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RESUM 
 
El Treball Final de Grau “La Construcció de Tàpia”, com el seu nom indica, té com objectiu 
realitzar el seguiment d’una construcció experimental amb tàpia. La qual s’ha realitzat a 
l’empresa ALFI Biocons, S.L., durant el meu període de pràctiques des de el passat dia 1 de 
març. Encara que he col·laborat en diversos projectes de l’empresa, aquest treball es centra 
amb l’ampliació d’una pallissa existent de El Vendrell mitjançant la tècnica constructiva de la 
tàpia.   
 
En primer lloc, al treball es descriu l’empresa, on s’expliquen els seus orígens, els seus 
components, la seva localització i la seva tendència cap a la bioconstrucció. D’aquesta 
manera es pretén que s’entengui millor l’enfocament d’aquest treball, ja que el motiu 
principal d’escollir la tàpia, ha estat que es tracta d’un tipus de construcció sostenible i 
eficient energèticament. 
 
Per a realitzar-la, es parteix de l’estudi de la construcció de tàpia, tant teòric com pràctic. La 
qual es tracta d’una tècnica constructiva mil·lenària executada arreu del món, que s’està 
tornant a utilitzar cada vegada més.  
 
És per això, que aquest treball, esta format per una primera part de l’estudi teòric de 
construcció de tàpia. Consisteix, d’una banda, en documentació històrica de la tàpia i 
d’edificis actuals mitjançant aquesta tècnica, per tal de conèixer els seus antecedents i saber 
com executar-la. D’altre banda, s’estudien els seus avantatges i inconvenients, partint de 
que es tracta d’un tipus de construcció sostenible. Tot considerant les regulacions 
legislatives que l’emparen a diversos països. 
 
La següent part del treball, amb un contingut més pràctic, es centra en l’estudi de l’execució 
d’aquest projecte d’ampliació amb tàpia, esmentat anteriorment. Una vegada coneixem la 
ubicació i dissenyada la construcció, es realitza l’anàlisi de les terres necessàries per la 
proposta constructiva. Mitjançant assajos al laboratori, el sòl estudiat ha resultat ser argilós, 
el qual es tracta d’un tipus de terra òptim per construir murs de tàpia. 
 
Després de tot aquest estudi, Finalment es conclou el treball amb el seguiment executiu de 
la construcció de tàpia executada fins a data d’entrega d’aquest treball, que es troba en 
procés de execució del mur de contenció de tàpia.  
 
Finalment, s’exposen les conclusions personals del que ha suposat la realització d’aquest 
treball i la col·laboració en aquesta empresa. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El 20% de la població mundial consumeix el 80% dels recursos naturals, segons dades de 
l’ONU. I el 2025 es preveu que la població urbana arribi al 75% del total mundial, vers al 
50% actual. Tenint en compte aquestes dades i l’elevada quantitat de construccions 
existents, és necessari reconsiderar des d’aquest àmbit els impactes ambientals que 
provoca, per tal de reduir-los i fer-los més sostenibles.  
 
La construcció sostenible es pot definir com la construcció que respecta el Medi Ambient, 
minimitzant l’esgotament dels recursos, reduint la contaminació, creant edificis eficients 
energèticament i utilitzant energies renovables, i d’altre banda, proporcionant un ambient 
saludable per les persones, tant a l’interior dels edificis com en el seu entorn. 
 
Els motius que em van portar a realitzar aquest Treball Final de Grau sobre tàpia, en 
modalitat de pràcticum, són l’augment del meu interès per conèixer millor la construcció 
sostenible i eficient energèticament, després de  realitzar el DAC (Diploma d’Ampliació de 
Competències) en Impacte ambiental de l’edificació i rehabilitació energètica, i d’altre banda 
la intenció de voler-ho experimentar empíricament i veure la seva aplicació en l’obra, 
complementant d’aquesta manera els coneixements adquirits durant la carrera. 
 
A partir de conèixer l’empresa ALFI Biocons, i el interès de voler realitzar un treball orientat a 
la construcció sostenible, va sorgir l’opció de realitzar aquesta construcció experimental amb 
la tècnica de la tàpia. Des de l’empresa he tingut com a tutor en Jesús Alonso, Arquitecte 
Tècnic endinsat en el món de la bioconstrucció, el qual vol ampliar amb l’experimentació de 
la tàpia. 
 
La tutora per part de la Universitat ha estat l’Inmaculada Rodriguez, professora del DAC 
esmentat anteriorment, la qual m’ha animat a enfocar el treball en aquesta direcció. 
 
En primer lloc aquest treball ha consistit en una documentació i estudi de la tàpia, abans de 
procedir a experimentar-la. Una vegada assolits aquests coneixements, amb ajuda de la 
professora Antònia Navarro i orientada pel Projecte Final de Grau, Informe de las 
propiedades térmicas i mecánicas del sistema modular s-low de construcción con estructura 
de madera i envolvente de tapia (González, B., 2013),  he assolit un dels objectius d’aquest 
treball, què és conèixer l’optimitat del sòl per construir en tàpia. Després d’això s’ha procedit 
a l’objectiu final, realitzar el seguiment executiu de la proposta dissenyada al llarg d’aquest 
període de pràctiques. Pel qual ha estat necessari inicialment conèixer el relleu del lloc 
topogràficament, i estudiar diverses opcions per fer una construcció integrada en l’entorn, 
amb un mínim  impacte ambiental i que satisfaci les necessitats que es marquen. 



           6   LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA  

   
 Mireia Vilà Gené  



       7LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA        

   
 Mireia Vilà Gené  

2. L’EMPRESA 
 

La constructora especialitzada en 
bioconstrucció ALFI Biocons neix el 2012, 
fruit de la trajectòria del Jesús i el Carles, 
dos germans del Vendrell amb més de 20 
anys d’experiència en el sector de la 
construcció i amb una àmplia formació en 
l’àmbit de la construcció sostenible, 
l’arquitectura i les belles arts. 

 
Fotografia 2.1: Logotip de 
l’empresa 

 
La seva trajectòria en el sector els ha aportat la capacitat necessària per abordar obres de 
qualsevol tipologia i magnitud, així com l’experiència i les inquietuds per dirigir el seu 
projecte cap a una construcció sostenible, saludable i respectuosa amb el medi ambient i la 
salut de les persones. 
 
Així doncs, s’encaminen cap a la bioconstrucció. Considerant que la construcció ecològica, 
sana i sostenible és una necessitat i una inversió de futur que respon al sentit comú; perquè 
és estalvi, harmonia, salut i bellesa.  
 
Coherents amb les seves actuacions, s’executen construccions, rehabilitacions o reformes, 
aconseguint un impacte socialment i mediambientalment positiu. 
 
Una de les característiques de l’empresa és l’aposta per una recuperació de la construcció 
low tech, amb tècniques pròpies de la zona, utilitzant els recursos que dóna l’entorn. Un dels 
projectes recents de l’empresa ha estat recuperar la utilització del morter de calç, i en 
aquesta línia va sorgir el tema d’aquest Treball Final de Grau, basat en una construcció 
experimental de tàpia. 
 
Aquesta recuperació de les tècniques tradicionals interessa tant per restauració i 
rehabilitació patrimonial, com per poder aplicar-ho obres noves de bioconstrucció. 
 
L’equip: 
 
- Gerència tècnica: Jesús Alonso i Figueras. Arquitecte Tècnic. Grau en Enginyeria de 

l’Edificació, Màster en Bioconstrucció i Màster en Restauració de Monuments. 
 
- Gerència administrativa i financera: Carles Alonso i Figueras. Llicenciat en Belles Arts. 
 
- Mà d’obra pròpia: Una de les característiques de l’empresa ha estat disposar de mà 

d’obra pròpia i qualificada, per tal de garantir la qualitat. I també d’oficials de paleta de 
l’antiga escola, que dominin tècniques com la volta catalana i la pedra seca. 

 
Ubicació: 
 
L’empresa constructora ALFI Biocons S.L. 
disposa d’una oficina i espai 
d’emmagatzematge de materials, eines i 
maquinaria. Al carrer Vidriers número 16, 
a El Vendrell. 

Fotografia 2.2: Edifici de l’empres 



           8   LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA  

   
 Mireia Vilà Gené  

 
 
 



       9LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA        

   
 Mireia Vilà Gené  

3. DEFINICIÓ DE LA TÀPIA 
 
El punt de partida per a estudiar la tècnica constructiva de la tàpia és la seva terminologia, ja 
què la pròpia paraula explica el procés d’aquesta tècnica.  
 
La tàpia, segons el Gran Diccionari de la llengua catalana, es tracta d’un mot femení, 
probablement d’origen llatí, de creació onomatopeica, al·lusiva al so de trinxar i esclafar 
materials per a construir aquesta mena de paret.  
 
La qual s’hi defineix com tècnica constructiva i unitat de mesura: 

1. CONSTRUCCIÓ 

1. Paret, o tros de paret, feta de terra pastada, eventualment barrejada 
amb calç, premsada en un encofrat simple anomenat tapiera i assecada 
a l’aire. 

2. per extensió Paret prima i no gaire alta que circumda un espai 
descobert. 

2. METROLOGIA Antiga mesura de longitud pròpia del Principat de Catalunya. 

Paraula que no només ha estat utilitzada per la construcció, sinó que també ha estat una 
mesura de longitud a la nostre terra, degut a què va ser la tècnica constructiva de terra més 
utilitzada al territori català. El qual l’ha convertit en un dels sistemes constructius més 
importants en la història de Catalunya. Tal i com es conclou, en part, a la tesi d' Albert Cuchí 
i Burgos (Cuchí, A., 1994): 
 
«La tàpia ha estat la tècnica constructiva més antiga i tradicionalment més emprada per 
bastir murs a Catalunya. Des dels seus orígens, com a mínim als poblats ibers, fins a 
l’absorció de l’extraordinari creixement demogràfic del segle XVIII, quan Catalunya dobla el 
seu nombre d’habitants, la tàpia ha estat el sistema més emprat per a construir murs, fins al 
punt de transformar les seves mides en unitats de mesura d’altres tècniques, com succeí a 
Barcelona, tal com reflexen les consuetuds medievals que regulaven les relacions entre 
edificacions veïnes.» 
 
Desprès d’això, en un primer moment, podem concloure que aquesta manera de construir 
consisteix en compactar terra humida dins d’un motlle anomenat tapiera. 
 
En el Diccionario de construcción tradicional. Terra. (Maldonado, L.; et al, 2003) explica que 
la tècnica de la tàpia consisteix en la compactació de terra mitjançant un compactat de forma 
manual. El procés constructiu consta de tres parts: 
 
- Encofrat: En primer lloc, es realitza el muntatge de l’encofrat o  tapiera. Aquest serà 

desmuntable, de fusta i format per dos taulers frontals, dos taulers laterals i cèrcols de 
fusta formats per peces verticals i horitzontal, que s’ajusten mitjançant tensors.  
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Fotografia 3.1: Alçat i planta de la tapiera  

  
Font: La técnica tradicional del tapial.  (Cuchí, A., 1994) 

 
 
- Terra: Seguidament s’abocarà la terra a l’interior de l’encofrat i compactarà per tongades 
 

Fotografia 3.2: Alçat i planta de la tapiera en funcionament 

 

Font: La técnica tradicional del tapial.  (Cuchí, A., 1994) 

 
 
- Desencofrat: Finalment té lloc el desencofrat, deixant a la vista la terra comprimida.  

Aquest procés es va repetint donant continuïtat al mur de terra, deixant un acabat estètic 
de capes comprimides superposades. 

 
   Fotografia 3.3: Seqüència d’operacions de translació de l’encofrat  

 

Font: La técnica tradicional del tapial.  (Cuchí, A., 1994) 
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4. HISTÒRIA 
 
Quan les civilitzacions antigues van anar abandonant el nomadisme per estabilitzar-se 
durant temporades més llargues en un mateix indret, van començar a tenir la necessitat de 
construir allotjaments més resistents i durades. En aquest context, la terra com a material de 
construcció, juntament amb altres materials com la pedra o la fusta, han tingut un paper molt 
important fins l’època contemporània. 
 
Des de la prehistòria i fins a principis del segle XX, l’elecció d’un o altre material de 
construcció estava íntimament lligat a la presència d’aquest a l’entorn proper. En zones 
planes i desèrtiques on la pedra i la fusta escassejaven o eren inexistents és on la terra ha 
tingut el paper més important. Cal dir però, que pràcticament en tots els climes càlids - secs i 
temprats del món, independentment de la presència de pedra o fusta, la terra ha estat el 
material de construcció predominant. 
 
L’època i el lloc exactes en què es va començar a utilitzar la tàpia són encara desconeguts. 
Tot i que gairebé es podria assegurar que es va originar al neolític, tal i com ens evidencien 
les restes arqueològiques de les cultures Yangshao i Longshan, a la regió Xina recorreguda 
pel Huang Ho (riu groc) de fa 5.000 anys, les quals mostren la transició a l’establiment de 
ciutats i l’aparició de muralles amb terra picada.  
 
 
Fotografia 4.1: Mapa neolític de Xina 

 
Font: : www.chinaknowledge.org 

Fotografia 4.2: Mapa actual de la xina 

 
Font: ca.Viquipèdia.org 

 
El seu ús al llarg de la història és molt extens, tant en el temps com en l’extensió geogràfica 
en tots els continents. A Europa, al llarg de diferents èpoques, la tàpia és present a gran part 
del territori, tant al sud com al nord, amb un fort arrelament a França i Alemanya, que van 
ser els principals exportadors de la tècnica a les colònies americanes. 
 
Aquesta mil·lenària manera de construir, va ser una tècnica molt utilitzada antigament tant a 
la península Ibèrica com a la conca del mar Mediterrani. Ja la van començar a duar a terme 
al neolític i no deixa de ser present en totes les èpoques. Especialment significativa en certs 
moments de la història, com ara els poblats ibers, continuada durant l’època romana, i a 
l’edat mitjana és una tècnica constructiva molt habitual. I sobretot, durant el període 
musulmà, el qual va suposar el definitiu impuls d’aquesta tècnica a la península Ibèrica.  
 
Tot i l’existència d’altres tècniques de construcció amb terra, la tàpia és probablement la més 
utilitzada en el territori català, tant en l’àmbit urbà com en el rural, i ha esdevingut un dels 
sistemes constructius més importants en la història de Catalunya. El moment àlgid de l’ús de 
la tàpia es dóna durant el segle XVIII a causa del gran creixement que experimenten les 
ciutats, derivat de l’explosió demogràfica d’aquest segle. Inicialment, el volum de 
construccions que es fan necessàries davant el fort augment de població es fan amb tàpia a 
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la majoria de comarques, les quals constitueixen els antics ravals de les ciutats catalanes. 
Però més endavant, els mateixos canvis que acompanyen aquest creixement demogràfic i 
les transformacions tecnològiques que se’n deriven, a poc a poc van originant noves 
necessitats en els materials de construcció i noves tipologies edificatòries. La tàpia no té la 
capacitat, com a tècnica, d’adaptar-se a aquestes noves necessitats i aquest és al inici de la 
seva desaparició en el context urbà.  
 
L’evolució de la construcció durant el segle XIX, generada per la industrialització del sector, 
la introducció de nous materials i de noves tècniques, és la causa principal que es comenci a 
deixar d’utilitzar la terra com a material i la tàpia com a tècnica. Encara fins a mitjans de 
segle XX es segueix construint amb tàpia a les zones rurals, ja què hi van tardar més a 
arribar els canvis socials, econòmics i tecnològics. 
 
Recentment però, des de els últims 20 anys, la tàpia és cada vegada més utilitzada a 
Europa. El mateix esta passant a Espanya tot i que s’ha iniciat més tard. El motiu pel qual 
esta reapareixent aquesta tècnica de terra comprimida és la necessitat de buscar 
alternatives constructives més sostenibles, a conseqüència de la crisis energètica del petroli 
de l’any 1973, a l’escassetat i esgotament de recursos del planeta, de l’impacta visual, 
l’impacta al medi ambient i l’impacta a la salut de les persones.   
 
En l’actualitat la tàpia és tant utilitzada per construir nous edificis com per restaurar edificis i 
patrimoni monumental. La investigació, el desenvolupament i la innovació (I+D+I) permeten 
donar una volta a aquesta antiga tècnica recuperada, fent que sigui compatible amb les 
exigències actuals de la construcció d’edificis, per tal de garantir la qualitat i la seguretat 
necessàries, amb tots els beneficis que ofereix la bioconstrucció1 i l’arquitectura 
bioclimàtica2. És per això que aquesta manera de construir lluny d’ésser obsoleta, és ben 
actual. Les seves característiques i el context històric han afavorit en que l’arquitectura de 
terra estigui avui en dia presenta tots els continents.  
 
Segons dades del Departament d’Energia Americana, el 50% de la població mundial viu dins 
d’una construcció de terra crua. I el 15% de les obres arquitectòniques inscrites en el 
patrimoni mundial de la UNESCO, són construïdes amb terra. 
 

Fotografia 4.3: L’arquitectura de terra en el món 

 
Font: CRAterre - ENSAG 

                                                
1 Bioconstrucció: promou una construcció saludable que és preocupa per la relació entre els edificis, el medi 
ambient i la salut de les persones que viuen i treballen en ells. 
2 Arquitectura bioclimàtica: consisteix en dissenyar edificis aprofitant els recursos naturals (sol, pluja, vent, 
vegetació, etc.). I així estalviar en consum d’energia i disminuir l’impacta ambiental. 
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5. NORMATIVA ACTUAL 
 
L’actual conscienciació de construir amb una arquitectura sostenible, a portat a la 
recuperació de la terra crua com a material de construcció en els països desenvolupats. La 
qual és un material molt utilitzat i important al llarg de la història, però gairebé oblidat durant 
aquest passat segle XX. 
 
Degut a la poca utilització de la terra crua com a material de construcció en els darrers anys, 
la formació de normativa que regula actualment la construcció no ha inclòs les tècniques de 
terra. És per això que cada vegada més molts països intenten normalitzar  el seu ús.  
 
Tenint en compte la normativa  de construcció en terra estudiada en el Projecte Final de 
Grau Informe de las propiedades térmicas i mecánicas del sistema modular s-low de 
construcción con estructura de madera i envolvente de tapia.  (González, B, 2013), exposo 
els següents punts de normativa europea i mundial. 

 

5.1. NORMATIVA A EUROPA 
 
L’única normativa europea referent a la construcció de terra existent actualment que no és 
experimental, ha estat publicada a Espanya. Es tracta de la norma “UNE 41410:2008 
Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo”, la qual va publicar AENOR el 2010. La UNE de la tàpia, igual que la de 
la tova, es troben encara en desenvolupament.  
 
Tot i que encara no hi hagi una normativa especifica, s’hi ha d’aplicar el compliment del Codi 
Tècnic de l’Edificació. El CTE, citant un article de l’arquitecte Eloy Algorri, “es un documento 
de prestaciones. Es decir, impone unos objetivos pero deja libertad de medios para su 
consecución aunque, para facilitar las cosas, provee una especie de recetarios que son los 
llamados Documentos Básicos (DB). También cabe la posibilidad (articulo 5 de la parte 1) de 
que el proyectista, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adopte 
soluciones alternativas, entendidas como aquellas que satisfacen las exigencias 
establecidas aunque no cumplen la literalidad del DB, siempre que se justifiquen 
documentalmente.” 
 
És a dir que tant pots seguir els documents basics com justificar solucions alternatives, pel 
qual són necessaris coneixements molt específics. Malgrat tenir més dificultat d’execució i 
normes exigides, esta creixent la construcció de terra d’habitatges unifamiliars, generalment 
dirigida a clients amb sensibilitat a l’ecologia. 

A França existeix la norma experimental XP P13-901:2001, la qual és un document 
provisional y accessible al públic, desenvolupat per l’organisme públic AFNOR amb l’objectiu 
de poder obtenir l’experiència necessària de la seva aplicació. En aquest cas també es 
tracta de l’estudi de la construcció de terra amb blocs de terra comprimida. 

A Itàlia s’hi troba normativa de la construcció de terra crua, però que parla de la conservació 
del patrimoni de terra. Es tracta de la llei 378 del 2004 i de la L.R. 2/06 2 del 2006. 
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5.2. NORMATIVA AL MÓN 
 
Degut a la poca normativa que es pot trobar al respecta a Europa, ampliem els horitzons de 
buscada de normativa de construcció de terra crua a tot el món.  
 
La crisi energètica dels anys 70 va portar a què l’ONU, l’any 1976,  realitzes la Conferència 
Habitat, celebrada a Vancouver. Aquesta va ser el punt de partida per establir una sèrie de 
principis aplicables a les normatives habitaculars en alguns països. El qual va incentivar la 
investigació de la tècnica de la tàpia, per construir edificis més sostenibles. 
 
Alguns exemples en són: 
 

- El grup CRATerre a França, amb la construcció de 65 habitatges el 1985, a prop de 
Lyon. 

- El constructor Martín Rauch a Àustria i  Alemanya, i l’arquitecte Gernot Minke, 
catedràtic de la Universitat de Kassel, també a Alemanya. 

- L’arquitecte i constructor nord-americà David Easton, conegut pels seus projectes 
innovadors de construcció de terra compactada des de els anys 70. Amb projectes 
que feien compatible la funcionalitat i l’estètica, aplicant estratègies bioclimàtiques. 

- A Espanya, l’enginyer Julián Salas Serrano, fundador de l’equip d’investigació de 
Tecnologies d’habitatges de molt baix cost, al Institut Eduardo Torroja. O l’arquitecte 
Erhard Rohmer, director del Centre d’Investigació de Tècniques i Materials Autòctons 
de Navapalos, a Soria. 

