change of the slabs) and finally a door in the railing of the North terrace. 

Cal fer menció al perfecte estat en que es trobaven els banys d’aquesta planta , nomenar també 
les obertures realitzades per a situar un punt d’aigua a segons quins llocs, esmentar també l’ús de les 
bigues de fusta al que eren les sales nobles de pública concurrència (tot i que el polvorí de la Guerra 
Civil Espanyola , va afectar en el canvi de forjats ) i finalment una porta a la barana de la terrassa Nord . 

 What surprises on the second level is that the interventions that have been carried out over the 

years, presents a most actual aspect. The presence of openings where lintels and jambs are made from 

one piece of stone, the appearance of espitlleres clay coffered in the interior walls as well as in the 

vinegar warehouse and finally we must make reference to a window of the interior courtyard that was 

clay coffered. 

A segona planta sorprèn les intervencions que s’han anat fent al llarg del temps , doncs 
presenta un aspecte molt més actual. La presència d’obertures on llindes i brancals foren realitzats en 
una sola pedra , es repeteix com a la sala del vinagre l’aparició de espitlleres tapiades a parets interiors, 
finalment fer referència a una finestra del pati interior que fou tapiada. 

On the roof there was, not many years ago, a clock made “in situ”, which nowadays nobody 

knows where it is and why it is not in that place. The waters of the roof flow into some channels which 
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nobody knows where they drain, and also unknown is the reason why there is a water tank in the 

vinegar warehouse or an apparent convicted hole.  

A la teulada hi havia no fa tants anys un rellotge fet “in situ” , que actualment ningú sap on és , 
ni tampoc perquè no hi és . Les aigües de la teulada donen a uns canals que no es sap on desaigüen , al 
igual que la aparició de un aljub a la sala del vinagre o un pou aparentment condemnat .  

The loss of interest, since the year 1997-1998 and later it was used some weekends for parties 

and punctual inaugurations. This abandon is obvious from the interior in the distinct degradation that 

all the different spaces suffer, which is a result of the passing of time, a lack of maintenance and some 

erroneous works.  

La falta d’interès ,des de l’any 1997-1998  i posteriorment alguns caps de setmana per a festes e 
inauguracions puntuals. Aquesta deixadesa posa de manifest que des de l’interior s’apreciïn les 
distintes estances amb un procés de degradació diferenciat i continu , fruit del pas del temps , falta de 
manteniment i d’unes intervencions errònies.  

FOTOGRAFIES DE CUINES DE LA SEGONA PLANTA 

 We must remember also that the 20th January 1939 was used as storage for explosives. An 

explosive device was thought to be inactivated, but it was not and four workers and 184 soldiers died. It 

caused the demolition of the East wing of the Castle, a large number of injured and mutilated. A 

member of the research team of the laboratory of materials of the EPSEB, told me that his godmother 

lived in a zone close to the Castle and she heard the tremendous noise of the explosion and even some 

glasses were broken.  

Recordar també el fet de que el 20 de gener de 1939 va ser utilitzat com a polvorí. Al trobar un 

artefacte explosiu , van creure que es trobava inutilitzat o desactivat , no fou així , es cobrà la vida de 

quatre treballadors i 184 soldats. Va provocar l’enderroc de l’ala Est del Castell , nombrosos ferits i 

mutilats. Un membre de l’equip d’investigació del laboratori de materials de la EPSEB , em va contar 

que la seva padrina vivia a una zona “propera” al Castell   i va arribar a sentir l’enrenou de l’explosió i 

que fins i tot alguns vidres es romperen.  
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3.-HISTORIC MEMORY  
 

 Work methodology: due to the immensity of the Castle, I did not know how to begin the 

historical research about it, even having the Dr. Jaume Mateu’s book. So, my first step in this research 

was the reading of it, followed by its summary ending with the comprehension of the construction of 

the Castle, in order to situate it on a historic moment. 

 

 Once I read the book, I realized that there were Roman settlements even of the Arabic 

Reconquest. However, at present there is anything of that period. As I found these human settlements I 

decided to compare the Castle with other buildings with similar geometries near to the Castle, for 

instance Tarrega, Linyola, Bellpuig, Lleida, Castellserà, Boldú… Some of the buildings that I saw 

(churches located in Bullidor, Pilar d’Almenara I Sant Esteve de Pelagalls) were dated in Middle Ages, 

exactly on 12th century, so it were Romanic buildings. As it has been difficult to date exactly this 

building, I decided to focus on the epoch, and from my point of view I succeed in dating it. In addition, it 

is really interesting to develop this conception and its traits. 
 