 
D’altre banda, cal fer referència a l’article Las normativas de construcción con tierra en el 
mundo. Informes de la Construcción (Cid, J., Mazarrón F., Cañas I., 2011), en el qual es 
detallen les normatives sobre construcció de terra existents i en vigor actualment. De totes 
aquestes, les que fan referència a la tapia, són les següents:  
  

Taula 5.1: Classificació de normes de tàpia en vigor 
País Norma/reglament Organització Observacions 

Brasil NBR 13553,1996 ABNT Mètodes d’assaig sòl-ciment. 

NMAC 14.7.4 2004 CID Reglament estatal de Nou Mèxic. 
EEUU 

ASTM E2392 M-10 ASTM Consulta de cost econòmic 
elevat. 

IS 2110:1980 BIS Parets de sòl-ciment. 
Índia IS 1725:1982 BIS Recull de directrius de resistència 

a terratrèmols. 
Ley nº378,2004  Itàlia L.R. 2/06 2 2006  

Recull de lleis per la conservació 
del patrimoni de terra. 

NZS 4297:1998 SNZ 
NZS 4298:1998 SNZ Nova 

Zelanda NZS 4299:1999 SNZ 

És la normativa més detallada i 
completa, segons l’article. 

Perú NORMA E.080 Ministeri Murs resistents als terratrèmols, 
segons el grau. 

Zimbabwe SAZS 724,2001 SAZ Dificultat per accedir al document 
complet. 

Espanya UNE 41410:2998 AENOR No és sobre tàpia, sinó de BTC. 
Però és la primera a Europa. 
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He afegit, com en el Projecte Final de grau mencionat anteriorment (González, B, 2013), la 
normativa espanyola que regula els blocs de terra comprimida (BTC)  per murs i envans. Ja 
què és la primera norma estatal sobre construcció amb terra, amb el qual es dóna peu a 
crear noves normes de terra. I ha estat la base de la norma experimental francesa XP P13-
901,2001 d’AFNOR sobre BTC, la qual es va traduir a Colòmbia a la norma NTC 5324, 
2005.  
 
D’altra banda, també he afegit la norma de Perú E.080 Diseño y construcción con tierra 
reforzada aprovada aquest 2017. La qual és refereix a les característiques mecàniques dels 
materials, per construir edificis de terra reforçada. Capaços d’aguantar terratrèmols de 
diferents graus, segons a la zona del país en que s’ubiqui. 
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6. LA TERRA COM A MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 

6.1. DEFINICIÓ 
 
La terra crua és un material natural, que prové de la descomposició física, química i/o 
biològica de les roques superficials de l’escorça terrestre. Aproximadament ¾ parts de la 
superfície del planeta Terra són aigua, per tant nomes ¼ part és de terra, però no tota 
aquesta terra és vàlida com a material de construcció. Hem de tenir en compte que a la capa 
superficial del sòl hi trobem partícules de matèria orgànica, que provenen de la 
descomposició de residus de procedència tant animal com vegetal. Aquesta terra que conté 
matèria orgànica no és apte com a material de construcció, ja què és un material alterable 
amb el pas del temps. (González, B., 2013). 
 
 

Fotografia 6.1: Dibuix de terra vàlida com a material de construcció 

 
Font: Projecte Final de Màster. Arquitectura y construcción en tierra: estudio comparativo de las tècnicas 

contemporàneas en tierra. Gatti, F. (2012) 
 
 
Actualment, el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), no inclou la terra com a material de 
construcció, pel qual es regula com a sòl quan parlem de seguretat estructural. Segons el 
CTE, els sòls es poden classificar pel diàmetre de les partícules de las següent manera. 
 

Taula 6.1: Classificació dels àrids segons el CTE 
GRAVES ARENES LLIMS ARGILES 
60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 

    
Àrids gruixuts. Es poden diferenciar més 
del 50% de les partícules a simple vista. 
(aprox. 0,1mm) 

Àrids fins. Més del 50% de les partícules 
no es poden diferenciar a simple vista. 
(aprox. 0,1mm) 

Font: Projecte Final de Grau. Anàlisi de la tàpia en obra construïda a partir de la caracterització del material, 
assajos no destructius (NDT) i assajos destructius (DT). (Badia, A., 2013) 
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6.2. TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES 
 
La terra crua com a material de construcció habitualment s’associa al seu ús tradicional i a la 
utilització actual només en països amb pocs recursos o en desenvolupament. El qual 
evidencia la falta de coneixement del tema, ja què aquesta té moltes possibilitats com a 
material de construcció. 
 
Una vegada definida la terra apta per construir, passem a exposar diferents sistemes 
constructius que utilitzen la terra crua com a matèria prima. Segons els diferents 
percentatges d’àrids de diferents mides i si calen altres materials, alguns exemples en són: 
 
- La tàpia: Construcció de murs monolítics mitjançant la compactació de terra dins d’un 

encofrat de fusta, i també pot contenir palla opcionalment. Conté aproximadament: 
 

Taula 6.2: Contingut d’arids de la tàpia 
GRAVES ARENES LLIMS ARGILES 
60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 

    
0 – 15% 40 – 50% 20 – 35% 15 – 25% 

 
- Tova: Formació de maons amb terra crua i palla assecada al sol, opcionalment. Conté 

aproximadament: 
 

Taula 6.3: Contingut d’arids i vegetació de la tova 
GRAVES ARENES LLIMS ARGILES 
60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 

    
0% 65% 18% 20% 

 
- BTC (blocs de terra comprimida): Formació de maons amb terra crua premsada i  
assecada al sol. Conté aproximadament: 
 

Taula 6.4: Contingut d’arids del BTC 
GRAVES ARENES LLIMS ARGILES 
60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 

    

15% 50% 15% 20% 
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- COB: Barreja de terra, aigua i palla o altres fibres vegetals sense forma concreta. Conté 
aproximadament: 

Taula 6.5: Contingut d’arids i vegetació del COB 
GRAVES ARENES LLIMS ARGILES 
60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 

FIBRES 
VEGETALS 

  
 

  
 

 
<15% 40 – 50% 20 – 35 15 – 25%  

 
Les aproximacions del percentatge d’àrids què conté cada sistema constructiu s’ha obtingut 
de la informació de les primeres jornades LOW TECH de la UPC. (Navarro, A., 2010).  
 
A la taula 6.5 de continuació es mostren de cada sistema constructiu els elements que el 
formen i un mur on s’ha executat cadascú. 
 

Taula 6.6: Execució de cada sistema constructiu 
TÀPIA TOVA BTC COB 

 
Font: cevalavall.org 

 
Font: bioarkiteco.com 

 
 
 

Font:nifnif.overblog.com 

 
 
 

Font: ecohabitar.org 

 
 

Font: ebasl.es 
 

Font: viquipèdia.org 

 
 

 Font: tierraalsur.com 

 
 

Font: wakan.org 
 

6.3. AVANTATGES I INCONVENIENTS 
 
Abans de començar a treballar en tapia és necessari conèixer quines avantatges i 
inconvenients suposa treballar amb terra crua com a material principal de construcció, com 
en aquest cas, per posteriorment poder determinar el control de qualitat per a la tapia i 
conèixer les possibilitats que pot oferir.  
 
A partir del llibre “Manual  de construcción en Tierra”, del catedràtic de la Universitat 
alemanya de Kassel, Gernot Minke (Minke G. ,2005), es detallen els avantatges i 
inconvenients de la construcció amb terra crua al Projecte Final de Grau Informe de las 
propiedades térmicas i mecánicas del sistema modular s-low de construcción con estructura 
de madera i envolvente de tapia.  (González, B, 2013)González, B. (2013) i s’amplien: 
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6.3.1. INCONVENIENTS 
 
- No és un material de construcció estandarditzat. Depenent de les característiques d’on 

s’extregui la terra en variarà la seva composició d’argiles, llims, sorres i graves.  
 
Al tractar-se d’un material no processat és un material molt heterogeni i en varia la seva 
composició depenent l’origen de la seva procedència. Pel qual serà necessari un estudi 
detallat de la seva composició, per poder-ne determinar les seves característiques i així 
veure si és necessari modificar-les mitjançant additius. 
 

- Es contreu a l’assecar-se. La terra necessita aigua per poder-la amassar i perquè l’argila 
actuï com aglomerant, però una vegada construïda la tapia l’aigua d’amasat es va 
evaporant, el qual pot produir fissures. La retracció lineal durant l’assecat de les 
construccions de tapia, oscil·la entre el 0’4% i el 2%. Aquesta retracció es pot disminuir 
si es redueix la quantitat d’aigua i argila, s’optimitza la composició granulomètrica o 
afegint additius. 
 

- No és impermeable. Cal protegir la tàpia contra l’acció de la pluja i de les gelades, 
especialment quan es troba en estat humit, degut a la seva gran xarxa capil·lar que 
transporta l’aigua en estat líquid. Es poden protegir amb ràfecs, barreres 
impermeabilitzants o tractaments superficials específics entre d’altres. 
 

- No és aïllant tèrmic. La terra és un mal aïllant tèrmic, ja què es tracta d’un material d’alta 
densitat i el valor del seu coeficient de conductivitat és  λ = 0’91 W/mK. No es pot 
considerar aïllant tèrmic, perquè el seu coeficient de conductivitat no és <0’1 W/mk. 
Aquest coeficient reflexa el flux de calor a través d’un material de 1m d’espessor causat 
per una diferència de temperatura constant d’1º entre les dues cares.  

 
D’altre banda, aquesta densitat elevada del material també fa que sigui major el seu 
coeficient d’acumulació de calor, aportant un avantatge com a emmagatzemador de 
calor. 

 
 
6.3.2. AVANTATGES 
 
- Material higroscòpic: Reguladora de la humitat ambiental. La terra té la capacitat 

d’absorbir el vapor d’aigua de l’aire interior d’un edifici i cedir-lo, en funció de les 
necessitats d’humitat de l’interior. Creant així un nivell constant i òptim d’humitat en l’aire 
interior. Experiments realitzats a Forschungslabor für Experimentelles Bauen, universitat 
de Kassel, han demostrat que la terra té la capacitat d’absorbir i cedir la humitat més 
ràpid i en major quantitat que qualsevol altre material de construcció. Gràcies a la terra 
es pot garantir el confort en humitat en un habitatge de forma natural. 
 
Segons proves realitzades per l’IBN (Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit), es va 
demostrar la següent absorció de vapor d’aigua, mostrada a la taula 6.6, en diferents 
materials durant un període de 3 hores al variar la humitat atmosfèrica del 40 al 80%.  

 
Taula 6.7: Absorció vapor d’aigua segons la higroscopicitat 

Material Absorció vapor d’aigua 
Arrebossat de calç amb pintura oliosa 2 g/m2 

Arrebossat de calç amb guix en emulsió 3 g/m2 

Arrebossat de calç amb pintura de calç 15 g/m2 

Arrebossat de fang sense tractar 30 g/m2 

Tauler tou de fibra de fusta 80 g/m2 
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Com és pot veure en aquests exemples d’alguns materials que va estudiar l’IBN, el fang és 
un material amb bones propietats higroscòpiques, per tant es tracta d’un material hidròfil, ja 
què atreu l’aigua i l’absorbeix fàcilment. Per tant aquest material evita que es produeixin 
condensacions, formació de mho  i danys a la construcció, i també proporciona equilibri en la 
humitat atmosfèrica. 

 
Mentre la higroscopicitat pot transmetre l’aigua tant en estat líquid com gasós, les forces 
capil·lars només ho fan en estat líquid i la difusió de vapor en estat gasós. La difusió del 
vapor d’aigua és la migració del vapor d’aigua a través d’elements de construcció, degut a la 
diferència de pressió de vapor. 
 
Com més gran és el coeficient de resistència a la difusió del vapor d’un material, µ, major és 
la seva resistència a la difusió del vapor i per tant menor és la seva capacitat de difusió. 
 
Segons la norma alemanya DIN EN, podem classificar els materials amb més o menys 
capacitat de difusió segons el seu coeficient µ, com es mostra la taula 6.7. 
 

Taula 6.8: Capacitat de difusió segons el seu coeficient 
Coeficient µ Capacitat de difusió 

<10 Òptima 
10-50 Satisfactòria 

50-500 Dolenta 
500-15.000 Molt dolenta 

>15.000 Pràcticament nul·la 
>100.000 Barrera impermeable de vapor 

 
Només es poden efectuar avaluacions comparatives si es multiplica el coeficient µ pel gruix 
del material (Sd = µ · S), ja que la capacitat de difusió també depèn del gruix del material. A 
la següent taula 6.7 podem comparar la capacitat de difusió segons aquest valor. 

 
Taula 6.9: Capacitat de difusió segons el valor Sd 

Valor de Sd [m] Capacitat de difusió 
<4 Òptima 
4-7 Satisfactòria 

7-15 Dolenta 
15-25 Molt dolenta 
>25 Barrera impermeable de vapor 

 
En aquesta taula es pot observar que els valors Sd més baixos són millors difusors  del 
vapor d’aigua, el qual fa necessari que el Sd de la capa més interna sigui com a mínim 5 
vegades major que el de la capa més externa, per facilitar la difusió cap a l’exterior. 
 
A la taula 6.8 a continuació s’esposa valors aproximats de µ i Sd d’alguns materials. 
 

Taula 6.10: Valors aproximats de µ i Sd d’alguns materials 
Material ρ µ S Sd 
Fang lleuger 800 8 0’30 2’40 
Arrebossat de fang 1.700 8 0’02 0’16 
Fang massís 1.800 7 0’30 2’10 

 
En els tres materials de terra mostrats, es pot comprovar que tenen una capacitat de difusió 
òptima, ja què aquesta és inferior a 4. 
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La terra és un bon material per evitar danys per humitat, ja què es tracta d’un material obert 
a la difusió i alhora higroscòpic. I la utilització de materials que afavoreixen la difusió i que 
també són higroscòpics, porten els següents avantatges: 
 
- Afavoreix en l’evacuació de la humitat de l’interior a través de tota la secció transversal 

dels elements de construcció, amortiguant els canvis d’humitat, i així aconseguint 
l’equilibri de la humitat de l’atmosfera interior. Proporcionant un interior beneficiós i 
saludable per l’ésser humà. 

- Elimina la humitat en excés del material i d’aquesta manera eviten danys a l’estructura 
de l’edifici, com la formació de fongs i el degradat. 

- Emmagatzema calor. La inèrcia de la terra que composa el mur de tàpia permet moderar 
les pèrdues i augments de temperatura de l’interior respecte l’exterior de l’habitatge, ja 
què la seva densitat influeix en la transmitància tèrmica. 
 
La densitat elevada del material fa que sigui major el seu coeficient d’acumulació de 
calor. A excepció del cas dels materials orgànics. Per saber la capacitat d’acumulació de 
calor cal multiplicar la quantitat de calor que s’absorbeix per kg de material amb una 
diferència de temperatura d’1ºC, per la densitat aparent dl material, i això multiplicat pel 
gruix del material ens dóna la capacitat d’acumulació de calor del material en un cas en 
concret. 

 
Calor específica: Cp= Q / (m · ∆T)  [J/kg·K]    
Capacitat d’acumulació de calor: S = Cp · ρ [kJ/m3·K] 
Capacitat d’acumulació de calor efectiva de un material: Qsp= S · d [kJ/m2·K] 

 
Q: Quantitat de calor [J] 
m:  Massa [kg] 
∆T: Diferència de temperatures [k]      
ρ:  Densitat aparent [kg/m3] 
d: Gruix del material [m]

 
És a dir que la terra té bona inèrcia tèrmia, ja què com més calor acumula el material 
més tarda a respondre la calor o al fred, impedint un escalfament o refredament massa 
aviat. Per tal d’obtenir un ambient interior equilibrat i una acumulació d’energia òptima 
depèn principalment dels primers 8 a 16 cm de la cara interior de l’element de 
construcció. 
 
Per tant la terra també té una bona difusivitat tèrmica, que tracta de la rapidesa 
d’absorció i distribució de el calor en procés d’acumulació, produint un desfàs des de el 
moment que s’inicia l’absorció de  el calor a l’exterior en el material fins que penetra a 
l’interior. Per tant amb el gruix adequat s’aconsegueix que amb aquest desfàs la calor 
arribi a l’interior en el moment del dia que es prefereixi, per no produir un excés de calor 
durant el dia i augmentar la temperatura a la nit, per tal de mantenir un equilibri en la 
temperatura interior. 

 
Difusivitat tèrmica: a = λ / S [m2/s] 

 
A l’hivern, quan la temperatura exterior és més baixa, s’emmagatzema la temperatura 
interior als paraments, els quals tenen una gran inèrcia, i es va cedint cap a l’interior a 
mesura que disminueix la temperatura interior, creant així un manteniment de 
temperatura interior constant.  
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D’altre banda, a l’estiu, quan la temperatura exterior és més elevada, el funcionament és el 
contrari.  La temperatura exterior calenta el mur, el qual l’emmagatzema i cedeix a l’interior 
amb un cert desfàs, depenent del gruix d’aquest, fent que aquest arribi a l’interior a la nit, 
quan les temperatures ja han disminuït a l’exterior.  
 
Aquest propietat de la terra, de mantenir una temperatura interior constant, disminueixi la 
necessitat  de calefacció o climatització, suposant un estalvi tant energètic com econòmic. A 
la taula 6.9 es compara la difusivitat tèrmica de diversos materials. 

 
Taula 6.11: Comparació difusivitat tèrmica 

Material Densitat 
aparent 

ρ [kg/m3] 

Conductivitat 
tèrmica 

λ [W/mK] 

Calor 
específica 
Cp[J/kg·K] 

Capacitat 
d’acum. de 

calor 
S [kJ/m3·K] 

Difusivitat 
tèrmica 
a [m2/s] 

Birutes de 
fusta 70 0’055 2.100 147 3’7 

Fusta 
massissa 600 0’13 2.100 1.260 1’0 

Fang en 
massa 1.800 0’91 1.000 1.800 5’1 

Formigó 
armat 2.500 2’10 960 2.400 8’7 

Font: Taula obtinguda del Màster IEB i IBN 
  

- Estalvi energètic i disminució de la contaminació ambiental. Les emissions de CO2 dels 
materials de construcció es produeixen bàsicament en els processos d’extracció, 
transport i manipulació de la terra, en aquest cas l’extracció de la terra és el més 
propera a la construcció possible, per tant al ser un material local i poc manipulat es 
considera un material de km 0. És per això que suposen un baix impacte ambiental de 
consum energètic. La realització d’aquests processos només suposen un 1% d’energia 
en contraposició a altres mètodes constructius com el formigó armat o la fàbrica 
industrialitzada. 
 
D’altre banda, degut a la propietat de mantenir una temperatura interior constant, també 
aporta un avantatge d’estalvi tant energètic disminuint la necessitat  de calefacció o 
climatització.  
 

- Material reutilitzable. La terra utilitzada en la construcció podrà ser reutilitzada una 
vegada finalitzes la utilitat de la construcció, ja què es tracta d’un material innocu. 
Només triturant i humitejant la terra es podria reutilitzar com a matèria prima o ser 
retornada al seu lloc d’origen sense afectar al medi. Però en el cas que s’hagin 
incorporat additius, els quals puguin modificar el material, la terra es convertiria en un 
futur residu. 
 

- Economitza materials de construcció i costos de transport. La construcció amb terra 
suposa un auto abastiment de matèria prima, ja que es pot utilitzar la terra extreta en la 
pròpia obra. D’aquesta manera ens estalviem part del material per l’obra i evitem costos 
de desfer-nos de la terra com a residu. En el cas d’haver de transportar terra externa, ja 
sigui per falta de quantitat o per les propietats del tipus de terra que s’hi troba, seguirà 
resultant més econòmic que altre materials industrials del mercat. 
 
D’altre banda, degut a la propietat de mantenir una temperatura interior constant, també 
aporta un avantatge d’estalvi tant econòmic pel fet de disminuir la necessitat de 
calefacció o climatització.  
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- Autoconstrucció. Les tècniques que s’utilitzen a la construcció de tàpia no són de difícil 
execució, sempre que s’hagi realitzat una bona planificació de les feines a realitzar. Pel 
qual poden ser realitzades per persones no especialitzades en la construcció, sempre 
que estiguin assessorades per un expert en la matèria en tot moment. Les tècniques 
constructives més simples no necessiten grans eines, són econòmiques i fàcils d’utilitzar. 

 
- Preserva la fusta i altres materials orgànics. La terra protegeix la fusta d’insectes i fongs 

que es trobin en contacte amb ella a causa del seu baix equilibri d’humitat, que es 
calcula entre el 0,4% i el 0,6% en pes, i la seva alta capil·laritat. El qual es degut a què 
els insectes necessiten una humitat mínima entre el 14% i el 18% i pels fongs ha de ser 
superior al 20%. I respecte la matèria orgànica, es poden afegir fibres naturals a la terra 
per millorar-ne les prestacions inicials, com per exemple palla per fer el mur més aïllant. 

 
- Absorbeix contaminants. Encara que no s’ha comprovat, popularment es coneix que les 

construccions de terra contribueixen a purificar l’aire interior dels habitatges minimitzant 
la pols, les olors, les bactèries, els COVs3 i l’electricitat estàtica entre d’altres. El que si 
és cert és que la terra pot absorbir contaminants dissolts a l’aigua, el qual és molt 
utilitzat per filtrar substàncies a l’aigua i poder-les recuperar. 

 
- Aïlla radiacions electromagnètiques. La terra crua aïlla les ones electromagnètiques 

d’alta freqüència i per tant els possibles efectes negatius sobre el cos humà. 
 

- Mínim impacte visual. En aquest cas es tracta de l’ampliació d’una pallissa rodejada de 
naturalesa, entre petites muntanyes, i per crear una continuïtat estètica amb l’entorn la 
terra és el millor material. I al finalitzar la seva vida útil també es pot desconstruir i ser 
retornada la terra, sense deixar cap marca. 

 
- No combustiona. La terra és un material que té un bon comportament davant del foc, ja 

què es considera pràcticament incombustible, no propaga el foc i no emet gasos tòxics. 
La naturalesa físico-química de la terra crua presenta una gran estabilitat i resistència al 
foc, en aquest aspecte és clarament superior a l’acer o el maó. Segons l’article d’Altemir 
A., et al (2011) la resistència al foc dels murs de terra s’ha de considerar de REI 90 per 
espessors iguals o superiors a 150 mm. 

 
- Aïllament acústic. La qualitat de l’aïllament acústic d’un mur es degut a la seva densitat 

o massa (ρ’, kg/m2). Els murs de terra, per la seva alta densitat, tenen un aïllament 
acústic molt favorable. 

 
El valor d’aïllament davant al soroll aeri, Ra, per parets de terra s’obté mitjançant:  

 
Ra= 21,65log10 ・ ρ’ – 2,3       (para ρ’ > 50 kg/m2) 
 
ρ’ = ρ x t ρ = densitat del mur (kg/m3)  t = espessor del mur (m) 

                                                
3   Els Compostos Orgànics Volàtils (COVs), són substàncies químiques que a temperatura ambient es 
presenten en estat gasós. Poden tenir el seu origen natural o artificial. En les edificacions els trobem en materials 
de construcció com la pintura i, en productes quotidians com els de neteja, higiene personal, ambientadors, 
cosmètics, etc. 

Poden tenir efectes nocius pel medi ambient i per la salut de les persones. Al estar en estat gasós entren en 
contacte amb el cos humà molt ràpidament, sobretot per les vies respiratòries. Segons cada persona els efectes 
poden ser molt diversos, els més habituals són mareigs, mal de cap, cansament, vòmits, reaccions al·lèrgiques i, 
irritació a ulls, gola i nas. 

Dissenyant les edificacions segons les directrius de la bioarquitectura, com és el cas de la tàpia implica tenir en 
consideració la presència dels compostos orgànics volàtils dels materials que es fan servir per a la construcció.  
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Per una paret de terra entre 150 i 1200mm d’espessor, Ra varia generalment, com a resultat 
de les diferents densitats aconseguides, entre 49 y 70 dB, complint així amb la normativa 
actual d’aïllament acústic. 
 
Per a murs de 30cm, el nivell d’aïllament es equivalent altres materials convencionals, com 
podem veure a la taula a continuació. 

 
Taula 6.12: Comportament acústic dels materials 

Material  Densitat 
(kg/m3) 

Espessor 
(m) 

Ra  
(dB) 

Tàpia 2.000 0,30 57,85 
BTC 1.700 0,30 56,32 
Tova 1.200 0,30 53,04 
Formigó armat 2.300 0,30 59,16 
Formigó en massa  “in situ” 2.000 0,30 57,85 
Blocs de formigó convencional  860 0,20 46,10 
Paret de maó macis 2.170 0,30 58,61 
Paret de maó foradat 670 0,30 47,56 

Font: Taula obtinguda del Màster IEB i IBN. 
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7. EXEMPLES D’ARQUITECTURA MODERNA AMB TÀPIA 
 
La construcció de terra actual ha fet un pas endavant en els processos de fabricació. La 
industrialització dels materials de terra suposen una millora de les característiques naturals 
del material, garantint unes qualitats òptimes per ser utilitzades i posades en obra, reduint 
d’aquesta manera el temps d’execució. Tant la prefabricació com la introducció, al taller, de 
sistemes d’instal·lacions dins els murs ha estat un gran abans en la tècnica de construcció 
de tàpia, fent-la més competent amb altres sistemes constructius respecte el temps 
d’execució, i per tant en la mà d’obra necessària, la qual provocava un encariment econòmic 
de la construcció.  
 
Degut a aquests avanços és una tècnica cada vegada més utilitzada arreu, alguns exemples 
de tàpia industrialitzada són els exposats a continuació. 
 
 

7.1. CENTRE DE VISITANTS DE L'INSTITUT SUÍS D'ORNITOLOGIA. SUÏSSA. 
 

Arquitectes: Biel mlzd. 
Constructor tàpia: Schlins. 
Any de construcció: 2015 
 
El centre de visitants de l’institut suís d’ornitologia, localitzat a la ciutat de Sempach (Suïssa), 
està dissenyat com un complex de tres parts format per dos cossos de tàpia connectats per 
la zona del mig de fusta i vidre. La fusta i la terra combinen molt be i donen una continuïtat 
visual igual. 
 
Aquest edifici compleix la Minergie-P-Eco, que es tracta d’una norma d’edificació de baix 
consum energètic suïssa, la qual exigeix un ús racional de l'energia i també que sigui una 
construcció saludable i ecològica. 
 
Es considera un projecte pioner a Suïssa de construcció ecològica, ja què ha estat el primer 
a fer-se de tres plantes. 
 
 

Fotografia7.1: Centre de Visitants de l'Institut Suís d'Ornitologia a Sempach 

 
Font: Alexander Jaquemet, Erlach 
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7.2. LA CAPELLA DE LA RECONCILIACIÓ. ALEMANYA. 
 
Arquitectes: Reiterman y Sassenroth. 
Constructor tàpia: Lehm Ton Erde, Martin Rauch. 
Any de construcció: 2000 
 
A la franja que limita el mur de Berlín s’hi trobava una església, degut a la seva localització 
aquesta interferia en les vigilàncies, pel qual el 1985 es va destruir. Una vegada derruïda, 
els dos joves arquitectes de Berlín es van oferir per construir en aquest lloc la Capella de la 
Reconciliació, en memòria de l’antiga església. Amb l’assessorament de l’artista i constructor 
Martin Rauch, propietari d’una constructora especialitzada en terra, el qual en va canviar la 
concepció inicial portant el projecte a una construcció de tàpia. 
 
Actualment aquesta capella és un referent a nivell europeu, ja què va ser el primer edifici 
públic amb estructura portant de terra construït els últims 150 anys a Alemanya, encara que 
també era una construcció tradicional en el passat en aquesta zona. 
 
Els murs interiors de terra compactada són de 7’20m d’alt, 0’60m d’espessor i 43m de 
longitud. La forma ovalada del conjunt té diàmetres d’entre 10 i 14m i suporta les cargues de 
la coberta. 
 
Degut a que la tècnica de construcció no estava autoritzada, el Departament d’Estructures 
Portants i Construcció de la Technical University de Berlín es va encarregar del projecte com 
un “cas especial”. La qual va proporcionar un anàlisi detallat de la terra compactada en les 
fases de compactació i instal·lació. I durant la fase de construcció es va realitzar una curada 
supervisió i es van establir unes condicions de seguretat set vegades superiors a qualsevol 
edifici convencional, ja què feia molts anys que no es construïa un edifici públic amb 
estructura de terra.  
 
 
 

Fotografia 7.2: Mur de la capella de la 
reconciliació 

 
Foto: Font: Nils Gore  

Fotografia 7.3: Interior de de la 
capella de la reconciliació 

 
Font: Hannelore Fobo 
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7.3. CENTRE DE VISITANTS EDEN PROJECT. REGNE UNIT. 
 
Arquitecte: Grimshaw Architects.  
Constructor tàpia: RamCast i Rowland Keable.  
Any de construcció: 2001 
Premis: 

• LABC National Built In Quality Awards 
• Business Commitment to the Environment Award 
• World Architecture Award 
• AIA London/UK Excellence in Design Award 
• BIAT Award for Technical Excellence 
• Structural Steel Design Award 
• British Construction Industry Award 
• RIBA Award 
• Stirling Prize Runner Up 
 

El projecte Eden es troba ubicat a una vella cantera de Cornwall (Regne Unit), on s’hi acull 
una institució científica i educativa dedicada al desenvolupament sostenible, format per dos 
hivernacles, un dels quals és el més gran del món, i dos edificis que formen el centre de 
visitants.  
 
El centre de visitants esta format per murs de 45m, lleugerament corbats, amb una coberta 
d’estructures tensades. Aquests murs de terra no tenen funció portant, sinó què només de 
tancament, tot i que amb la seva resistència ho podria suportar. I les terres van ser extretes 
d’una cantera pròxima a la nova construcció. 
 

Fotografia 7.4: Centre de visitants Eden project 

 
Font: Arquitectura comprometida 

 
 

7.4. CENTRE PER LA TECNOLOGÍA ALTERNATIVA. REGNE UNIT. 
 
Arquitectes: Pat Borer i David Lea.  
Constructor tàpia: RamCast i Rowland Keable. 
Any de construcció: 2010 
 
Aquest equipament educatiu per la formació de professionals de la sostenibilitat va ser 
inaugurat el Juny de 2010, a Machynleth (Gales). S’hi troben uns murs de 7,2m d’alçada i 
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50cm d’espessor, els quals suporten les cargues de la coberta. La forma corba de 15m de 
diàmetre dels murs va encarir el cost dels encofrats. 
 
Es va optar per aquest tipus de construcció per tal d’estalviar energia, ja que es tractaria 
sinó d’un edifici amb una suposada alta demanda de calefacció. Un altre factor rellevant és 
el comportament acústic dels parament, ja que els murs de terra degut a la seva alta 
densitat presenten un aïllament acústic favorable. 
 

Fotografia 7.5: Interior del Centre per la Tecnología Alternativa  

 
Font: Rowland Keable, Ram Cast CIC 

 
 

7.5. HALL DEL BODHI MANDALA ZEN CENTER. EE.UU. 
 
Arquitectes: Predock Frane Architects. 
Any de construcció: 2003 
 
El centre d’estudi del Budisme del Bodhi Mandala Zen Center es troba a Nou Mèxic, el qual 
és considerat l’epicentre de la construcció de terra a Amèrica del Nord. La tapia és una  
bona solució constructiva per aquest edifici, degut al seu comportament tèrmic, ja què es 
troba en una zona de clima extrem. 
 
Aquest centre consta d’un hall on es combina la utilització de materials naturals, sistemes de 
climatització passius i actius, i la relació entre lleugeresa i massa per crear un espai únic 
dedicat al ritual diari de la pràctica del Zen. 
 

Fotografia 7.6: Bodhi mandala zen center 

 
Font: Jason Predock 
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7.6. BIBLIOTECA SUBLETTE COUNTRY. EE.UU. 
 
Arquitectes: Carney Architects. 
Constructor tàpia: Terra Firma Builders. 
Any de construcció: 2008 
Premis: 

 2009 Citation Award, AIA Western Mountain Region Chapter 
 2008 Merit Award, AIA Wyoming Chapter 

 
El 2008 es va demanar l’ampliació de l’edifici principal de la Biblioteca de Sublette Country, a 
Pinedale (Wyoming), amb un disseny per l’edifici el més sostenible possible. I l’arquitecte 
John Carney va recomanar la utilització de la tàpia pels murs exteriors i interiors de l’edifici. 
Aquest sistema constructiu va ser escollit tant per la seva característica com a material 
sostenible, per les seves qualitats tèrmiques per aconseguir la màxima eficiència energètica 
en un clima extrem, i finalment també pel seu comportament davant el foc, ja que es 
especialment important en aquest edifici tractant-se d’una biblioteca. 

 
Segons els arquitectes, aquest exemple de construcció en tapia, consta com el primer edifici 
públic modern d’Estats Units en utilitzar tapia amb aïllament com a material de construcció. 
 
El sistema de tàpia utilitzat s’anomena Sirewall, una patent de Terra Firma Builders. Es 
tracta d’un sistema en sandwich que inclou barres de reforç d’acer corrugat per fixar 
l’aïllament de poliestirè extruït de 10cm a l’interior del mur de tapia, recobert per 17,50cm de 
terra a la banda exterior i 25cm a la banda interior, garantint d’aquesta manera el confort 
tèrmic per la biblioteca. 
 

Fotografia 7.7: Biblioteca de Wyoming 

 
Font: Carney Architects 

 
 

7.7. ESCOLA D’ARTS VISUALS D’OAXACA. MÈXIC. 
 

Arquitectes: Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo, Carlos Facio i Rafael Carrillo 
Constructor tàpia: CEMEX 
Any de construcció: 2008 
 
L’escola d’arts visuals de la Universitat de Autònoma Benito Juárez de Oaxaca consta de 
dos tipus d’edificis, uns construïts en pedra i els altres en tàpia. 
 
Els edificis de terra estan orientats al Nord, amb excepció de la galeria i la sala de 
conferències principal, que miren al Nord- Sud. La utilització de la tàpia ajuda a crear un 
microclima que és idoni per les extremes condicions climàtiques de la ciutat d’Oaxaca, i 
també l’aïllament acústic a les aules. 
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La decisió d’elevar l’aula Magna amb suports de formigó, que dóna lloc a un pati, crea la 
idea principal del projecte. 

Fotografia 7.8: Aula Magna de la Universitat de Autònoma Benito Juárez 

 
Imatge: Font: Luis Gordoa 

 
7.8. CENTRE NACIONAL DEL VI. AUSTRALIA. 

 
Arquitectes: Grieve Gillette i Cox. 
Constructor tàpia: Mitchel Builders.  
Construction year: 2002 
Premis: 

 Urban Development Institute of Australia Award for Excellence in Urban 
Planning 2001 

 Australian Timber Design Awards: Public and Commercial Building, Best use 
of Timber Engineering, Supreme Timber Design Award, 2001 

 RAIA (SA Chapter) Award of Merit – New Building, 2002 
 AISC Award for Steel Construction Excellence, 2002 
 Best Architecture Award – 7th World Conference on Timber Engineering – 

Malaysia 2002 
 

Aquest edifici, localitzat a Adeleide (Australia), va ser creat com un centre cultural per la 
promoció i reconeixement del vi destinat al públic. Format per murs de tàpia que contenen 
l’estructura metàl·lica al seu interior, amb juntes estructurals entre materials. Aquests murs 
tenen una alçada aproximadament de 10 m i una amplada de 36 m, pel qual són considerats 
els murs de terra més grans de l’hemisferi sud. 
 

Fotografia 7.9: Interior del centre nacional del vi 

 
Font: University of Adelaide 
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7.9. PISCINA MUNICIPAL COBERTA . ESPANYA. 
 
Arquitectes: Vier Arquitectos S.L. 
Constructor tàpia: Betao e Taipa Lda 
Any de construcció: 2010 
Premis: Primer premi de Construcció Sostenible de Castella i Lleó (2005-2006). 
 
Aquest edifici es troba a Toro (Zamora) i està format per un semisoterrani, planta baixa i 
planta primera. Els murs de la façana d’accessos, del vestidor i del recinte de la piscina són 
de tapia de terra estabilitzada amb ciment blanc, calç aèria i graves. L’envolupant de l’edifici 
esta formada per murs de 60cm d’amplada, que reprenen la tradició històrica de 
construccions de la comarca. 
 

Fotografia 7.10: Piscina municipal coberta de Toro 

 
Font: La tapia en España. Tecnicas actuales y  ejemplos. (Font, F., Hidalgo, P., 2011) 

 
 
7.10. HABITATGE UNIFAMILIAR. ESPANYA. 

 
Arquitecta: Àngels Castellarnau Visus  
Arquitecte tècnic: Fernando de Marcos Calvo 
Constructor tàpia: Construcciones Salinero S.L. 
Any de construcció: 2014 
Premi: Premi iternacional d’arquitectura de terra contemporània. Terra Award 2016 
 
A Ayerbe (Huesca), un petit poble del Pirineu, es va construir aquesta casa inspirada en les 
construccions de terra locals antigues, tenint en compte l’orientació, morfologia i la utilització 
de materials locals. 
 
Es tracta d’un habitatge de tàpia de tres plantes, localitzat en un solar rectangular entre 
mitgeres d’edificis de terra. Obrint un pati orientat al Sud amb grans obertures. I es resol 
l’estructura de contacte amb el terreny mitjançant una planta semi enterrada construïda de 
formigó en massa (100% reciclable i d’àrid local). 
 
Per a realitzar aquesta construcció es van utilitzar pedra, terra i palla de quilòmetre 0, els 
quals representen el 80% del pes de l’edifici. També es van utilitzar calç hidràulica, teules 
fusta i llana d’ovella procedents d’un radi màxim de 150km. 
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Així doncs, es va construir amb la tècnica de tàpia “calicostrada”, un sistema constructiu de 
tradició local que consisteix en la construcció de murs de carga a base de terra no 
manufacturada i de quilòmetre zero. Al que s’introdueixen millores tècniques com afegir palla 
per millorar el seu comportament tèrmic i mecanitzar la posada en obra per reduir el cost 
d’execució.  
 
Aquest habitatge és de la pròpia arquitecte Àngels Castellarnau, on ha dut a terme totes les 
tècniques i materials possibles de bioconstrucció per aconseguir una casa natural, 
sostenible, amb la màxima eficiència energètica i compromesa socialment amb el seu 
entorn. 
 

Fotografia 7.11: Habitatge de tàpia calicostrada a Ayerbe 

 
Font: Xavier d’Arquer Blanc 

 
 
7.11. CASA RURAL. ESPANYA. 

 
Arquitectes: Sandra Bestraten i Emili Hormias. 
Constructor tàpia: Josep Canal. 
Any de construcció: 2007 
 
A L’Esparra (Girona) es troba aquesta casa rural. Es tracta de la rehabilitació total i 
ampliació, d’una casa tradicional de murs de maçoneria, per convertir-la en casa rural. A la 
part tancada s’hi construeix un mur de 40cm d’ample, que aguanta la coberta d’estructura de 
fusta i un mur de 20cm fa la funció de compartimentació a l’altell. Utilitzant terres argiloses 
del lloc i ciment blanc. 
 

Fotografia 7.12: Interior de la casa rural 

 
Font: Bharquitectura 
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7.12. ESCOLA INFANTIL. ESPANYA. 
 
Arquitectes: Gabriel Barbeta, Esteban Navarrete, Laura Barbera y Jordi Caminero.  
Arquitectes tècnics: Miquel Escobar i Toni Penadés 
Constructor tàpia: Construim el Compluvium, S.L. 
Any de construcció: 2010 
 
A Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) es troba aquets escola per a nens de 0 a 3 anys 
construïda amb blocs de terra comprimida  (BTC) i tapia. Encara que la majoria dels murs 
són de BTC i també les 6 cúpules de més de 6m de diàmetre que cobreixen les aules, la 
sala polivalent y el menjador, de 70m², han estat construts amb murs de tàpia de traçat 
corbat de 40cm d’espessor, amb funció portant i de tancament. 
 
S’hi han afegit fibres de fusta per reduir la retracció de la terra, perlita expandida per millorar 
l’aïllament tèrmic i ciment blanc com estabilitzant. Els paraments exteriors s’han protegit amb 
resina de silicona i silicat de potassi pels interiors. 
 

Fotografia 7.13: Escola infantil de Santa Eulàlia de Ronçana 

 
Font: Agenda de la construcció sostenible 

 
 
7.13. CELLER MAS MARTINET. ESPANYA.  

 
Arquitectes: Pas 14 arquitectures 
Arquitectes Tècnics: Albert Puy i Miquel Escobar  
Constructor tàpia: Coecocoop, sccl 
Any de construcció: 2013 
 
El 1986 es va iniciar el projecte “Mas Martinet Viticultors”, un celler  pioner al Priorat, el qual 
va ser construït sense criteris de bioconstrucció. Formada per una estructura de formigó 
prefabricat, murs de 30cm de siporex i una teulada inclinada a dues aigües amb les 
mateixes peces i teula àrab.  
 
El 2013 s’hi va fer una reforma de l’envolupant, per tal de millorar-ne l’aïllament i la 
inèrcia tèrmica. Es va realitzat un mur de tàpia a tota la façana exterior i una coberta 
ventilada mitjançant una estructura de cables. El mur de tapia té un gruix de 45cm, 
amb el qual es manté la temperatura interior estable, important en una bodega. Amb 
aquesta intervenció els arquitectes no només volien millorar l’ambient, sinó que també  
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crear una connexió amb l’entorn creant una continuïtat entre la terra en que es troba i el mur 
de tapia, ja què per aquest s’hi ha utilitzat la mateixa terra del lloc. 
 

Fotografia 7.14: Celler Mas Martinet 

 
Font: Pas14arquitectures 
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8. EXEMPLES HISTÒRICS AMB TÀPIA 
 
Al llarg de la història a gairebé en tots els climes càlids - secs i temprats del món, 
independentment de la presència de pedra o fusta, la terra ha estat el material de 
construcció predominant. 
 
El 15% de les obres arquitectòniques inscrites en el patrimoni mundial de la UNESCO, són 
construïdes amb terra. A continuació es mostren alguns exemples històrics de construcció 
en terra, tant en tàpia com en tova, als continents asiàtic, africà, americà i europeu. 
 
A continuació s’exposen diversos exemples de construcció amb terra a diferents continents, 
alguns d’ells obtinguts del Treball Final de Grau Millora de la tàpia mitjançant l’ús d’encenalls 
de suro natural, un àrid amb propietats tèrmiques. (Massó, F.G., 2013). Els quals he 
seleccionat perquè he considerat que són importants construccions històriques tant de tàpia 
com de tova, amb el que podem comprovar que la terra s’ha utilitzat com  a material de 
construcció des de fa segles a arreu del món.  

 

8.1. ÀSIA 
8.1.1. CIUTADELLA DE BAM. IRAN. 
 

La Ciutadella de Bam es troba ubicada a la província de Kerman al sud-est de l'Iran. Es va 
construir abans del segle V a.C. i va ser ocupada fins l’any 1850, any en que es va 
abandonar definitivament per motius que es desconeixen encara. La majoria d’edificacions 
actualment existents van ser construïdes en el s XIV dC durant la dinastia Safavid. Era la 
construcció de tova més gran del món, amb una superfície coberta de aproximada de 
180.000 metres quadrats, format per un conjunt arquitectònic amb  muralles gegants d'entre 
6 i 7 metres d'alçada i 1.815 metres de longitud, més de 28 torres de guaita, innumerables 
habitatges, edificis amb funcions d’estable, banys públics, presons, casernes, mesquites, 
entre d’altres, tot construït amb tova.  
 