Mètode de treball: Donada la immensitat del Castell, no sabia ben bé per on començar a fer la 

recerca històrica, tot i poder comptar amb el llibre escrit pel Dr. Jaume Mateu (que no s’ha d’oblidar 

que era per a destacar l’evolució de les vinyes i lloar la bona diligència de la família Cusiné). Així doncs, 

aquest va ser el punt de partida, la lectura del llibre, la seva síntesis i intentar entendre més o menys la 

construcció a fi de saber-la encaixar dins el marc històric. 

Una vegada vaig llegir el llibre, vaig veure que allí hi hagué assentaments romans i fins i tot de la 

reconquesta àrab. Però d’aquella època ja no queda res, així doncs, sabent que era una zona amb 

assentaments humans, vaig decidir optar per una via comparativa entre els paredats de planta baixa i 

amb geometries semblants a altres indrets pròxims al Castell. D’aquesta manera vaig anar cercant 

edificacions amb paredats similars pels voltants del Castell; Tàrrega, Linyola, Bellpuig, Lleida, 

Castellserà, Boldú... conformen els pobles que vaig anar mirant, quasi tots els edificis que vaig trobar 

interessants i tenien la façana i/ó els espais interiors amb paredat vist. De sobte vaig veure que diversos 

d’ells (església del Bullidor, Pilar d’Almenara i Sant Esteve de Pelagalls) rondaven l’Edat Mitjana, 

concretament al voltant del S. XII, per lo que es tractaven de construccions romàniques. 

Concretly the age of this bulding has been so difficult, I decide profunditz in Romanic, so I think 

its more interesting. 

Ja que la datació concreta de l’origen d’aquesta construcció ha estat dificultosa, he decidit 

aprofundir en l’època que crec haver encertat, doncs penso que és força interessant desenvolupar 

aquesta concepció i les pertinents característiques. 

3.1 GENERAL HISTORY 

  

At first sight, the Castell del Remei catch the interest due to its immensity, however once has been 

analyzed the history of the land where is located, it turns obvious something curious: the attraction 

of this magnificent place around different cultures and societies. To evince that fact there are some 

reasons: 

- Romans chose in that land as a settlement 

- Arabic Settlement was a strategic point for the conquer of Lleida 

- Point stop for the travellers on the way to Santiago de Compostela in the catalan way 

- At time of the King Ermengol’s reconquest it was a strategic point 

- Source of income and a place where to socialize for the Panelles land 

 

 Reading about the Romanic characteristics, I confirm that the Castle met the Romanic criteria. 

That let me conclude that the Castell del Remei has Romanic bases with extensions to the gothic style 

and at 18th century. 

  At the zone from Praga to Santiago de Compostela, it is some places full of hermitages, 

churches, castles… these are the evidence of the Romanic splendour. 

 
A primer cop d’ull el Castell del Remei només capta l’atenció de l’espectador degut a la seva 

monumentalitat, però una vegada s’analitza la història de les terres del Castell del Remei, es destapa un 

fet ben curiós: el magnetisme d’aquest indret al llarg de tants anys per tantes cultures i societats. 

Mostra d’aquest fet són : 

-L’elecció d’aquest terreny per a construir els romans i no d’altra.  

-L’assentament per part dels musulmans com a punt estratègic per a la conquesta de Lleida. 

-Punt de parada per als peregrins del camí de Santiago de Compostel·la al camí català 
(Antigament era la Torre del Bisbe) 

-La reconquesta per part del rei Ermengol, com a punt estratègic a la reconquesta de les terres 
lleidatanes. 

-Font d’ingressos i entitat socialitzadora a les terres de Penelles. 

Llegint característiques del romànic, vaig comprovar com el Castell les complia sobradament 

(l’Ara romana, el paredat, la volta de mig punt, el camí de Santiago, el desbastat artesà de la pedra...) 

permetent-me concloure que el Castell com el coneixem, les Bases són romàniques amb ampliacions al 

gòtic  i al S. XVIII.  

A la zona que va des de Praga fins Santiago de Compostel·la, es troben indrets replets d’ermites, 

esglésies, castells i murades que són testimoni de l’esplendor romànic. 
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3.1.1 BUILDING THE CASTELL DEL REMEI 

 

Between 1.300-1.100 bC, the society observed the birth of an incipient urbanism, based in the 

stone as a building material. The house, of a rectangular shape, was built on sòcol o basament de pedra 

amb elevació de parets mitjaneres a base de fang, tova o tàpia, supported on some adapted wall at the 

topography of the land. The urbanism settled with the settlement at the end of the Bronze Ages. 