L’any 2003 un terratrèmol de 6,2 graus en la escala Richter en va destruir més del 80% dels 
edificis. La ciutat va ser declarada Patrimoni de la humanitat per la UNESCO l’any 2004. 
Immediatament desprès de la destrucció pel terratrèmol es van iniciar les tasques de 
reconstrucció per recuperar la ciutat.  
 

Fotografia 8.1: La Ciutadella de Bam 

 
Font: Nakayama Mitsuteru 
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8.1.2. CIUTAT DE SHIBAM. IEMEN. 
 

Shibam és una ciutat del Iemen, construïda vorejant el desert de Rub’al-khali, de la qual es 
coneixen dades de la seva existència des del s II aC.  L’any 1532  la ciutat va ser afectada 
per una gran inundació i va haver de ser reconstruïda en gran part. 
 
La arquitectura amb edificis de varis pisos i carrers estrets que formen la ciutat, l’ha portat al 
sobrenom de “Manhattan del desert”. Els edificis, construïts amb murs de tova de 2 m a la 
base i 25-30 cm a la coronació, arriben a tenir més de 9 plantes i fins una altura de 65m. 
L’any 1982 es va inscriure al Patrimoni de la Humanitat de l’UNESCO.  
 
Per tal de protegir els edificis de les inclemències, les façanes són recobertes amb un bany 
espès que s’ha de renovar regularment. Malgrat això, degut a males gestions, amenaces 
naturals, com la inundació que va viure la ciutat l’any 2008, i el conflicte armat durant l’any 
2015, va provocar que la UNESCO considerés la ciutat com a Patrimoni de la Humanitat en 
perill el 2015.   
 

Fotografia 8.2: Ciutat de Shibam, Iemen 

 
Font: Najeeb Musallam 

 
8.1.3. LA GRAN MURALLA XINA 
 

La Gran Muralla Xina va ser construïda, reconstruïda i restaurada entre el segle III aC i el 
segle XVI. Estratègicament situada com un element de defensa a la frontera de nord a sud 
del país, va ser un projecte militar defensiu dels successius imperis xinesos. Té una longitud 
total de més de 20.000 quilometres, amb el qual és l'estructura més llarga del món 
construïda pels humans pel que fa a superfície i massa. La seva estructura estava 
majoritàriament constituïda per una gran tàpia de terra crua que sovint revestien amb pedra 
calcària, granítica o rajols cuits segons la disponibilitat de materials a les proximitats. 
Aquesta tipologia constructiva li donava molta resistència davant les armes de setge. El 
1987 va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I el 2007 es va proclamar 
guanyadora com una de les noves set meravelles del món.  
 

Fotografia 8.3: Vista general Muralla 

 
Font: National Geographic 

Fotografia 8.4: Muralla, part en tàpia 

 
Foto: Julien Garcia/Hemis/Gtres 
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8.2. ÀFRICA 
  

8.2.1. TEMPLE MORUTORI DE RAMSÉS II O RAMESSEUM. EGIPTE. 
 
El temple de Ramsés II o Temple Major d’Abu Simbel és un dels temples més populars 
d’Egipte. Va ser construït durant el s.XIII a.C per ordre del faraó Ramsés II, a la necròpolis 
de Tebas, a la riba del riu Nil, enfront a Luxor.  
 
El temple té una estructura clàssica orientat de nord-oest a sud-est i en la seva construcció 
es va utilitzar principalment la roca calcària. La terra, en forma de tova, es va utilitzar per a la 
construcció de les voltes núbies de les cobertes dels edificis annexes, que tenien funció de 
magatzem. Les voltes tenen la particularitat que es construïen sense necessitat de cindri.  
 
Aquest temple forma part dels monuments de la regió de Nubia, situtat al sud d’Egipte i al 
Nord de Sudan, els quals van ser inscrits a la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat l’any 
1979.  

Fotografia 8.5: Sala hipóstila del Ramesseum  

 
Font: Francisco López 

 
 

8.2.2. MESQUITA DE DJENNÉ. MALÍ. 
 
Aquesta mesquita és troba a la ciutat de Djenné, Malí, al delta interior del riu Níger. Es va 
construir al segle XII dC. És l’edifici religiós fet de terra més gran del món, i també el més 
gran fet d’aquest material d’una sola peça. La planta té unes dimensions de 75x75 m2. Els 
murs fan de 0,4 a 0,6 m de gruix depenent de l’altura. Aquests estan fets amb tova i revestits 
amb un morter de fang. La fisonomia d’aquesta i altres edificacions religioses similars de la 
zona es caracteritza per la decoració de la façana amb fustes de palma anomenades toron. 
Aquestes fustes protegeixen la façana i serveixen de “bastida” per realitzar les reparacions 
anuals del revestiment. Aquest s’esquerda degut al gran contrast tèrmic. Des de 1988 és 
considerat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. 
 

Fotografia 8.6: Mesquita de Djenné, Malí 

 
Foto: Martha de Jong-Lantink 
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8.2.3. KSAR DE AÏT BEN HADDOU. MARROC. 
 
El Ksar de Aït Ben es troba situat al sud del Marroc. Es tracta d’una ciutat  fortificada que és 
el tipus d’hàbitat tradicional presaharià. Tant els habitatges com les fortificacions són 
construits amb toves i tàpia, destinant la tàpia a les parets principals i la tova per les parets 
interiors, columnes, arcs, decoració, etc. Ait Ben Hadu és Patrimoni de la Humanitat declarat 
per la Unesco l’any 1987.  
 

 Fotografia 8.7: La ciutat de Ksar de Aït Ben 

 
Font: Guillén Pérez 

 
 

8.2.4. LES CONSTRUCCIONS DELS DOGÓN ALS PENYA SEGATS DE BANDIGARA. 
MALI. 
 

Els penya segats de Bandigara són una llarga cadena d’uns 200 km aproximadament, 
localitzats a Mali entre la sabana i el riu Niger. Els dogon s’hi van instal·lar el segle XV, ja 
que els servia de refugi natural i hi podien camuflar les seves cases, construïdes d’argila, 
palla i excrements de boví. I hi van mantenir les construccions dels caçadors i recol·lectors 
Tellem, que data que hi visqueren el segle III aC. Desde l’any 1989 el país dels dogons es 
considerat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. 
 

Fotografia 8.8: Les construccions dels Dogón als penya segats de Bandigara 

 
Font: Olivier Keita 
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8.2.5. ELS HABITATGES ENTERRATS DE MATMATA. TUNÍSIA. 
 
A la ciutat de Matmata de Tunísia, s’hi construïen habitatges enterrats. Aquests eren 
construïts excavant directament la muntanya diàmetres d’entre 8 i 13 m, la qual era buidada 
pel centre formant un pati, en el que s’hi ventilaven les habitacions, excavant en forma de 
volta i arc, estabilitzant únicament amb un emblanquinat de calç. L’origen d’aquesta ciutat no 
es coneix, però sabem que Matmata és el nom d’una de les tribus berbers, que habitaven 
aquesta zona.   
 

Fotografa 8.9: Vista aèria 
habitatges enterrats   

 
Font: Richard Luney 

 
 

Fotografia 8.10: Vista interior excavació 
dels habitatges enterrats 

 
Font: Francesco Sgroi

8.3. AMÈRICA  
 
Desde l’antiguitat i durant segles, entre els continents africà, asiàtic i europeu, es van produir 
intercanvis de coneixement i tecnologies, degut al comerç o les conquestes i afavorit per la 
facilitat de comunicacions. Però el continent americà en va quedar aïllat fins la colonització 
Hispànica, tot i això existeixen moltes similituds en les tecnologies de construcció 
emparades. 
 
Les tecnologies de construcció amb terra utilitzades al continent americà són: 

- La tecnologia andina precolombina, anomenada Pared de barro o bollos de barro, 
amb la qual es construïen muralles en tongades de 80cm. Aquesta tècnica recorda la 
del Zabour utilitzada al Iemen. 

 
- Les toves, és un dels elements principals de l’arquitectura amb terra del continent 

americà. Aquest element també és molt comú a l’arquitectura amb terra de la majoria 
de civilitzacions de tot el món, amb unes petites variacions. Cal dir que al continent 
llatinoamericà ja s’utilitzaven abans de la colonització; entre el 500 aC. i el 600 aC., 
per tant no és atribuïble a la intrusió europea. 

 
- La quincha és una tècnica mixta d’entramat vegetal amb terra. Aquesta metodologia 

constructiva també ha estat utilitzada a diferents civilitzacions del món i èpoques 
sense una connexió evident. 

 
- La tàpia, la qual sembla que va ser introduïda al continent americà degut a les 

colonitzacions. 
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8.3.1. CIUTAT DE CHAN CHAN. PERÚ. 
 

La ciutat precolombina de Chan Chan al Perú, és la ciutat de terra més gran d’Amèrica i la 
segona del món. Es troba ubicada a la vall de Moche, a la costa nord del país. Entre els 
segles XII i XVI d.C. va ser la capital del regne de Chimor, de la cultura Chimú. Tot el conjunt 
arqueològic ocupa una àrea aproximada de 20 Km2. Format per un grup de 9 ciutadelles o 
petites ciutats emmurallades, amb una superfície de 6 Km2, algunes piràmides solitàries i 4 
sectors industrials situats a l’oest i al sud. 
  
Per construir els murs s’utilitzaven còdols a la part inferior, per formar una bancada que servi 
de base, per posteriorment pujar les parets amb toves o amb quincha (entramat de canya i 
terra). Els sostres es formaven teixint lligams de palla que posteriorment es revestien amb 
fang i es suportaven amb posts de fusta. Els murs solien ser més amples de la base i més 
estreta la part superior.  
 
Chan Chan destaca també per la gran quantitat, bellesa i varietat dels relleus decoratius, 
fets amb motlles, que adornen molts dels murs dels patis.  
 

Fotografia 8.11: Ciutat arqueologica de Chan Chan 

 
Font: Pearl-dragon 

 
 

8.3.2.PAQUIMÉ, CASAS GRANDES. MÈXIC. 
 
A Mèxic, a l’estat de Chiuahua es troba la zona arqueològica de Paquimé, Casas Grandes. 
Ciutat precolombina que va tenir la seva època de màxima esplendor entre els segles XIV i 
XV. Va ser un punt de trobada entre la cultura Pueblo (sud-est de l’actual territori d’Estats 
Units i nord de Mèxic) i les civilitzacions més avançades de Mesomèrica. El conjunt 
arqueològic es troba situat a mig quilòmetre de la població de Casas Grandes. Paquimé és 
singular per ser una metròpoli amb cases amb més de un nivell totalment construïts amb 
tova. 

Fotografia 8.12: Zona arqueològica de Paquimé 

 
Font: Francesca Bandarin 
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L’arquitectura amb terra, significativa a moltes zones del continent americà, s’ha continuat 
utilitzant en l’arquitectura popular, fins a dia d’avui. Alguns exemples en són: 
 
 
 

8.3.3. POBLE DE TAOS, NOU MÈXIC. 
 
El Poble de Taos, ubicat al comptat de Taos a Nou Mèxic, té aproximadament 1000 anys 
d’antiguitat. Al llarg de la història del poble la seva tècnica constructiva ha canviat molt poc, 
basada en zones residencials de tova de color marró vermellós. Degut a que es tracta a una 
de les últimes comunitats indies que mantenen la seva identitat, la seva rellevància històrica 
i arqueològica i la seva singular arquitectura, van fer que el 1992 el poble de Taos fos 
nombrat Patrimoni Mundial de la Humanitat per l’Unesco. 

 
Fotografia 8.13: Vista general del poble 

de Taos 

 
Font: Pascal Odul 

Fotografia 8.14: Detall del poble de Taos 
 

 
Font: Pascal Odul 

 
 
 
8.3.4. GUATEMALA.  

 
Es troben els orígens de Guatemala durant l’època precolombina, quan va ser poblada per 
diferents grups, dels quals el més importants va ser la civilització maia.  Actualment encara 
s’utilitza la construcció en terra en diferents nuclis urbans de Guatemala, com el de La 
Antigua on el 75% dels habitatges són fets amb toves i tàpia. 

 
Fotografia 8.15: Ciutat de La Antigua 

 
Font: Auxiliadora Rosales 
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8.3.5. CUBA.  
 
A Cuba, país amb els orígens a l’època precolombina, s’hi poden trobar encara nombrosos 
habitatges construïts amb terra, a poblacions com per exemple Trinidad. 
 

Fotografia 8.16: Un carrer de la població de Trinidad 

 
Font: Hubert Guillaud 

 
 

8.4. EUROPA 
 

8.4.1. L’ALHAMBRA. ESPANYA. 
 
Al Sud  de  la  península  Ibèrica,  a  Espanya,  es  troba  la  ciutat  de Granada  i  ubicades  
en  2  turons  adjacents, s’erigeixen l’Albaicín i l’Alhambra que  formen  el  nucli  medieval  i  
en  dominen  la  ciutat moderna. 
 
L’Alhambra és una antiga ciutat emmurallada (medina) que durant els últims anys 
d’ocupació musulmana a la península, va ser la residència dels  monarques nassarites.  Les  
primeres  referències  de l’Alhambra daten del s. IX dC quan Sawar ben Hamdun va tenir 
que refugiar-se a l’Alcazaba i reparar-la degut a les continues lluites. En el s. XIII dC amb 
l’arribada de Mohamed ben Al-Hamar,  primer  monarca nassarita, es va fixar la residència 
reial al castell de l’Alhambra marcant el inici de l’època de major esplendor i  el  període  de  
construcció. Els successius  monarques  musulmans  van  continuar  les tasques  de  
construcció fins  a  principis  del  segle  XV  dC. 
 
La  necessitat d’immediatesa en  la  construcció  de fortificacions,  degut  als constants 
conflictes amb les tropes catòliques, sumat a la facilitat de construir amb els materials 
autòctons, fa  que bona part de l’Alhambra estigui  construïda  amb  terra.  La  tècnica  
utilitzada  era  la  tàpia  revestida posteriorment amb un morter de calç i sorra per protegir-la 
del desgast de l’aigua i el vent. 
 
Tant l’Alhambra com el barri d’Albaicín van ser declarats Patrimoni Mundial per la Unesco 
l’any 1984. 
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Fotografia 8.17: Pati de l’Alhambra          Fotografia 8.18: Mur exterior Alhambra 

          
Font: Francesco Bandarin                                                                        Font: Eco inteigència 
 
 

8.4.2. LA MURALLA DE MONTBLANC. ESPANYA. 
 

La muralla de Montblanc (Tarragona) classificada com arquitectura defensiva.  Es tracta 
d’una fortificació medieval construïda en període de guerra, per tant es necessitava un 
sistema constructiu ràpid que deixes una muralla segura. Tant la muralla com les torres i els 
merlets es realitzaren amb un sistema d’encofrat. 
 
La primera fase de la muralla realitzada entre els anys 1336 i 1373, realment com obra 
d’emergència, consta de tàpia sobre un gruixut sòcol de carreu.  A la segona fase, entre els 
anys 1373 i 1396, es va millorar la construcció reforçant la tàpia amb un mur de maçoneria a 
la part posterior, recolzat al tram de la base existent i rematant la coronació. 
 
Encara que en aquell moment no s’atacava amb artilleria de pólvora, ja què aquesta va 
aparèixer a Europa amb finalitats bèl·liques a finals de l’edat mitjana. Cal tenir en compte 
què quan es van utilitzar les artilleries de pólvora per atacar les ciutats, les muralles que 
estaven formades per murs de tàpia protegien millor les ciutats que les muralles de fàbriques 
de pedra. Degut a què les muralles de tàpia es comporten millor a l’impacta d’artilleria, 
perquè aquests provoquen la compactació de les terres creant una deformació sense que 
aquesta s’ensorri, el qual si que passava al impactar en les muralles que eren construïdes 
de fàbrica pedra.  

 
Fotografia 8.19: Estat actual de la muralla de Montblanc 

 
Font: Meritxell Ortiz 
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9. DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA I AIXECAMENT 
 

9.1. EMPLAÇAMENT  
 

9.1.1.  TOPOGRAFIA 
 
La finca en que es troba la pallissa pertany a El Vendrell (Baix Penedès), al polígon 20, 
parcel·les 15 i 30. La parcel·la consta d’un total de 28.653 m2, formats per zones de vinya, 
oliveres, garrofers, pineda i horta. 
 

Fotografia 9.1: Ortofoto emplaçament finca 

 
. Font: ICGC 

 
Fotografia 9.2: Ortofoto ubicació masia 

 
Font: ICGC 

 
El terreny es troba en una zona muntanyosa, per tant existeixen diversos desnivells entre les 
diferents parts de la finca. Concretament, la zona en que es vol realitzar l’ampliació de la 
masia, es troba limitada en l’orientació oest per un talús de més de dos metres, que separà 
dos terrenys a diferent nivell. Alhora cadascun d’aquests terrenys també presenta 
irregularitats.  
 
Per tal d’analitzar i veure les diferents altituds del lloc, abans de dissenyar el projecte, vaig 
anar a realitzar un aixecament topogràfic i prendre les mesures necessàries, per estudiar-les 
en els plànols adjuntats a l’annex A. Es va agafar com a referència de partida la porta 
d’accés a la masia, a la cota de 10’00m, respecte l’alçada en que es trobava el topògraf. 
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En el següent croquis es poden veure de forma general els diferents nivells de la finca, 
marcats de color blau, la construcció existent i el marge de color groc, i marcat en vermell la 
zona on es trobarà la nova construcció. 
 

Fotografia 9.3: Croquis topogràfic de l’emplaçament 

 
Font: ICGC 

 
A la zona de nova construcció, es va observar l’existència d’una roca inclinada sota les 
terres superficials. Per conèixer els seus diferents nivells, que condicionaran la construcció, 
es van treure les terres que s’hi trobaven a sobre en dos punts, amb els quals es podia 
obtenir la informació necessària de la roca. A l’annex A, de plànols topogràfics, s’hi detallen 
aquestes dades. 
 
 

9.1.2. CLIMATOLOGÍA 
 

Per tal d’assegurar-nos d’escollir una tècnica constructiva adequada cal conèixer prèviament 
la climatologia del lloc. La localitat de El Vendrell, capital da la comarca del Baix Penedès 
(Tarragona), es troba a una altitud de 49 m sobre el nivell del mar. Segons la taula D.1 de 
l’Apèndix D del DB-HE del CTE, El Vendrell pertany a la zona climàtica B3. Correspon a la 
mateixa zona climàtica què la capital de província, a una altitud de 1 m sobre el nivell del 
mar, ja què queden separades per un desnivell entre les dues localitats menor a 200 m. 
 

Taula 9.1: Zones climàtiques a Catalunya 
Desnivell entre la localitat i la capital de 

província (m) Província Capital 
Altura de 
referència 

(m) ≥200 
<400 

≥400 
<600 

≥600 
<800 

≥800 
<1.000 ≥1.000 

Barcelona C2 1 C1 D1 D1 E1 E1 
Girona C2 143 D1 D1 E1 E1 E1 
Lleida D3 131 D2 E1 E1 E1 E1 
Tarragona B3 1 C2 C1 D1 D1 E1 

Font: Taula D.1 del DB-HE 
 
El Vendrell, zona mediterrània prelitoral, es troba situat a la zona climàtica III, segons el 
següent mapa. S’hi troba un clima que es pot classificar com càlid i temprat. Tenint en 
compte, què els mesos d’hivern són molt més plujosos que els mesos d’estiu. La seva 
temperatura mitjana es troba a 16’3ºC i la mitjana de precipitacions és de 569 mm. Segons 
la web de climatologia consultada. 
 

 



       49LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA        

   
 Mireia Vilà Gené  

Fotografia 9.4: Mapa zones climàtiques  

 
Font: Código Técnico de la Edificación 

 
A la següent taula es marquen els límits de zones homogènies a efectes de la exigència. 
Les zones es defineixen tenint en compte la radiació solar global mitjana diària anual sobre 
la superfície horitzontal (H), agafant els intervals que es relacionen per cadascuna de les 
zones, com s’indica 9.2. 
 

Taula 9.2: Radiació solar global mitjana diària anual 

Zona climàtica MJ/m² kW/m² 

I H < 13’7 H < 3’8 
II 13’ 7≤  H < 15’1 3’8 ≤  H < 4’2 
III 15’1 ≤ H < 16’6 4’2 ≤  H < 4’6 
IV 16’6≤ H < 18’0 4’6 ≤  H < 5’0 
V H ≥ 18’0 H ≥ 5’0 

Taula:. Font: DB HE del CTE. 
 

Una vegada coneixem la zona climàtica, podem saber la radiació solar global mitjana diària 
anual de la zona on es realitzarà la construcció de tàpia. Segons les dades del DB HE: 
Ahorro de energía. del Código técnico de la edificación, la zona climàtica estudiada, està 
situada a una zona de radiació solar entre 15,1 i 16,6 MJ/m² o 3,8 i 4,2 kWh/m². 
 
 
Tenint en compte aquestes dades climatològiques i les característiques de la tàpia 
estudiades en l’apartat 6, com es el cas de l’emmagatzematge de calor i el desfàs en la 
transmissió de temperatures, la construcció de tàpia és adequada per aquesta zona. 
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9.2. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA  

El projecte a realitzar en aquest treball consisteix en l’ampliació d’una pallissa de maçoneria 
agafada amb pedra i originalment revestida de calç existent localitzada al Baix Penedès 
mitjançant la construcció de tàpia. L’antiga pallissa de pedra consta d’una superfície de 23,9 
m2, situada una distància de 4,64m aproximadament de la bancada superior mencionada 
anteriorment. 

Fotografia 9.5: Estat actual de la pallissa de maçoneria 

 
 

Fotografia 9.6: Croquis en planta de l’estat actual de la pallissa 

 

 

Actualment aquesta construcció fa la funció de magatzem per guardar-hi eines. La idea 
d’ampliar-la sorgeix al voler donar, a part d’aquesta funció de magatzem que ja té, una nova 
utilitat, convertint-ho en un espai cobert per a reunir ocasionalment familiars i amics, per fer 
menjars i celebracions. Per tant és necessari crear un espai ampli i diàfan perquè hi 
càpiguen aproximadament 14 persones i s’hi puguin moure còmodament. 
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Desprès d’estudiar diverses propostes que puguin satisfer les necessitats, s’han escollit la 
següent tècnica de construcció, dimensions i distribució dels espais interiors. 

 
 

9.2.1. TÈCNICA CONSTRUCTIVA: LA TÀPIA 

L’elecció de la tàpia com a tècnica constructiva per a realitzar aquest projecte és degut a la 
finalitat de voler realitzar una construcció sostenible. Tenint en compte que la construcció 
sostenible es basa en: 

- El respecte per l’entorn, la salut i l’ecologia del lloc. Preservant tant com es pugui els 
elements naturals del terreny, com les fonts d’aigua, la fauna i la flora. Construint on menys 
perjudici es causi i es respecti l’entorn. 

- L’estalvi de recursos. Des dels materials i el disseny fins a com es construirà. Cal fer servir 
el mínim d’energia possible i generar el mínim de residus. Els que es generin s’han de 
reciclar després.  

- L’estalvi energètic. Incloure al disseny de la construcció recursos energètics de màxima 
eficiència. 

L’aplicació de la construcció sostenible en aquest projecte, s’aconsegueix d’una banda 
aprofitant els recursos de la zona per la construcció, agafant les terres necessàries d’una 
muntanya antròpica creada amb les terres sobrants de quan és van executar les vies de 
l’AVE de la zona. D’aquesta manera s’aprofiten les terres sobrants, reduint l’impacta visual 
que crea aquesta nova muntanya, la qual s’hauria de rebaixar fins una alçada en que tapes 
la visió del pas de l’AVE des de l’altre banda, però no es veies una elevació excessiva. 
Extraient la quantitat de terres necessàries per aquesta construcció, s’ajuda a harmonitzar el 
paisatge i nosaltres obtenim material. 

És a dir que la utilització d’aquestes terres excedents té la doble intenció de reduir l’impacta 
paisatgístic d’aquest nou relleu antròpic i obtenir material constructiu.  

Al utilitzar les terres d’un lloc proper, a una distància d’uns 300 m, provoca que es redueixin 
els costos dels materials necessaris, ja què s’estan aprofitant terres sobrants, i alhora s’està 
minimitzant la contaminació pel transport dels materials, transportant-los només uns 300 km. 
Per tant podem dir que la terra utilitzada per la construcció és un material de km 0. 

Construint amb tàpia evitem la contaminació per la producció d’un material de funció 
equivalent, el qual es produeix en altres casos. Al no haver de produir cap material, no 
generem emissions de CO2 i per tant no produïm impacte ambiental. Es a dir que la petjada 
de carboni generada per l’execució d’un mur de tàpia és pràcticament zero, perquè en 
aquest cas ha calgut transportar les terres amb camió.  

També d’aquesta manera creem uns murs de terra que donen continuïtat visual amb la terra 
del lloc, creant un mínim impacte visual, ja què quan accedeixes a la finca pel camí no hi 
veus una construcció que trenqui l’harmonia paisatgística, sinó que és un mur de terra que 
podria semblar la marca entre la diferència de nivells de les dues bancades. 

D’altre banda, també podem dir que es tractarà d’un material eficient energèticament, degut 
a la inèrcia que tenen les parets de terra, les quals emmagatzemen la calor i la proporcionen 
a l’interior amb un cert desfàs, alhora que permeten mantenir la temperatura interior 
constant. D’aquesta manera es produeix un estalvi energètic, per la poca necessitat d’afegir 
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sistemes de climatització, i menys necessari serà encara en aquest cas, ja què es tracta 
d’una construcció amb la finalitat de reunir familiars i amics ocasionalment, per fer menjars i 
celebracions. Aquest estalvi energètic també porta a evitar contaminació ambiental. 

Si en algun moment es vol desconstruir aquest edifici o es vol modificar, les terres que se 
n’extraguessin es podrien tornar a utilitzar, si no s’hi ha afegit additius que l’hagin modificat, 
ja què la terra és un material reutilitzable. 

Altres propietats de la terra que han afavorit a escollir la construcció de tàpia són que regula 
la humitat ambiental de l’interior de l’edifici, absorbeix contaminants, aïlla de radiacions 
electromagnètiques, aïlla acústicament, no combustiona, és altament resistent als impactes i 
preserva la fusta i altres matèries orgàniques. 

 
9.2.2. DISSENY I DIMENSIONS 

Una vegada escollida la tècnica constructiva per a realitzar l’ampliació i sabent la 
funcionalitat que s’hi vol donar, he dissenyat diverses propostes per veure quina és la opció 
més adient per aquest projecte. Tenint en compte els diferents espais que hi seran 
necessaris i les limitacions geogràfiques del lloc, per una banda el desnivell de la bancada 
superior a l’oest i per l’altra el camí per passar vianants i vehicles limitat d’amplada pel pou 
d’aigua a l’est, he realitzat diverses propostes.  

PROPOSTES 

A continuació es descriuen algunes de les propostes que es van fer, acompanyades dels 
croquis, en els quals de color blau s’hi dibuixa la proposta. Les propostes són les següents: 

1. En primer lloc es va proposar la construcció de murs de tàpia des de la pallissa existent 
seguint la corba de la roca existent al terreny del lloc, per tal d’integrar el màxim possible 
la construcció a l’entorn. A la zona del talús del terreny, no s’intervindria en aquest, i es 
construiria el mur de tàpia davant seu. I per tancar l’espai entre aquest últim mur i la 
pallissa s’executaria un mur de tàpia davant les escales existents, que comuniquen els 
dos nivells del terreny. 

Per tal de solucionar el desnivell del terreny, es proposava dividir la planta en dos nivells, 
l’inferior a l’est al mateix nivell que l’actual paviment de la pallissa i el superior a la zona 
oest, 30 cm més elevat, el qual coincideix amb l’alçada del nivell del primer replà de les 
escales exteriors. Per comunicar aquest dos nivells es realitzaria una fornal al centre de 
l’espai nord, com es pot veure en el plànol. La qual en el nivell superior faria la funció de 
llar de foc i en la part inferior faria de espai per cuinar.  

En aquesta proposta es va incloure una planta altell, sobre la zona sud que es troba 
darrera de la pallissa, també construïda de tàpia. La coberta del qual es resolia amb una 
coberta inclinada amb una vessant cap a l’oest. Es proposava canviar la coberta actual 
de la pallissa per una coberta enjardinada, i sobre l’espai nord fer una cúpula amb blocs 
de BTC, també amb un acabat enjardinat, ajudant a la construcció a integrar-se a 
l’entorn. I pel centre de la cúpula en sortiria la xemeneia de la fornal. 

La funcionalitat de la construcció quedaria organitzada de la següent manera, la pallissa 
actual seguiria realitzant la funció de magatzem d’eines, la zona de nova construcció del 
nivell baix de la planta baixa seria la zona destinada a la cuina i el nivell superior seria la 
zona de menjador – estar, i a la planta altell s’hi instal·laria un dormitori. 
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Fotografia 9.7: Croquis planta proposta 1 

 
 

Fotografia 9.8: Croquis secció A-A’ 
proposta 1 

 

Fotografia 9.9: croquis secció B-B’ 
proposta 1 

 

2. La segona proposta era, respecte la construcció estructural, igual que l’anterior i també 
consta de dues opcions d’alçada. De l’estructura només es modificava l’orientació de la 
coberta sud, dirigint-la cap a l’est, per tal de donar una continuïtat visual al tenir la 
inclinació orientada de la mateixa manera que la muntanya. I la segona modificació 
estructural en aquesta opció, en que també es proposava una planta baixa a dos nivells, 
es tracta de que en aquest cas es volia unificar el nivell de la planta de nova construcció, 
unint-la per tres graons a l’espai comunicant a la construcció actual.  

Les modificacions a l’interior són que es canviava l’ús de la pallissa actual, a cuina, 
comunicada a la part nova amb un estintolament a la parell nord. I al costa d’aquest s’hi 
instal·laria un petit bany i es canviaria la ubicació de la xemeneia a la cantonada nord 
amb el terreny superior. 

Fotografia 9.10: Croquis planta proposta 2 
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Fotografia 9.11: Croquis secció A-A’ 

proposta 2 

 

Fotografia 9.12: Croquis secció B-B’ 
proposta 2 

 

3. La següent proposta parteix de la distribució interior de la 1, modificant-ne la construcció 
estructural. En primer lloc el mur nord. Es proposa fer aquest mur semicircular, degut a la 
cúpula que es vol realitzar a sobre. Aquest fet condiciona a executar els murs de tàpia 
amb un encofrat de 0’50 m d’amplada, per anar donant la curvatura al mur. D’altre banda 
es proposa ampliar l’espai interior, i crear una construcció més regular, excavant una 
part de terres d’aquest espai superior i construint un mur de contenció amb tàpia. I el mur 
sud també es proposa modificar, executant-lo de la mateixa manera, però més cap al 
sud, desplaçar la ubicació de l’escala exterior, i així aconseguir un espai interior més 
ampli i regular. En aquesta variació de la proposta 1 no s’hi inclou la planta altell. 

Fotografia 9.13: Croquis planta proposta 3 

 
 
 

Fotografia 9.14: Croquis secció A-A’ 
proposta 3 

 

Fotografia 9.15: Croquis secció B-B’ 
proposta 3 
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PROPOSTA DEFINITIVA 

Finalment, després d’estudiar diverses propostes, s’ha escollit la següent opció com a la 
més idònia per aquest cas. En primer lloc cal dir que s’ha optat per regularitzar la forma de 
l’espai interior resultant, per tenir un espai ampli i diàfan. Per tal d’aconseguir-ho es proposa 
construir un mur recta seguit de la pallissa actual. El qual comunica de manera recte fins el 
mur   davant el terreny més elevat, descartant l’execució del mur corb i la cúpula, que 
suposarien més complicació en l’execució. El mur davant el terreny més elevat consisteix en 
un mur de contenció que funciona per gravetat, ja què per aconseguir l’espai interior més 
ampli s’opta definitivament per excavar les terres del terreny més elevat.  

Malgrat què la millor manera de funcionar de la tàpia és a compressió, es realitzarà un mur 
que funcioni per gravetat, per suportar l’empenta que puguin provocar el terreny. Aquest mur 
de contenció es realitzarà amb un encofrat a dues cares per tal de poder treballar a l’interior 
a l’hora d’encofrar i impermeabilitzar-lo. 

I l’últim mur que tancarà aquest amb la pallissa existent, s’ha decidit executar-lo davant les 
escales exteriors actuals, per tal de no haver-les de modificar. També ha quedat descartada 
la construcció d’una planta superior, seguint d’aquest manera el criteri de no voler realitzar 
una gran construcció que desentoni amb l’entorn. El nivell del paviment interior de l’espai de 
nova construcció s’igualarà tot al mateix nivell que el primer replà de l’escala exterior, 
deixant la pallissa existent a una cota inferior. 

La coberta que s’executarà serà al llarg de la zona oest una volta enjardinada, amb la qual 
es vol aconseguir el mínim impacte visual, igualant-la a l’entorn. Construïda amb rajola 
ceràmica manual, doblada dues vegades a trencajunts amb rajola comú agafada amb morter 
de calç. I sobre la zona est s’hi construirà una coberta inclinada de teula àrab, a una 
vessant, d’igual orientació que la que té actualment la pallissa. Aconseguint d’aquesta 
manera que la construcció ressalti el mínim possible a l’entorn, semblant la coberta 
enjardinada una continuació del propi terreny a nivell superior, i que l’espai de la coberta 
inclinada sigui únicament la construcció. 

La distribució interior d’aquesta proposta consisteix en ubicar l’ampli espai i diàfan que 
s’estava buscant, amb funció de menjador i sala d’estar, a la zona oest, al qual s’accediria a 
partir d’una obertura creada a la paret existent oest de la pallissa, on s’hi ubicarà la cuina i 
es mantindrà la porta exterior existent, o per la nova porta al tancament sud al nivell del 
primer replà de l’escala exterior. Al fons de la zona de menjador, a la part en que la roca 
queda més elevada, s’hi destinaria un espai per al lavabo i un traster. El magatzem es 
traslladaria a la zona posterior de la cuina, donant a nord, on s’hi farà una amplia porta per 
poder accedir amb cotxe i carregar les eines. Aquest magatzem quedaria separat de la cuina 
mitjançant l’actual paret de pedra de la pallissa, i de la zona de menjador amb una paret 
interior de tàpia, amb una obertura en forma d’arcada per comunicar els espais. 

El motius pels quals s’ha escollit aquesta proposta són: 

- En primer lloc perquè regularitza la forma de la construcció, proposant murs rectes i 
reduint a dos les diferents cobertes, fent-lo més agradable visualment i disminuint els 
punts crítics en la construcció respecte altres opcions. 

- En segon lloc perquè proporciona un espai interior continu, ampli i diàfan, gràcies a 
l’excavació de terres i a l’execució del mur de contenció. 

- I finalment, perquè en la distribució es prioritza la ubicació dels espais de més ús a la 
façana sud, la qual és més lluminosa. I destina a la façana nord, la qual és la més 
freda, el magatzem d’eines, el traster i el lavabo els quals no són espais d’estar.   
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- Integra la construcció a l’entorn, a banda de la tàpia, també s’aconsegueix amb les 
cobertes proposades. Que produeixen la sensació que són una continuació del 
terreny superior i només hi hagi construcció a la part de la coberta inclinada.  

Degut a la seva localització, és necessari realitzar el mínim d’obertures i que aquestes siguin 
segures per tal d’evitar possibles robatoris i actes vandàlics. Per aquest motiu, a part de la 
porta del magatzem (2’90m x 2’20m), el qual queda aïllat de la resta de l’edifici, es mantindrà 
la porta d’entrada actual (0’80m x 2’00m) , i s’afegirà una porta (0’80m x 2’20m) i una 
finestra (1’200m x 1,20) a la façana sud, per tal d’aportar llum natural a l’interior i facilitar la 
circulació entre l’interior i l’esplanada d’estar exterior.  

A continuació es mostra un croquis de la planta i les seccions, marcant de color blau la nova 
construcció. I a l’annex B s’hi troben els plànols d’aquesta proposta definitiva. 

 Fotografia 9.16: Croquis planta proposta 

 
 

Fotografia 9.17: Croquis secció A-A’ 
proposta 

 

Fotografia 9.18: Croquis secció B-B’ 
proposta 
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10. DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA 

10.1. PROCEDÈNCIA DE LES TERRES 
 
A causa de voler aprofitar la roca com a fonament no es realitzen excavacions de terres a 
l’obra i per tant les terres necessàries per realitzar els murs de tàpia s’han d’importar. Com ja 
he comentat en l’apartat anterior, les terres seràs procedents d’una muntanya artificial 
creada de terres excedents, la qual es troba a una distància de 300m aproximadament de la 
construcció. Amb el qual es pot dir que les terres seran un material de km 0. 
 
Abans de realitzar els assajos necessaris a la terra per la construcció de la tàpia varem fer 
unes proves prèvies per saber si aquesta podria servir-nos per la nostre construcció. 
Aquesta prova prèvia consisteix en l’execució de tres cubs de tàpia de 0’40 x 0’40 x 0’40 m³, 
dels quals un es realitza amb terra humida i els altres dos se’ls afegeix hidròxid de calç, en 
diferents proporcions, per comprovar si en millora l’estabilitat.  
 
Procés executiu de les proves prèvies:  
 
- Realitzar desbrossat a una superfície aproximada de 2 m² de la muntanya. (Fotografia 

10.1) 
Fotografia 10.1 

 
 

- Picar amb un pic per trencar la capa de terra superior més forta. (Fotografia 10.2) 
 

Fotografia 10.2 

 
 

- Una vegada més disgregada la terra separar les pedres grans i anar cavant fins la 
suficient profunditat per omplir 8 senalles. (Fotografia 10.3) 
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Fotografia 10.3 

 
 

- Es descarten manualment les pedres de dimensions excessives, a partir de 50mm 
aproximament. (Fotografia 10.4) 

Fotografia 10.4 

 
 

- Trasllat de les terres cap a la parcel·la on es van realitzar les proves. (Fotografia 10.5) 
Fotografia 10.5 

 
 

- S’estenen les terres i es remenen mitjançant el motocultor. (Fotografia 10.6) 
Fotografia 10.6 
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- S’afegeix aigua a un grapat de les terres, comprovant-ne empíricament la quantitat 
òptima,  fent una croqueta representativa de la mostra fins que quedi cohesionada. 

 
- Muntatge de tres encofrats metàl·lics de plaques de 0’50 x 0’50 m. 
 
- Afegir la mescla de terra amb aigua a  l’encofrat. En un terra humida, i als altres dos terra 

humida amb calç. En una prova s’hi afegeix una palada d’hidròxid de calç 
(aproximadament 2’5%) i en l’altre dues (5%aproximadament).  

 
- Compactar-la amb el picó manual cada tongada. (Fotografia 10.7) 
 

Fotografia 10.7 

 
 

- Repetir el procés, per tongades de 10cm aproximadament, fins omplir la tapiera. 
(Fotografia 10.8) 

 
Fotografia 10.8: Encofrat ple de terra compactada i segon encofrat en procés de 

compactació de les terres 
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- I finalment es realitza el desencofrat. (Fotografies 10.9 i 10.10) 

 
Fotografia 10.9: Desencofrat de la tàpia 

 

Fotografia 10.10: Cub desencofrat 
 
 

 

 
La conclusió que en traiem d’aquesta prova és, a priori, que la mostra amb la seva 
composició és apta per l’execució de la tàpia. (Fotografia 10.11) 
 

Fotografia 10.10: Comprobant la resistència dels cubs 

 
 

10.2. CARACTERITZACIÓ DE LA TERRA  
 
Per assegurar-nos la correcte elecció de la terra, després d’haver realitzat els tres cubs de 
prova prèvia amb la mostra de terra del punt 1, hem extret més mostres de diversos punts 
per realitzar els assajos. 
 
La mostra número 2 l’hem obtingut de la mateixa muntanya que la mostra 1, però d’una 
zona més cap a l’est. La finalitat d’aquesta segona mostra de la mateixa muntanya és per 
comprovar l’homogeneïtat de les terres de la muntanya i veure si obtenim els mateixos 
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resultats, ja què serà necessari un gran volum de terres segons els amidaments calculats en 
l’apartat 11.2, aproximadament serà necessària una quantitat de terra d’uns 78’67 m3. 
 
El punt d’ubicació de la mostra 3 és en una altre muntanya, localitzada a l’oest de la pallissa 
existent. S’ha realitzat l’extracció d’aquestes mostres, per comprovar què es tracta d’una 
terra més argilosa, ja què visualment i agafant-la ho sembla. I així tenir una opció de terres a 
mesclar amb la mostra escollida en el cas que en aquesta hi faltessin argiles per realitzar la 
tàpia. 
 
La mostra número 4 consta de terres de la vinya pròxima al lloc que s’ha de realitzar la 
construcció, ubicada entre aquesta i la muntanya de la mostra número tres. En aquest cas 
serveix també per comprovar si es tracta de terres argiloses, en el cas que siguin 
necessàries. 
 
Després d’haver realitzat els primers assajos, el dia 18 de maig, es van portar al lloc a 
realitzar l’obra les terres escollides del punt de la mostra 2, l’elecció de la qual es justifica 
més endavant. D’aquestes terres exportades se’n obté la mostra número 5, la qual es va 
portar a analitzar el segon dia de laboratori, el divendres 26 de maig, per tal de contrastar 
que són les mateixes que la segona mostra. Aquesta repetició és deguda a què, com he 
explicat anteriorment, aquesta muntanya esta formada per agrupacions de terres de 
diferents punts de la zona extretes durant l’execució de les vies de l’AVE. 
 
Una vegada iniciada l’extracció de terres existents sobre la roca en que s’ha de fer la 
construcció, se n’ha agafat una mostra per comprovar-ne la qualitat i saber si es poden 
utilitzar, per així haver d’aportar menys terres d’un altre punt. Aquesta és la mostra número 
6. 
 
I finalment la mostra 7 s’obté de la roca picada, al rebaixar-la tota a un nivell. Aconseguint 
així un nivell més regular, encara què no era el previst inicialment.  
 

Fotografia 10.11: Mapa ubicació de les mostres 

 
Font: ICGC 
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Després de la correcte elecció de la terra, segons les proves prèvies, cal realitzar els 
assajos. Per tal de realitzar els assajos traiem terra de dos punts diferents de la mateixa 
muntanya, per veure si en surten els mateixos resultats. Seran el grup de terres per la 
mostra 1, extreta del mateix lloc orientat al nord que les terres que es van fer les proves 
prèvies, i el grup de terres per la mostra 2, extreta d’una zona més cap al sud de la 
muntanya. 
 
Una vegada extrets els grups de terra per obtenir cada mostra iniciem els assajos perquè 
ens permetran conèixer la seva composició, amb el qual es podrà realitzar una dosificació 
adequada, determinar la humitat òptima per realitzar la tàpia, i variar les propietats inicials 
per adaptar-les en aquest projecte en el cas que sigui necessari. L’estudi de les 
característiques inicials de la terra es realitzarà a partir dels següents assajos normalitzats 
de terres: 
 

- Anàlisi granulomètric per tamisat (UNE 103101: 1995)  
Mitjançant tamisos normalitzats es determinen les dimensions de les  partícules de 
terra. I de cada mida obtenim el pes i el percentatge respecte a la mostra de terres 
totals que s’està realitzant l’assaig. 
 

- Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat per via humida  
L’objectiu d’aquest és determinar les dimensions de les partícules de terra, per tal 
d’obtenir el pes i el percentatge de cada mida respecte a la mostra de terres totals 
que s’està realitzant l’assaig. 
 

- Assaig per determinar el límit líquid amb el mètode Casagrande (UNE 103103: 1994) 
Es determina la humitat en la qual la mostra passa de ser plàstica a ser líquida. 
 

- Assaig per determinar el límit plàstic (UNE 103 104:1993) 
Es determina la mínima quantitat d’aigua amb que la mostra és modelable. 
 

- Determinar l’índex de plasticitat 
L’objectiu és conèixer el rang d’humitats en que la nostra terra té comportament 
plàstic.  
 

- Assaig per eliminar carbonats 
El seu objectiu és conèixer la quantitat de calç que conté la mostra de terra. 
 

- Determinar el contingut de Nitrat (NO3) i Nitrit (NO2) mitjançant tires reactives 
Conèixer la quantitat aproximada del contingut de nitrats i nitrits que conté la terra.  
 

- Determinar el contingut de Sulfat (SO4
2-) mitjançant tires reactives 

Conèixer la quantitat aproximada del contingut de sulfats que conté la terra. 
 

- Determinar el contingut de Sulfit (SO3
2-) mitjançant tires reactives 

Conèixer la quantitat aproximada del contingut de sulfits que conté la terra. 
 

- Determinar el contingut de Clorurs (CI-)mitjançant tires reactives 
Conèixer la quantitat aproximada del contingut de clorurs que conté la terra. 
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- Assaig de compactació Proctor modificat (UNE 103501:1994) 
Serveix per conèixer la quantitat d’aigua que s’ha d’afegir a la terra per aconseguir la 
densitat òptima. 

 
 

10.2.1. ANALISI GRANULOMÈTRIC PER TAMISAT (UNE 103 101: 1995)  
 

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest assaig és determinar les diferents mides de les partícules de cada mostra 
de terra, a partir de la utilització de tamisos normalitzats per la norma UNE 7050-2. I 
d’aquest amanera sabrem si tenim un terreny d’àrid fi o gruixut. 

 
2. Realització de l’anàlisi  

Els materials i procediments utilitzats per la realització d’aquest assaig estan detallats a la 
UNE 103101:1995, i a l’annex C d’aquest treball s’explica detalladament aquest assaig per 
aquest cas. 
 
Aquest assaig s’ha realitzat amb cadascuna de les set mostres de terra detallades 
anteriorment. Per tal de conèixer-les i comparar-les entre elles, durant la realització d’aquest 
anàlisi s’ha anotat el pes de les terres retingudes a cada tamís. Seguint les taules d’anàlisis 
de resultats de la norma UNE 103 101: 1995, segons les dades obtingudes durant l’assaig, a 
continuació es detallen els pesos i percentatges a cada tamís. (Taula 10.1 - 10.7) 
 

Taula 10.1: Granulometria mostra 1 
Tamisos UNE. 
Designació i 

obertura (mm) 

 Retingut 
tamís 

parcial (g) 

Retingut 
tamís total 

(g) 

Retingut 
tamís 

parcial (%) 

Passa en 
mostra 
total (g) 

Passa en 
mostra 

total (%) 
20 0 0 0 3725,10 100,00 
8 867,10 867,10 23,28 2858,00 76,72 
4 631,40 1498,50 16,95 2226,60 59,77 
2 518,90 2017,40 13,93 1707,70 45,84 
1 525,40 2542,80 14,10 1182,30 31,74 

0,5 447,50 2990,30 12,01 734,80 19,73 
0,25 301,10 3291,40 8,08 433,70 11,64 

0,125 189,10 3480,50 5,08 244,60 6,57 
0,063 159,60 3640,10 4,28 85,00 2,28 

< 0,063 85,00 3725,10 2,28 0,00 0,00 
 

Taula 10.2: Granulometria mostra 2 
Tamisos UNE. 
Designació i 

obertura (mm) 

 Retingut 
tamís 

parcial (g) 

Retingut 
tamís total 

(g) 

Retingut 
tamís 

parcial (%) 

Passa en 
mostra 
total (g) 

Passa en 
mostra 

total (%) 
20 0 0 0 3451,00 100,00 
8 1166,5 1166,5 33,80 2284,50 66,20 
4 729,2 1895,7 21,13 1555,30 45,07 
2 437 2332,7 12,66 1118,30 32,41 
1 363,7 2696,4 10,54 754,60 21,87 

0,5 269,9 2966,3 7,82 484,70 14,05 
0,25 161,3 3127,6 4,67 323,40 9,37 

0,125 100,1 3227,7 2,90 223,30 6,47 
0,063 123,2 3350,9 3,57 100,10 2,90 

< 0,063 100,1 3451 2,90 0,00 0,00 
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Taula 10.3: Granulometria mostra 3 

Tamisos UNE. 
Designació i 

obertura (mm) 

 Retingut 
tamís 

parcial (g) 

Retingut 
tamís total 

(g) 

Retingut 
tamís 

parcial (%) 

Passa en 
mostra 
total (g) 

Passa en 
mostra 

total (%) 
20  0 0 0 1063,60 100,00 
8 160,8 160,8 15,12 902,80 84,88 
4 106,8 267,6 10,04 796,00 74,84 
2 90,9 358,5 8,55 705,10 66,29 
1 120,3 478,8 11,31 584,80 54,98 

0,5 156,1 634,9 14,68 428,70 40,31 
0,25 180,8 815,7 17,00 247,90 23,31 

0,125 130,1 945,8 12,23 117,80 11,08 
0,063 88 1033,8 8,27 29,80 2,80 

< 0,063 29,8 1063,6 2,80 0,00 0,00 
 
 

Taula 10.4: Granulometria mostra 4 
Tamisos UNE. 
Designació i 

obertura (mm) 

 Retingut 
tamís 

parcial (g) 

Retingut 
tamís total 

(g) 

Retingut 
tamís 

parcial (%) 

Passa en 
mostra 
total (g) 

Passa en 
mostra 

total (%) 
20  0 0 0 987,30 100,00 
8 42,8 42,8 4,34 944,50 95,66 
4 150,5 193,3 15,24 794,00 80,42 
2 147,7 341 14,96 646,30 65,46 
1 126,8 467,8 12,84 519,50 52,62 

0,5 96,2 564 9,74 423,30 42,87 
0,25 83,7 647,7 8,48 339,60 34,40 

0,125 140,6 788,3 14,24 199,00 20,16 
0,063 125,7 914 12,73 73,30 7,42 

< 0,063 73,3 987,3 7,42 0,00 0,00 
 
 

Taula 10.5: Granulometria mostra 5 
Tamisos UNE. 
Designació i 

obertura (mm) 

 Retingut 
tamís 

parcial (g) 

Retingut 
tamís total 

(g) 

Retingut 
tamís 

parcial (%) 

Passa en 
mostra 
total (g) 

Passa en 
mostra 

total (%) 
20  0 0 0 2355,60 100,00% 
8 430,5 430,5 18,28% 1925,10 81,72% 
4 390,4 820,9 16,57% 1534,70 65,15% 
2 353 1173,9 14,99% 1181,70 50,17% 
1 358,8 1532,7 15,23% 822,90 34,93% 

0,5 299,5 1832,2 12,71% 523,40 22,22% 
0,25 207,2 2039,4 8,80% 316,20 13,42% 

0,125 144 2183,4 6,11% 172,20 7,31% 
0,063 121,4 2304,8 5,15% 50,80 2,16% 

< 0,063 50,8 2355,6 2,16% 0,00 0,00% 
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Taula 10.6: Granulometria mostra 6 
Tamisos UNE. 
Designació i 

obertura (mm) 

 Retingut 
tamís 

parcial (g) 

Retingut 
tamís total 

(g) 

Retingut 
tamís 

parcial (%) 

Passa en 
mostra 
total (g) 

Passa en 
mostra 

total (%) 
20  0 0 0 1651,60 100,00 
8 190,7 190,7 11,55 1460,90 88,45 
4 153,9 344,6 9,32 1307,00 79,14 
2 157,5 502,1 9,54 1149,50 69,60 
1 154,6 656,7 9,36 994,90 60,24 

0,5 154,7 811,4 9,37 840,20 50,87 
0,25 222 1033,4 13,44 618,20 37,43 

0,125 373,1 1406,5 22,59 245,10 14,84 
0,063 174,2 1580,7 10,55 70,90 4,29 

< 0,063 70,9 1651,6 4,29 0,00 0,00 
 

Taula 10.7: Granulometria mostra 7 
Tamisos UNE. 
Designació i 

obertura (mm) 

 Retingut 
tamís 

parcial (g) 

Retingut 
tamís total 

(g) 

Retingut 
tamís 

parcial (%) 

Passa en 
mostra 
total (g) 

Passa en 
mostra 

total (%) 
20  0 0 0 1908,70 100,00% 
8 528,4 528,4 27,68% 1380,30 72,32% 
4 352,1 880,5 18,45% 1028,20 58,87% 
2 281,9 1162,4 14,77% 746,30 39,10% 
1 255,1 1417,5 13,37% 491,20 25,73% 

0,5 188 1605,5 9,85% 303,20 15,89% 
0,25 137,7 1743,2 7,21% 165,50 8,67% 

0,125 124,3 1867,5 6,51% 41,20 2,16% 
0,063 36,9 1904,4 1,93% 4,30 0,23% 

< 0,063 4,3 1908,7 0,23% 0,00 0,00% 
 
Seguidament definim les corbes granulomètriques, a partir del percentatges de terra 
retinguda mostrat a les taules anteriors, per tal de comparar les mostres analitzades entre 
elles. (Gràfica 10.1) 
 

Gràfica 10.1: Corba granulomètrica de les set mostres  
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Fotografia 10.12: Àrid mostra 3 retingut 
a cada tamís 

 

Fotografia 10.13: Àrid mostra 5 retingut 
a cada tamís 

 
3. Resultats i conclusions 

Com es pot comprovar a l’apartat anterior, el percentatge d’àrids fins compost d’argiles i 
llims de cada mostra varia molt poc entre les diferents mostres de sòl (Taula 10.8). Sumant 
menys d’un 10% el percentatge d’àrid fi de cadascuna. Per tant, basat en la classificació de 
sòls segons la textura, d’acord al sistema internacional, s’haurien de classificar les set 
mostres de terra com un sòl sorrenc.  

 
Taula 10.8: Comparació d’àrid fi retingut 

  Retingut 
d'àrids fins (%) 

Mostra 1 2,28 
Mostra 2 2,90 
Mostra 3 2,80 
Mostra 4 7,42 
Mostra 5 2,16 
Mostra 6 4,29 
Mostra 7 0,23 

 
Tenint en compte les normes mencionades en l’apartat 5, la normativa espanyola UNE 
41410:2008, és la més estricta en el percentatge mínim d’argiles a utilitzar. Per tant, és la 
que utilitzarem de referència, ja què l’argila és necessària per actuar com aglutinant a la 
tàpia. Segons aqueta norma, cap dels sòls estudiats seria apte, perquè no admet terres amb 
un contingut d’argila inferior al 10%. 
 
Degut a aquests resultats amb valors tant baixos d’àrid fi, es va decidir repetir l’assaig 
granulomètric. Per assegurar-nos de la correcte classificació de l’àrid realitzarem un segon 
anàlisi granulomètric, en aquest cas, per via humida, per tal de comprovar si els valors 
obtinguts són correctes o es tracta de grans de terra compactats que alteren l’assaig. 
 
 

10.2.2.  ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - VIA HUMIDA  
 

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest anàlisi és determinar la quantitat i percentatge d’àrids fins, respecte a la 
mostra de terres totals que s’està realitzant l’assaig.  
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2. Realització de l’anàlisi 
En aquest assaig granulomètric per via humida, es segueix el mateix procediment que va 
realitzar la Belén González Sánchez en el seu Projecte Final de Màster “Protocolo para la 
obtención de resistencia a compresión en probetas de tierra en laboratorio” (González, B., 
2016). A l’annex C d’aquest treball s’explica detalladament els materials utilitzats i el 
procediment realitzat en aquest anàlisi de les terres. 
 
S’ha decidit estudiar la granulometria de les terres de la mostra 5 únicament, per conèixer si 
son aptes per la construció de tàpia, ja què en el moment de realitzar l’assaig aquestes ja 
s’havien extret i transportar al lloc de l’obra. A continuació es mostra a la taula 10.9 els 
resultats obtinguts, de quantitat d’àrid per cada tamís de llum diferent.  
 

Taula 10.9: Granulometria de la mostra 
Tamisos UNE. 
Designació i 

obertura (mm) 

 Retingut 
tamís 

parcial (g) 

Retingut 
tamís total 

(g) 

Retingut 
tamís 

parcial (%) 

Passa en 
mostra 
total (g) 

Passa en 
mostra 

total (%) 
20 29,72 29,72 1,55 1892,55 98,45 
8 367,29 397,01 19,11 1525,26 79,35 
4 302,79 699,80 15,75 1222,47 63,60 
2 143,86 843,66 7,48 1078,61 56,11 
1 120,33 963,99 6,26 958,28 49,85 

0,5 80,80 1044,79 4,20 877,48 45,65 
0,25 60,22 1105,01 3,13 817,26 42,52 

0,125 51,51 1156,52 2,68 765,75 39,84 
0,063 72,25 1228,77 3,76 693,50 36,08 

< 0,063 693,50 1922,27 36,08 0,00 0,00 
 
Una vegada tenim els percentatges d’àrid que passa en cada tamís, s’ha comparat amb la 
corba granulomètrica de Fuller 20. La corba granulomètrica de Fuller determina la dosificació 
d’àrids necessàries per obtenir una granulometria continua i així aconseguir una total 
compactació del conjunt de grans, per donar una major densitat al conjunt. 
 

Gràfica 10.2: Corba granulomètrica de la mostra i Fuller 20  
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Fotografia 10.14: Classificaciò granulomètrica dels àrids al finalitzar l’assaig 

 
 
 

3. Resultats i conclusions 
En primer lloc, comparant la corba granulomètrica obtinguda per via humida d’aquesta 
mostra amb la corba de Fuller 20, la qual marca la màxima compactació, podem observar 
que són pràcticament iguals. Aquesta similitud ens diu que es tracta d’un sòl cohesiu, el 
qual confirma la hipòtesis deduïda al obtenir els resultats de l’anàlisi granulomètric per 
tamisat (UNE 103 101: 1995). Per tant, al afegir aigua al procés de tamisat, hem pogut 
observar com el què aparentment semblava un únic gra, era la cohesió de diversos.  
 
D’altre banda, coneixent que la mostra de terra analitzada consta d’un 36’08% d’àrid fi, el 
qual supera gairebé un 34% el resultat obtingut en l’assaig granulomètric sec. Podem 
classificar aquesta mostra com a sòl argilós, considerant la classificació de sòls segons la 
textura, d’acord al sistema internacional. 
 
Per tant aquest sòl donarà un bon comportament de compactació, a l’hora de realitzar la 
tàpia, ja què aquests àrids fins envoltaran millor els àrids gruixuts, evitant que quedin espais 
buits entre ells. 
 
A continuació, es comparen els resultats obtinguts amb les normes esmentades a l’apartat 5 
d’aquest treball. 
 

Taula 10.10: Normativa granulometria 
País Anàlisi granulomètric del sòl per tamisat 

Brasil El 100% de la terra utilitzada ha de passar pel tamís de 4’8 mm i del 
15% al 50% pel tamís del 0’075. 

Espanya 
Es recomana que la granulometria compleixi el diagrama de huso, de 

la normativa UNE 41410: 2008. No admet terra amb un contingut 
menor al 10% d’argiles.  

EEUU 

El sòl no hauria de contenir roques superiors a 1 i ½ polzades, que 
equival a 3’8 cm aproximadament, ni tampoc contenir terrossos 

d’argila de més de ½ polzada de diàmetre, que equival a 1’27 cm 
aproximadament. 

India El percentatge mínim de sorres és d’un 35% en massa.  

Mostra 36’08% d’àrid fi 
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De les dades mostrades a la taula es prendrà com a referència la normativa espanyola pels 
següents motius (González, B., 2013): 
 

- La normativa del Brasil és molt restrictiva i utilitza una granulometria de terra molt 
petita en comparació altres normes, com l’espanyola.  

 
- La normativa d’EEUU és senzilla de complir, respecte l’assaig granulomètric realitzat. 
 
- La normativa India es prendrà com a dada recomanada, ja què no es pot complir en 

aquest cas el valor d’arenes alhora que la corba de Fuller, amb la qual s’ha comparat 
aquest assaig anteriorment. 

 
Segons la normativa espanyola UNE 41410:2008, una vegada determinada la distribució de 
mides de partícules de terra, realitzada en aquest assaig, es recomana  que aquesta 
granulometria estigui inscrita al fus del diagrama de textura. En el diagrama que es troba a 
continuació (Gràfica 10.3) es mostra de color blau la corba granulomètrica del sòl estudiat, la 
qual es troba pràcticament tota a l’interior del fus del diagrama de textures de les terres, de 
la UNE 41410:2008, amb el qual podem dir que el sòl estudiat compleix la norma. És a dir, 
es compleix la normativa més estricta en el percentatge d’argiles a utilitzar, el qual és 
important perquè aquesta actua com aglutinant del conjunt de la tàpia.  
 

Gràfica 10.3: Fus del diagrama de textures de les terres (UNE 41410:2008) 
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10.2.3. ASSAIG PER DETERMINAR EL LÍMIT LÍQUID AMB MÉTODE DE 
CASAGRANDE (UNE 103 103: 1994) 
 

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest assaig és determinar el límit líquid del sòl que s’utilitzarà per construir els 
murs de tàpia. El límit líquid és el percentatge d’humitat necessària a la terra perquè aquesta 
no tinguí prou resistència mecànica per ser modelable. 

 
2. Realització de l’anàlisi 

Els materials i procediments utilitzats per la realització d’aquest assaig estan detallats a la 
UNE 103103:1994, i a l’annex C d’aquest treball s’explica el que ha calgut fer per realitzar 
l’assaig. 
 
Aquest assaig s’ha realitzat amb les terres de la mostra 5, de la que s’estableix el límit líquid 
relacionant la humitat de la terra amb el número de cops necessaris per realitzar l’assaig 
correctament, a partir de les dades obtingudes que es mostren a la taula 10.11. 
 

Taula 10.11: Resultats assaig determinació del límit líquid 
Mostra Número 

de cops 
Pes mostra 
humida (g) 

Pes mostra 
seca (g) 

Pes 
aigua (g) 

Humitat 
(%) 

5.1 19 5,22 4,02 1,20 30 Entre 25 
i 15 cops 5.2 20 4,08 3,03 1,05 35 

5.3 29 4,65 3,55 1,10 31 Entre 35 
i 25 cops 5.4 30 5,07 3,90 1,17 30 

 
Aquests resultats s’han representat a la següent gràfica (Gràfica 10.4), relacionant el 
número de cops amb la humitat de la mostra en escala logarítmica. Per tal de determinar el 
límit líquid, a partir de les dades de la gràfica, es marca el punt mig entre els punts 
determinats entre 15 - 25 cops i 25 – 35 cops, els quals marquen els límits líquid de 
percentatges d’humitat en sec i en humit. Seguidament es traça una paral·lela a la recta en 
diagonal, que passi per aquest punt equidistant als punts anteriors. La humitat del punt 
d’intersecció d’aquesta recta amb l’ordenada que correspon als 25 cops, expressada amb un 
decimal i sense afegir les paraules tant per cent, és el límit líquid. 
 

Gràfica 10.4: Límit líquid 
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Fotografia 10.15: Mostra col·locada a 
la cullera de Casagrande 

 

Fotografia 10.16: Extracció de la mostra 
per posar al forn 

 
 

 
3. Resultats i conclusions 

El límit líquid resultant de la mostra, que indica el percentatge d’aigua afegida a la terra 
perquè aquesta no tinguí prou resistència mecànica per ser modelada, és del 30,4%. 
 
Tenint en compte les normatives anomenades en l’apartat 5,  que determinen les següents 
limitacions de límit líquid mostrades a la taula 10.12. 
 

Taula 10.12: Normativa límit líquid 
País Límit líquid 

Brasil Valor igual o inferior al 45% 

Espanya Valor entre 25% i 50% 

India Valor màxim d’un 27% 

Mostra 30’40% 

 
La nostra terra compleix tant la normativa espanyola com la de Brasil, però no l’Índia, la qual 
és la més restrictiva. 
 
 

10.2.4. ASSAIG PER  DETERMINAR EL LÍMIT PLÀSTIC (UNE 103 104:1993) 
 

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest assaig és determinar el límit plàstic del sòl que s’utilitzarà per construir 
els murs de tàpia. El límit plàstic és la humitat mínima que necessita la terra per ser 
modelable. 

 
2. Realització de l’anàlisi 

Els materials i procediments utilitzats per la realització d’aquest assaig estan detallats a la 
UNE 103104:1993, i a l’annex C d’aquest treball s’explica el que ha calgut fer per realitzar 
l’assaig. 
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Aquest assaig s’ha realitzat amb les terres de la mostra 5, de la que s’estableix el límit 
plàstic realitzant la mitjana aritmètica de les humitats de dues determinacions, sempre que 
aquestes no tinguin una diferència major al 2%. 