En la fase del bronze mig (1.300-1.100 aC.) la societat observà néixer un urbanisme incipient 

basat en la pedra com a material de construcció. La casa, de forma rectangular s’edifica sobre un sòcol 

o basament de pedra amb elevació de parets mitjaneres a base de fang, tova o tàpia, recolzades en 

algun mur adaptat a la topografia del terreny. L’urbanisme s’assenta amb el poblament del bronze final. 

9
th

 century 

The new instability caused by the Normand invasions and the further crisis of the Caroligni State 

precipitated that the feudal regime emerged, and at the same time the fragmentation of the field. 

Moreover, some castles appeared (which were defended by knights) sometimes with church or chapel, 

silos and cellars to cope with a siege. There were enclosures which were used sometimes for a lord. 

La nova inestabilitat provocada per les invasions normandes i la consegüent crisis de l’estat 

carolingi precipitaran la formació del règim feudal i, alhora, la fragmentació del territori. Apareixen els 

castells (defensats per cavallers comandats per un alcalde) sovint amb església o capella, sitges i 

bodegues per a afrontar un setge. Eren uns recintes en que el senyor tenia una residència que feia 

servir eventualment. 

11
th

 century 

At the beginning of the Maskican reconquest we must to highlight the donation of the Almenara 

Castle by Ermengol III and his wife Llúcia, dated on 1.063 and 12 parellades de terra en alou, two 

tonnes of wine, and a great horse at the knight Arnau Dalmau who, some years after received the 

Almassor tower by Ermengol VI. His son, Ramon Arnau received by Ermengol VI, a half part of the riches 

which he had at the Erall or Torreneral tower. 

En el context inicial de la Reconquesta del Maskican cal situar la donació, que fou feta per 

Ermengol III i la seva muller Llúcia, l’ any 1.063, del castell d’Almenara i 12 parellades de terra en alou, 

dues tones de vi i un bon cavall al cavaller Arnau Dalmau que, més tard, rep d’Ermengol IV la torre 

d’Almassor. El seu fill, Ramon Arnau, rep d’Ermengol VI la meitat de les primícies que el comte té a la 

torre d’ Erall o Torreneral . 

The most ancient text about the resettlement of the musulman Maskican, is dated on 10-IV-

1.079. It is about the intention of Ermengol IV d’Urgell and his wife Llúcia to establish a monastery on 

Gualter, in honor of Santa Maria, and to rebuild the ancient church, which was in really poor 

conditions.  This document was collected by Antoni Bach (1987: VIII-217 and followers), on it the Count 

gives for the new foundation a part of his riches to Bernat, who was the abbot of Ripoll (cause Gualter 

depended on the monastery of Santa Maria de Ripoll) The essential part of this transcription is: […] the 

half part of the la quadra of Bissulluno (Boldú) and of the  la quadra of CORTESA (CASTELL DEL REMEI), 

also  of the delme and at the same time the half of la quadra of Almacorr (Almassor) and the half part 

of the la quadra of Linerola (Linyola) [...]. It means: the Count Ermengol IV gave to Gualter, the half part 

of the riches and thedelme which recived of the QUADRA assimilated on a document. 

Sobre la repoblació inicial del Maskican musulmà disposem del document més antic, 10-VI-

1.079, es refereix a la intenció del comte Ermengol IV d’Urgell i la seva muller Llúcia de fundar un 

monestir a Gualter, en honor de Santa Maria, i reedificar-hi l’antiga església, molt derruïda. El 

document el recull Antoni Bach (1987: VIII-217 i s.) i, en ell, el comte dota la nova fundació amb una 

part de béns que posa en mans de Bernat, abat de Ripoll (ja que Gualter depèn del monestir de Santa 

maria de Ripoll ). La part que ens interessa de la transcripció es: […] la meitat de la quadra de Bissulluno 

(Boldú) i de la quadra de CORTESA (CASTELL DEL REMEI) també la meitat amb la meitat del delme i 

igualment la meitat de la quadra de Almacorr (Almassor) i la meitat de la quadra de Linerola (Linyola) 

[...]. És a dir: el comte Ermengol IV cedeix a Gualter la meitat de la primícia i del delme que rep  de la 

quadra assimilada documentalment, per primera vegada, al terme de Cortesa.  

 