 
 Taula 10.13: Resultats assaig determinació del límit plàstic 

Mostra Pes mostra 
humida (g) 

Pes mostra 
seca (g) 

Humitat 
(g) 

Humitat 
(%) 

5.1 4,13 3,50 0,63 18,00 

5.2 2,26 1,89 0,37 19,60 
 
De la mostra 5 es van realitzar dues submostres per determinar-ne la humitat, de les quals 
durant l’assaig es van obtenir un valor del 18,0% per la submostra 5.1 i del 19,6% de la 
submostra 5.2. La mitjana aritmètica de les humitats de les submostres expressada amb un 
decimal i sense afegir les paraules tant per cent, és el límit plàstic. 
 

Fotografia 10.17: Amassant la mostra 
 

 

Fotografia 10.18: Mostra abans de 
posar al forn 

 
3. Resultats i conclusions 

El límit plàstic resultant de la mostra, que indica el percentatge d’humitat mínima que 
necessita la terra per ser modelable, és del 18,8%. 
 
Encara que la majoria de normatives consultades no parlen d’un valor de límit líquid, sinó de 
l’índex de plasticitat, és igualment necessària que el coneixem per poder determinar l’índex 
de plasticitat. 
 
 

10.2.5. DETERMINAR LÍNDEX DE PLASTICITAT 
 

1. Objectiu 
L’objectiu és conèixer el rang d’humitats en que la nostra terra té comportament plàstic.  
 

2. Realització de l’anàlisi 
S’obté l’índex de plasticitat de la mostra 5 de la diferència entre els valors obtinguts del límit 
líquid i el límit plàstic, el qual es mostra ala següent taula.  
 

Taula 10.14: Índex de plasticitat 
Mostra Límit líquid Límit plàstic Índex de 

plasticitat 
5 30,4 18,8 11,6 

 



       73LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA        

   
 Mireia Vilà Gené  

3. Resultats i conclusions 
A partir dels valors obtinguts del límit plàstic i l’índex de plasticitat, els quals són majors al 
20% i al 10% correlativament, sabem que es tracta d’un sòl cohesiu. Al introduir aquests 
valors a la gràfica de la Carta de Casagrande observem que la nostra terra, segons aquesta 
classificació es tracta d’una argila de mitjana plasticitat. (Gràfica 10.5) 

 
Gràfica 10.5: Carta de Casagrande 

 
  

CH: Argiles inorgàniques d’alta plasticitat. 
MM i OH: Llims inorgànics d’alta compressibilitat i argiles orgàniques. 
CM: Argiles inorgàniques de mitjana plasticitat. 
MM I OM: Llims inorgànics de mitjana compressibilitat i argiles orgàniques. 
CL: Argiles inorgàniques de baixa plasticitat. 
ML i OL: Llims inorgànics de baixa compressibilitat i argiles orgàniques. 

 
Seguidament es compara l’índex de plasticitat obtingut en la nostra mostra amb el de les 
normatives anomenades en l’apartat 5, que determinen les següents limitacions de límit 
líquid (Taula 10.15). 
 

Taula 10.15: Normatives índex de plasticitat 
País Índex de plasticitat 

Brasil Valor igual o inferior al 18% 

Espanya 

Es recomana que estigui dins 
del diagrama de plasticitat, 

figura 5 de la normativa UNE 
41410: 2008 

India Valor entre 8’5% i 10’5% 

Mostra 11,6% 

 

Mostra 
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Gràfica 10.6:  Diagrama de plasticitat (UNE 41410:2008) 

 
 
Tal com podem veure al diagrama (Gràfica 10.6), la nostra terra es troba dins els valors 
recomanats per la UNE 41410: 2008. També es troba dins els valors de la normativa de 
Brasil, però fora de la normativa de l’Índia, la qual de nou és la més restrictiva. Per tant 
podem afirmar que les partícules <0’063 mm, que formen aquest sòl són adequades per ser 
utilitzades com a material de construcció. 
 
 

10.2.6. ASSAIG PER ELIMINAR CARBONATS 
 

1. Objectiu 
El procediment d’aquest assaig es troba descrit a l’apartat de tractaments previs de l’Anàlisi 
granulomètric de sòls fins per sedimentació (UNE 103 102: 1995). El seu objectiu és 
conèixer la quantitat de calç que conté la mostra de terra. 
 

2. Realització de l’anàlisi 
Els materials i procediments utilitzats per la realització d’aquest assaig estan detallats a la 
UNE 103102:1995, i a l’annex C d’aquest treball s’explica el que ha calgut fer per realitzar 
l’assaig. 
 
Aquest assaig s’ha realitzat amb les terres de la mostra 5, de la que s’estableix la quantitat 
de calç que conté. 
 

Fotografia 10.19: Preparació materials 

 

Mostra 
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Fotografia 10.20: Reacció de la mostra de terra amb solució 0’2 N d’àcid clorhídric   

 
 

 
3. Resultats i conclusions  

Després de realitzar l’eliminació de carbonats, tenint en compte que aquestes terres havien 
estat prèviament tamisades pel tamís de llum 2 mm,  coneixem que un 43’97% de la mostra 
és carbonat càlcic. Degut a aquest alt percentatge podem afirmar que tenim terra calcària. 
Aquest contingut de carbonat càlcic de la terra aportarà  resistència i consistència al mur de 
tàpia, pel qual aquest sòl serà bo en aquest sentit per executar la construcció.  

 
 

10.2.7. DETERMINAR EL CONTINGUT DE NITRAT (NO3) I NITRIT (NO2) MITJANÇANT 
TIRES REACTIVES 
 

1. Objectiu 
Conèixer la quantitat aproximada del contingut de nitrats i nitrits que conté la terra. 

 
2. Realització de l’anàlisi 

El procediment consisteix en diluir una mostra de terra en aigua destil·lada i posteriorment 
analitzar aquesta aigua amb una tira reactiva, que al reaccionar dóna una escala de colors 
que es compara amb la llegenda de l’envàs. D’aquesta manera coneixerem de manera 
qualitativa el contingut de nitrats i nitrits que hi ha en el nostre sòl. A l’annex C d’aquest 
treball s’explica detalladament aquest assaig per aquest cas. 
 

Fotografia 10.21: Introducció de la tira reactiva a la dissolució, per determinar la 
quantitat de Nitrat (NO3) i Nitrit (NO2) 

 
 

3. Resultats i conclusions  
Aquestes terres no contenen nitrats ni nitrits. 
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10.2.8. DETERMINAR EL CONTINGUT DE SULFAT (SO4

2-) MITJANÇANT TIRES 
REACTIVES 
 

1. Objectiu 
Conèixer la quantitat aproximada del contingut de sulfats que conté la terra. 
 

2. Realització de l’anàlisi 
El procediment consisteix en diluir una mostra de terra en aigua destil·lada i posteriorment 
analitzar aquesta aigua amb una tira reactiva, que al reaccionar dóna una escala de colors 
que es compara amb la llegenda de l’envàs. D’aquesta manera coneixerem de manera 
qualitativa el contingut de sulfat que hi ha en el nostre sòl. A l’annex C d’aquest treball 
s’explica detalladament aquest assaig per aquest cas. 
 

Fotografia 10.22: Introducció de la tira reactiva a la dissolució, per determinar la 
quantitat de Sulfat (SO4

2-) 

 
 

3. Resultats i conclusions  
Aquestes terres contenen menys de 200 mg/L de sulfats. 

 
 

10.2.9. DETERMINAR EL CONTINGUT DE SULFIT (SO3
2-) MITJANÇANT TIRES 

REACTIVES 
 

1. Objectiu 
Conèixer la quantitat aproximada del contingut de sulfits que conté la terra. 
 

2. Realització de l’anàlisi 
El procediment consisteix en diluir una mostra de terra en aigua destil·lada i posteriorment 
analitzar aquesta aigua amb una tira reactiva, que al reaccionar dóna una escala de colors 
que es compara amb la llegenda de l’envàs. D’aquesta manera coneixerem de manera 
qualitativa el contingut de sulfit que hi ha en el nostre sòl. A l’annex C d’aquest treball 
s’explica detalladament aquest assaig per aquest cas. 
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Fotografia 10.23: Introducció de la tira reactiva a la dissolució, per determinar la 
quantitat de Sulfit (SO3

2-) 

 
 

3. Resultats i conclusions  
Aquestes terres contenen 10 mg/L de sulfits. 
 
 

10.2.10. DETERMINAR EL CONTINGUT DE CLORURS (CI-) MITJANÇANT TIRES 
REACTIVES 
 

1. Objectiu 
Conèixer la quantitat aproximada del contingut de clorurs que conté la terra. 
 

2. Realització de l’anàlisi 
El procediment consisteix en diluir una mostra de terra en aigua destil·lada i posteriorment 
analitzar aquesta aigua amb una tira reactiva, que al reaccionar dóna una escala de colors 
que es compara amb la llegenda de l’envàs. D’aquesta manera coneixerem de manera 
qualitativa el contingut de clorurs que hi ha en el nostre sòl. A l’annex C d’aquest treball 
s’explica detalladament aquest assaig per aquest cas. 
 

Fotografia 10.24: Introducció de la tira reactiva a la dissolució, per determinar la 
quantitat de Clorurs (CI-) 
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3. Resultats i conclusions  
Aquestes terres no contenen clorurs. 

 
 

10.2.11. ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL (UNE 103501:1994) 
 

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest assaig és determinar la relació entre la densitat seca i la humitat, per una 
energia de compactació de 0’583 J/cm³, per definir la densitat seca màxima i la seva humitat 
corresponent, anomenada humitat òptima segons l’”Ensayo de compactación. Proctor 
normal.” UNE 103 500: 1994. 
 

2. Realització de l’anàlisi 
Aquest assaig s’ha realitzat amb les terres de la mostra 5, les quals s’utilitzaran per 
l’execució dels murs de tàpia. El procediment materials necessaris es troben detallats a la 
UNE 103 500: 1994, i l’annex C d’aquest treball s’explica més concretament l’assaig realitzat 
amb aquestes mostra. 
 
Aquest mètode es basa en la determinació de les densitats seques de varies provetes, 
compactades en condicions idèntiques, però amb continguts d’humitat diferents. Per a cada 
contingut d’humitat s’aconsegueix una determinada densitat, de manera que aquests dos 
valors definiran la relació que busquem. 
 
És important conèixer aquesta relació, ja què a partir d’aquesta s’aconsegueix una màxima 
densitat als murs. Pel qual aquests murs presentaran menys porositat, garantint la durabilitat 
i la resistència mecànica. Amb aquest assaig també es pretén determinar  la humitat 
utilitzada a l’obra durant l’execució dels murs de tàpia. 
 
Per determinar aquesta humitat òptima s’han realitzat 5 provetes. La primera s’ha realitzat la 
humitat de referència obtinguda a partir de l’assaig granulomètric per via humida i el límit 
plàstic obtingut a l’assaig, la qual és del 6%. Una vegada executada aquesta s’ha repetit el 
procés per una humitat del 7%, ja què la modificació de la humitat ha de fer se gradualment 
d’un 1%. En aquest cas, durant l’execució de la proveta hem  vist que tenia una bona 
compactació a l’hora d’executar-la, la qual ha semblat que podria ser pròxima a la humitat 
òptima. Partint d’aquí s’han realitzat dues provetes amb més humitat, del 7% i el 8%, i una 
tercera amb una humitat inferior del 5%.  
 

Fotografia 10.25: Provetes 
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3. Resultats i conclusions 
Una vegada realitzat aquest assaig hem obtingut els següents valors de resistència a 
compactació de cada proveta, a partir de força en que aquestes s’han trencat en l’assaig i el 
seu volum. 
 

Taula 10.16: Resultats assaig 
Proveta Força trencament (N) Resistència a compactació (MPa) 

1 1.833’84 0’228 

2 2.716’44 0’332 

3 2.549’73 0’312 

4 1.412’16 0’176 

5 1.873’07 0’229 
 
A partir d’aquestes provetes, s’ha determinat la densitat de cadascuna, considerant la massa 
i el volum en sec, abans de trancar-les. I també la humitat que contenen, condicions 
atmosfèriques ambientals, agafant la porció de l’interior de la mostra i deixant-la assecar al 
forn. A la següent taula 10.17 se’n mostren els resultats. 
 
 

Taula 10.17: Càlcul densitat seca i humitat 

 
Finalment, aconseguim la densitat òptima per aquesta terra estudiada. A partir de la gràfica 
10.7 adjuntada a continuació, on apareixen la densitat seca i la humitat de cada proveta, 
representades en punts. Una vegada marcats aquests, es tracen les rectes inclinades entre 
els punts ascendents i els punts descendent. El punt d’unió entre els quals, ens diu que per 
realitzar la construcció de tàpia amb aquestes terres, la densitat òptima és de 2’06 g/cm3 i la 
humitat òptima del 7’2 % aproximadament. 
 
 
 
 

Proveta Càlcul densitat seca Càlcul humitat 

Aigua Pes Densitat 
seca  

Sòl 
humit 

Sòl 
sec  Humitat 

Núm. 
W (%) m (g) ρ = m/V (g/cm3) HW (g) HS (g) H=(( HW-HS)/HS)x100 (%) 

1 6 1.721’34 1’87 76’28 71’42 6’80 

2 7 1.738’55 2’02 71’06 66’08 7’54 

3 8 1.755’94 2’05 47’60 44’46 7’06 

4 5 1.702’48 1’85 125’62 118’4 6’10 

5 9 1.6093’56 1’84 95’57 87’65 9’03 
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Gràfica 10.7: Densitat òptima 

 
 
Es a dir que la hipòtesis feta durant la realització de les provetes és encertada, ja què el 
percentatge d’humitat òptima és pròxima  al 7%. Per tant la resistència a compressió de la 
construcció de tàpia serà de 0’332 MPa aproximadament. 
 
Aconseguint la densitat òptima s’aconsegueix minimitzar la porositat al mur de tàpia una 
vegada executat, garantint la resistència mecànica i durabilitat. I d’altre banda, es limita la 
humitat de la terra en el procés executiu, evitant futures retraccions, o falta d’humitat durant 
la construcció. 
 
 

10.3. CONCLUSIONS CARACTERITZACIÓ DE LA TERRA 
Una vegada realitzats els assajos, podem concloure, què les terres de la mostra 5 són 
aptes per l’execució dels murs de tàpia pels següents motius. 
 
En l’assaig granulomètric hem pogut determinar que es tracta d’un sòl argilós, considerant 
la classificació de sòls segons la textura, d’acord al sistema internacional. També segons la 
corba de Fuller 20 en aquest assaig ens ha determinat que es tracta d’un sòl cohesiu, degut 
al seu percentatge d’argiles. L’elevat percentatge d’argiles que conte és beneficiós, sent 
idònia per la construcció de tàpia, ja què aquestes actuen com aglutinant del conjunt de la 
tàpia, és a dir, que actuen d’agents d’unió mantenint el sòl unit. Aquesta capacitat d’unió 
permetrà mantenir la forma i la consistència al mur de tàpia. 
 
D’altre banda els assajos per determinar el límit líquid  i el límit plàstic també ens han 
determinat que la nostra terra és una argila de mitjana plasticitat, segons la Carta de 
Casagrande. Per tant és un sòl adequat per ser utilitzat en la construcció, ja què perpetrà 
compactar-lo correctament en l’execució. 
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Una vegada eliminats els carbonats de la mostra, hem pogut afirmar que es tracta d’una 
terra calcària. Aquest contingut de carbonat càlcic, servirà d’estabilitzant, aportant a la 
construcció de tàpia resistència i consistència. 
 
Per tal de conèixer millor el sòl, també s’ha analitzat el contingut de nitrats, nitrits, sulfits, 
sulfats i clorurs, mitjançant tires reactives. D’aquesta anàlisis, només s’ha trobat la presència 
de menys de 200 mg/L de sulfats i 10 mg/L de sulfits. 
 
Després de realitzar aquests assajos per conèixer la terra, les seves propietat i 
característiques. Finalment, una vegada sabem que es tracta d’una terra apta per la 
construcció de tàpia, mitjançant l’assaig de Proctor normal hem determinat la densitat òptima 
d’aquesta terra.  
 
La densitat òptima a l’obra s’aconseguirà a partir de la humita òptima, també determinada en 
aquest assaig i la correcte compactació de les terres. La finalitat d’aconseguir aquesta 
densitat òptima és minimitzar la porositat del mur de tàpia, una vegada executat 
germanitzant la resistència mecànica i la durabilitat d’aquest. D’altre banda, la humitat 
òptima de les terres en el procés executiu, ajudarà a la correcte execució del mur durant 
l’execució, sense que hi falti aigua, i evitarà que es produeixin futures retraccions.  
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11. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ 

11.1. CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
1. Desbrossat 

Es procedeix a treure totes les terres vegetals de la superfície on s’ha de realitzar la 
construcció, incloent el transplantament de l’olivera que hi ha al lloc, utilitzant una màquina 
retroexcavadora. I manualment es va desmuntar el marge de pedra, les quals es guarden 
per utilitzar-les posteriorment en el mur amb acabat de pedra a l’exterior. Les terres vegetals 
es reserven per la coberta enjardinada. 
 

Fotografia 11.1: Desbrossat de les terres 

 
 

2. Excavació 
Previ replanteig del buidat, que inclou l’extradossat de treball, d’uns 50 cm, per poder 
encofrar a dues cares i confeccionar el drenatge, es procedeix a excavar les terres fins a 
cota de roca. Una vegada extretes aquestes terres es va poder comprovar que en aquesta 
zona més elevada possiblement en algun moment s’hi van afegir terres provinents d’un altre 
lloc, per poder-hi conrear, ja què es veuen capes de terra diferents.  
 

 
Fotografia 11.2: Preparació del 

replanteig 

 
 

Fotografia 11.3: Excavació de les 
terres 
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3. Excavació roca  
Un cop coneguda la cota de la roca s’acaba de decidir la cota final d’excavació, què implica 
picar uns 50-60 cm de roca en l apart, més alta. Es pretén retallar la roca a cara interior del 
mur, de forma que la roca sigui el fonament del mur de contenció.   
 
La naturalesa de la roca calcària que surt no és homogènia. La capa superior, en els primers 
20 cm, és dura i compacta. Però a partir d’aquí el material no esta prou carbonatat, sent un 
sòl compacte però desgregable. Es reconsidera la solució inicia, i es decideix retirar-lo, 
perquè no presenta prous garanties mecàniques per la seva finalitat.  
 
Aquesta decisió comporta realitzar una verdugada fins a la cota superior de roca.  
 

Fotografia 11.4: Excavació de la roca 

 
 
 

11.2. PREPARACIÓ DE LES TERRES DE TÀPIA 

 
1. Excavació i transport 

Una vegada realitzats els assajos, per confirmar que la terra del punt que es vol extreure és 
òptima per realitzar els murs de tapia, es va procedir a realitzar l’excavació de les terres amb 
una màquina giratòria i un camió, de capacitat, per carregar-les i transportar-les fina al lloc 
de l’obra. (Fotografies 11.5 fins 11.8) 
 
Fotografia 11.5: Excavació de les terres 
 

 

Fotografia 11.6: Carrega de terres al 
camió 
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Fotografia 11.7: Evacuació de les terres 
a la zona de l’obra 

 

Fotografia 11.8: Zona 
d’emmagatzematge de les terres 

 
 
A partir de les alçades necessàries per cada mur, amb un gruix de 70 cm pel mur de 
contenció i 60 cm per la resta de murs, tenint en compte què el murs amb acabat de pedra 
exterior tindran uns 20 cm del mur que no seran de tàpia, i considerant un esponjament del 
30%, el volum de terres que cal extreure per realitzar la tàpia és de 78’67 m3 
aproximadament. (Taula 11.1) 
 
 

Taula 11.1:  Càlcul de la terra necessària 

 
 

UT DESCRIPCIÓ UT LONGITUD AMPLADA ALÇÀRIA PARCIALS TOTALS 

M3 Formació de 
murs de tàpia 
convinat amb 
pedra seca 

      

 Mur nord 1 6,20 0,40 3,50 8,68  
 Mur est 1 7,09 0,40 3,50 9,93  

 A deduir:        
 Porta magatzem -1 1,90 0,40 2,20 -1,67  

M3 Formació de 
murs de tàpia       

 Paret sud 1 4,65 0,60 2,60 7,25  
 Paret interior 1 6,15 0,60 2,60 9,59  
 A deduir:        
 Porta entrada  -1 0,80 0,60 2,20 -1,06  
 Finestra -1 1,20 0,60 1,20 -0,86  
 Arc -1 3,30 0,60 2,20 -4,36  
M3 Formació de 

murs de tàpia       

 Mur nord 1 2,30 0,70 3,60 5,80  
 Mur est 1 10,80 0,70 3,60 27,22  
M3 Total      60,52 

M3 Total amb 
esponjament 
del 30%  

    78,67 
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2. Preparació de les terres 
Tamisat: S’ha fabricat expressament un tamís per rebutjar les graves superiors a 40 mm. 
(Fotografia 11.9) 
 
Humitejat: Un cop tenim tamisades les terres s’estenen i s’humitegen per aspersió i 
s’amassen amb motocultor. S’ha provat l’amasat amb formigonera i s’ha rebutjat aquest 
procediment, perquè el centrifugat provoca la formació de boles, que no interessen per 
aconseguir una mescla homogènia. (Fotografia 11.10 i 11.11)   
 
Es recomana que la mescla estigui com més temps hidratada millor, corregint el punt òptim 
en el moment de la posada en obra. 

 
Fotografia 11.9: Tamisos per 

seleccionar els àrids 

 

Fotografia 11.10: Amassat de 
les terres amb motocultor 

 
Fotografia 11.11: Terres el segon dia d’hidratació 

 
 
 

3. Preparació de la crosta 
La crosta es confecciona amb un morter de calç aèria semisec.  

 
Prèviament a la confecció de la dosificació s’han fet diferents mostres: 
 
- Mostra 1: Morter de calç aèria i arena de cantell rodat 0-2 mm, a proporció 1:3. 
- Mostra 2: Morter de calç aèria, terra tamisada de mida màxima de l’àrid de 3mm i la 

mateixa arena que en la mostra anterior. A proporció 1:1’5:1’5. 
- Mostra 3: Morter de calç aèria, terra tamisada de mida màxima de l’àrid de 3mm i arena 

calcària de matxucada. A proporció 1:1’25:0’75. 
 

Les dues primeres mostres es realitzen alternativament amb una tàpia calicostrada de 1 x 
0’50x 0’50 m que es realitza per aquesta finalitat, combinada amb pedra seca, que s’exposa 
en més detall posteriorment. 
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Durant el procés d’execució s’evidencia que la plasticitat del morter ha de ser similar al de 
les terres, ja què de nos er així el morter es desplaçat durant la compactació. 

 
Centrant-nos en la cara calicostrada, dos deies després de la seva execució, s’aprecia el 
següent: 
 
- La mostra 1 presenta una certa duresa, però hi queda una textura granulosa susceptible 

de disgregació.     
- A la mostra 2 s’aprecia una fissuració per retracció en les capes inferiors, però no pas 

en la capa superior que es va executar amb munys aigua.  
 

A partir d’aquesta experiència es prova la mostra 3 què pretén corregir les deficiències de 
les mostres anteriors. L’àrid de cantera formarà un cos més travat, per l’encaix dels diferents 
grans,  que al compactar-lo en la tapiera ja ens  quedarà més llis. Mantenim l’aportació de 
terra per un tema cromàtic, però en reduïm la seva proporció, per reduir la quantitat de fins. 
Què amb l’adició de menys quantitat d’aigua evitarem la retracció. Es manté la proporció 1:3,  
obtinguda del vídeo, citat a la bibliografia, La tecnica del tapial en la construcción tradicional 
de la provincia de Albacete, però resultant 1:1’25:0’75. El resultat és satisfactori, i s’adopta 
aquest morter amb les tàpies calicostrades amb una consistència similar a la terra (10% 
d’aigua).   
 

Fotografia 11.12: Banc de prova amb 
mostres 1 i 2 de la crosta 

 

Fotografia 11.13: Mostra 3 de la crosta 
 

 
 

11.3. ENCOFRATS  

 
Els encofrats s’han realitzat mitjançant la tècnica tradicional de la tapiera. Aquestes s’han 
confeccionat amb doble tauler comercial tricapa, de conífera, de dimensions de 2.000 x 500 
x 27 mm. Resultant un frontal de tapiera de 2.000 x 1.000 mm, que es reforçarà amb un 
marc metàl·lic perimetral. Amb el mateix tauler es realitzaran diferents tapes laterals, per 
murs de 0’70 cm, 0’60 cm i 0’50 cm. El sistema es completa amb sis costelles perforades, 
formades per tac de fusta de 80 x 80 mm, amb les corresponents perforacions per permetre 
el pas de les barres dividals, formades per barra roscada d’acer i el corresponent cargol, 
substituint les antigues cordes de cànem.  També es disposa d’unes barres cilíndriques de 
fusta, de la mateixa longitud que la llargada del mur, que es col·locaran per deixar l’orifici per 
poder ancorar l’encofrat en la tongada superior. 
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Fotografia 11.14: Mòduls frontals i 
laterals de la tapiera 

 

Fotografia 11.15: Costelles de fusta i 
barres d’acer amb la rosca 

 
 

MUNTATGE DE LA TAPIERA 
- Per muntar la tapiera en primer lloc cal col·locar els mòduls frontals. (Fotografia 11.16)  
- El següent pas consistirà en estabilitzar aquests mòduls amb dues de les costelles de 

fusta, fixant-les amb les barres d’acer i els cargols. (Fotografia 11.17) 
- A continuació es col·locarà una de les tapes laterals. Comprovant que es troba ben 

alineat. (Fotografies 11.18 i 11.19) 
- Seguidament es col·loquen les costelles centrals fixant-les amb les barres d’acer i els 

cargols. (Fotografia 11.20) 
- En aquest punt es col·loquen les barres cilíndriques de fusta. (Fotografia 11.20) 
- I  finalment, es col·loquen les costelles de l’últim extrem, fixant-les amb les barres d’acer 

i els cargols.  I es crearà el buit pel mur de tàpia, col·locant l’altre mòdul lateral, en 
casos com per exemple el primer tram d’una filera del mur o en una cantonera, però no 
serà necessari en la continuació de trams ja executats. (Fotografies 11.21 i 11.22) 

 
Fotografia 11.16: Col·locació dels 

mòduls frontals 

 

Fotografia 11.17: Col·locació de les 
costelles

 
 

Fotografia 11.18: Col·locació del mòdul 
lateral 

 

 
 

Fotografia 11.19: Comprovació de la 
verticalitat de l’encofrat 
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Fotografia 11.20: Fixant les barres 
d’acer amb els cargols i barra 

cilíndrica de fusta ja col·locada 

Fotografia 11.21: Col·locació del segon 
mòdul lateral 

 

 
Fotografia 11.22: Tapiera completament muntada i apuntalada 

 
 
 

11.4. MITJANS DE COMPACTACIÓ  

 
L’eina ideal pel compactat de les tàpies del segle XXI és una piconadora pneumàtica fàcil de 
manipular, amb rendiment i resultats molt satisfactoris. Aquesta eina cal importar-la de 
França, ja què aquí no es troba, ni en compra ni en lloguer.  
 

Fotografia 11.23: Piconadora pneumàtica 
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Degut a la dimensió de l’obra, s’ha descartat la compra d’aquest mitjà per l’elevat cost, al 
què caldria sumar el lloguer del compressor pneumàtic i el carburant.   
 
Els mitjans escollits per la compactació de la tàpia en aquesta obra són: 
 
- Dos picons manuals de tipus tradicional: Molt adequats per compactar cantonades i 

racons, especialment per les tàpies mixtes amb pedra seca i petits encofrats. És molt 
entretingut, i per tant de baix rendiment. 

 
- Dos martells elèctrics Hilti amb accessori de compactació: 

1. Martell gran:  Es tracta d’una eina pesada, amb alta capacitat de compactació 
amb una sola passada, per tongades de 10 cm. Un excés de compactació 
provoca deformacions a l’encofrat. Alt rendiment, tot i què requereix dos 
operaris dins la tapiera amb manipular-ho alternativament. 

 
2. Martell mitjà: És molt més lleuger que l’anterior. Té un poder de compactació 

moderat, cal fer tongades entre 6 i 7 cm. En aquest cas el rendiment és baix.  
 
 

11.5. FONAMENTS  
 
Es realitza una verdugada de formigó ciclopi de calç hidràulica, sobre la qual arrencaran els 
murs de tàpia, separant-los així del terra i la roca. La seva alçada és marcada per l’alçada 
màxima de la roca no picada, la qual queda al costat a la zona oest. I es deixarà vist com a 
sòcol de pedra. 
 
Per executar-la en primer lloc, una vegada muntat l’encofrat, es posa una capa de graves 
per separar-la de possibles humitats del terra, s’afegeix un plàstic a sobre, i finalment 
s’introdueix el formigó ciclopi de calç hidràulica. La finalitat de col·locar aquestes graves i 
plàstic ha estat per evitar possibles ascensions d’humitat per capil·laritat. 
 
El formigó ciclopi es tracta d’un material utilitzat, cada vegada menys, en obres de grans 
paredats i fonamentacions. El qual consisteix a afegir pedres de grans dimensions als 
components habituals del formigó, en aquest cas compost de calç hidràulica, mentre es va 
executant la cimentació. D’aquesta manera s’aprofitaran les pedres sobrants de la terra 
aportada a l’obra per realitzar la tàpia.  
 
En la superfície d’aquesta verdugada es deixen marcades unes rases més profundes, per tal 
de col·locar les barres que sostenen l’encofrat de la tàpia que s’executarà a sobra. En la 
cara superior també unes pedres sobresortint, les quals serveixen d’encaix per evitar 
lliscaments. 
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Fotografia 11.24: Capa de graves amb 
plàstic a sobre 

 

 

Fotografia 11.25: Introducció del 
formigó ciclopi a l’interior de l’encofrat 

 
 

Fotografia 11.26: Tram de verdugada en 
execució 

 
 

Fotografia 11.27: Tram de verdugada 
desencofrat i tram de verdugada 

encofrat 
 

 
Fotografia 11.28: Superfície de la 

verdugada acabada i assecada,  amb 
rasa marcada i pedres sobresortint 

 

Fotografia 11.29: Tram de verdugada 
acabada i assecada 
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11.6. TANCAMENTS 
 
S’han adoptat diferents solucions seguint criteris de paisatgisme i funcionalitat:  
 

- Tancament sud: Tàpia vista interior i calicostrada exterior.  
 
- Mur de contenció: Mur de contenció per gravetat format per tàpia calicrostada a 

l’extradós i vista a d’intradós. A la zona nord i oest per contenir les terres. 
 
- Tancament est nord-est: Tàpia calicostrada amb acabat exterior de pedra.  

Una vegada escollit el disseny a executar, s’ha decidit descartar l’opció d’executar un mur de 
tàpia amb suro. S’havia proposat realitzar el mur amb orientació nord d’aquesta manera, per 
tal d’augmentar-ne l’aïllament, ja què es tracta de la façana amb orientació més freda. A 
causa de la ubicació de l’edifici, al costat d’un talús, fa que aquesta façana d’orientació nord 
tingui una incidència de radiacions solars pràcticament nul·la.  

 No es realitzarà aquesta proposta inicial, perquè en el disseny escollit es proposa executar 
a la zona nord el magatzem d’eines, el lavabo i el traster, en els quals no serà prioritari un 
bon aïllament. I davant del lavabo i el traster es col·locarà una llar de foc, amb la qual es 
solucionaran els problemes tèrmics que hi puguin haver, aportant la calor necessària des de 
la pròpia zona amb orientació més freda.  
 
A continuació s’expliquen, per ordre d’execució, el procés constructiu de cada mur de tàpia, 
amb les seves variacions. Al finalitzar aquest treball, l’obra es troba encara en procés 
d’execució. Degut a què no vaig poder obtenir les terres abans, el qual ha retardat la 
iniciació dels assajos, i per motius de temps de l’empresa, el seguiment del procés 
constructiu que s’ha pogut fer és fins l’execució del mur de contenció.  
 
 

MUR DE CONTENCIÓ 
 
El primer mur que cal executar, una vegada tenim la verdugada, és el mur de contenció. 
L’execució procedeix de la següent manera:  

  
1. Preparació de les terres i l’encofrat, com s’explica en els apartats anteriors. 
 
2. Execució del mur de tàpia. 

En primer lloc s’aboca a la part perimetral exterior el morter de calç, arena i argila per 
fer la crosta.  S’aboquen les terres dosificades a l’interior de l’encofrat, per tongades 
de 15 cm aproximadament, aquestes es piquen per compactar-les fins a reduir el 
gruix a 10 cm aproximadament. Es va repetint aquest procés fins omplir tot l’encofrat. 
Per tal de no perforar el mur de tàpia es deixarà col·locat un bastó cilíndric de fusta, 
d’idèntica longitud que l’amplada del mur, per tal de reservar l’espai necessari pel 
dividal en el procés de remunta de la tapiera per fer la filada superior 
 

3. Desencofrat del mur de tàpia. 
Una vegada executada la tàpia es retira l’encofrat, afluixant el dividal, traient els 
laterals  i lliscant la part frontal de la tapiera, per evitar despreniments. Seguidament 
es torna a muntar l’encofrat al costat d’aquesta part de mur creada, aquesta vegada 
sense un dels mòduls laterals, i es va repetint el procés fins a obtenir tot el mur. 
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4. Acabat. 
Quan s’ha executat tot el mur de tàpia, es protegeix per evitar possibles filtracions 
d’aigua al mur i que aquest es danyi. Es col·loca al extradossat, primer una làmina 
impermeabilitzant, que eviti el pas d’aigües, i a sobre una làmina drenant. També caldrà 
un tub de drenatge que les reculli i les evacuï cap a l’exterior del mur, prèviament s’ha 
executat una mitja canya per crear la pendent i evacuar les aigües cap a l’exterior. 

 
Per acabar, es realitza el terraplenat a l’extradossat del mur amb terres. 

 
 

SEGUIMENT D’OBRA 
 

Es decideix que l’alçada d’aquest mur de tàpia serà de 2’10 m, per tant es decideix realitzar 
tres tongades de 0’70 m. 
 
Posta 1:  La primera posta es realitza amb la tàpia calicrostada i les terres amb un àrid de 
mida màxima de 40mm, amb un resultat satisfactori. La cara calicrostada assumeix un 
aspecte fenomenal, però la cara de terra presenta excessius buits pel nostre gust. En 
conseqüència es decideix millorar-ho en la següent posta. 
 
Posta 2: Preparem unes terres amb una granulometria similar al morter de calç, mida 
màxima de l’àrid 3 mm, per tal de que la cara interior quedi més fina. I procedim amb 
aquesta mescla com si fos una crosta interior. El resultat és una cara fina però sense duresa 
superficial ni cohesió, doncs es disgrega al mínim esforç. El resultat és un fracàs.  
 
Posta 3: S’insisteix en millorar l’acabat superficial de la tàpia, corregint la proposta anterior, 
tamisant les terres a 8mm. D’aqueta manera donem més cos a la capa superficial. El resultat 
és satisfactori.  
 
Les següents postes es realitzen amb aquest criteri, però es detecta algun problema 
d’assecat excessivament ràpid per les altes temperatures, en que es marquen la junta de les 
últimes tongades que tenen poc pes a sobre. Es revisa la preparació de les terres i de la 
crosta. Analitzant el procés ens adonem que la preparació de les terres i la seva posada en 
obra s’han efectuat en la mateixa jornada. El qual indica una indeguda hidratació de les 
argiles, que es manifesta en aquesta manca de cohesió.  
  

Fotografia 11.30: Compactació amb 
picó mecànic 

 

 

Fotografia 11.31: Desencofrat del mur 
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Fotografia 11.32: Posta 1 i posta 2 

 

Fotografia 11.33: Retraccions 

 
Fotografia 11.34: Posta 3 on es veu la 

crosta de l’extradossat 

 

Fotografia 11.35: Extradossat de la 
primera filera del mur de contenció 

  
 

TÀPIA  
 
El següent mur a realitzar és el de tàpia tradicional, ja què uneix el nou mur amb la pallissa 
existent amb un tram de 4’65m. El procés executiu d’aquest mur consisteix en repetir els tres 
primers passos explicats en el mur de contenció, i en varia l’acabat: 
 
1. Preparació de les terres i col·locació encofrats. 
2. Execució del mur de tàpia.  
3. Desencofrat del mur de tàpia.  
4. Acabat. 
 

Una vegada construït el mur de tàpia en aquest cas no s’hi afegeix cap recobriment, deixant 
iguales les dues cares del mur. Es deixa la tàpia vista, on es poden veure les marques dels 
encofrats i les diferents franges compactades del color de la terra utilitzada. D’aquesta 
manera un mur de tàpia sense recobrir deix interpretar a simple vista com ha estat executat. 
 
 

TÀPIA CALICOSTRADA AMB ACABAT EXTERIOR DE PEDRA  
 
L’últim mur a executar és el més complex, degut a la seva llargada, l’aportació de calç i  al 
seu acabat de pedra.  Es tracta del mur est, al costat del pallissa, el qual es deixa amb un 
acabat exterior de pedra, similar al de la pallissa, realitzant una tàpia calicostrada, Seguint 
els tres primers passos generals de la construcció de tàpia, però en part modificats, 
s’executa de la següent manera: 
 

1. Preparació de les terres i col·locació encofrats.  
Aquest pas es segueix igual que els anteriors, però alhora també es preparen les 
pedres per col·locar al costat exterior del mur. Les quals seran de mida similar a les 
que hi ha a la pallissa existent, per donar continuïtat visual.  
 

2. Execució del mur de tàpia. 
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Per executar aquests murs cal en primer lloc posar a l’interior de l’encofrat, a la cara 
exterior, una filera de pedra. El següents passos ja són els propis de la tàpia 
calicostrada.  
 
En els murs de tàpia calicostrada, es posa una capa de morter de calç a la base i a les 
parets de l’encofrat, formant una mitja canya a l’aresta de trobada entre base i paret. 
Però en aquest cas, no es posarà una capa de calç a la paret de l’encofrat exterior, sinó 
que es posarà sobre les pedres. La calç, a part de protegir la tàpia,  servirà d’unió entre 
el mur de tàpia i les pedres. 
 
Seguidament ja s’aboquen les terres dosificades, per tongades de 15 cm 
aproximadament, i es compacten fins a reduir el gruix a uns 10 cm aproximadament. 
Degut a les pedres més grans que es col·loquen a l’extradossat la compactació de les 
terres d’aquest mur es realitzarà amb el picó manual, per poder accedir a compactar 
tots els punts de la superfície.  
 
Es va repetint aquest procés a cada tongada fins omplir tot l’encofrat. 
 

3. Desencofrat del mur de tàpia. 
Una vegada executada la tàpia calicastrada  amb pedra es retira i es torna a muntar 
l’encofrat, de la mateixa manera que s’ha explicat anteriorment, i es repeteixen els 
passos 1 i 2 fins executar tot el mur.  
 

4. Acabat. 
Una vegada realitzada tota la construcció de tàpia, el resultat a la banda interior del mur 
és una superfície contínua de calç. La finalitat d’afegir calç és protegir la tàpia de 
possibles cops i erosions, ja què aquest mur pertanyerà al magatzem d’eines, alhora 
que actua com estabilitzant en la tàpia. Habitualment els murs de tàpia calicastrada 
també tenen una capa de calç a la banda exterior del mur per protegir aquest de la pluja 
i dels agents naturals que la puguin degradar. 
 
I el resultat de l’acabat de la banda exterior de pedra, produirà la sensació de que 
sembli un mur de pedra seca, observat a distància, semblant el mateix mur de pedra 
seca de la pallissa continuat. Amb el qual s’ha volgut aconseguir un mínim impacte 
visual en l’entorn. Alhora que aquesta pedra estarà protegint la tàpia de la pluja, el vent i 
altres agents que la poguessin deteriorar. 

 
A dia d’avui no s’ha executat aquest mur, però se’n va fer un mostra prèvia, executant una 
bancada de 100 x 50 x 50 cm.  
 

Fotografia 11.36: Encofrat per la 
bancada i mostra de calç aèria i arena 

de cantell rodada (1:3) 

 

Fotografia 11.37: Col·locació de la 
primera filera de pedra i graves de base 
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Fotografia 11.38: Tongada de terres 
sobre la mostra de la crosta de calç 

 

Fotografia 11.39: Compactació de la 
tongada amb picó manual 

 
 

Fotografia 11.40: Primera tongada 
compactada 

 

 

Fotografia 11.41: Següent tongada de 
crosta de calç al perímetre sobre 

tongada compactada 

 
 

Fotografia 11.42: Cara amb acabat de 
pedra de la bancada 

 

 

Fotografia 11.43: Cara amb acabat on 
es poden diferenciar les diferents 

tongades 
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11.7. COBERTA 

 
L’estudi de la coberta ja queda fora d’aquest treball, degut a que aquest treball es centre en 
l’estudi de la tàpia i d’altre banda per la manca de temps per poder veure la seva execució.  
 
La coberta prevista per aquesta construcció, després de l’estudi de varies propostes seguint 
els criteris de construcció sostenible i volent generar un mínim impacte visual, consisteix en 
executar una coberta de volta enjardinada a la banda oest, donant certa continuïtat a la 
bancada superior, encara que a major alçada, i una coberta inclinada d’una vessant al costat 
oest, donant similitud a la coberta de la pallissa actual i i seguint l’a direcció de la pendent de 
la muntanya. 
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12. CONCLUSIONS 
 
Des de el meu punt de vista, poder haver fet el Treball Final de Grau en modalitat de 
pràcticum ha estat una bona elecció pels següents motius: 
 
Per una banda m’ha permès aplicar els coneixements adquirits al llarg del Grau 
d’Arquitectura Tècnica. En la que ha estat la meva primera introducció al món laboral 
relacionat amb l’Arquitectura Tècnica, el qual m’ha deixat conèixer el funcionament actual 
del sector de la construcció.  
 
D’altre banda, en l’àmbit de la construcció sostenible, he pogut veure que existeix una certa 
conscienciació de crear construcció sostenible per part de promotors particulars. Ja què en 
la demanda de nova construcció i rehabilitacions, mostren interès per aquest tipus de 
construcció. Malgrat aquest interès inicial, majoritàriament acaben optant per l’opció més 
econòmica al moment, encara que aquesta no compleixi els requisits de construcció 
sostenible, i a llarg termini resulti un millor rendiment econòmic, saludable i mediambiental.  
 
Es per això que encara que hi comenci a haver aquesta conscienciació encara falta molt per 
fer. Considerant necessari, a part d’ampliar la gent conscienciada en aquest sentit, 
aconseguir preus més compatibles per poder construir amb criteris de sostenibilitat i 
bioconstrucció. 
 
Aquesta experiència també m’ha ajudat a entendre  millor l’organització i funcionament d’una 
empresa constructora, i la importància de executar cadascú el seu treball a temps i 
correctament, ja que cada projecta es realitza de forma col·lectiva al llarg de la seva 
execució. 
 
Durant aquest període de practiques he col·laborat en diversos projectes realitzats per 
l’empresa, com per exemple estudiant pressupostos d’ofertes, realitzant amidaments, 
plànols, estudis basics o plans de seguretat i salut tant d’obra nova com rehabilitacions. El 
qual m’ha permès potenciar les meves habilitats amb l’ús del software com el Microsoft 
Excel i Project o l’Autocad d’Autodesk. El projecte principal que hi he realitzat però, és 
aquest treball de construcció de tàpia.  
 
Al llarg de aquest projecte he aprofundit els meus coneixements per conèixer les 
característiques necessàries de la terra per construir tàpia, amb el qual he comprovat la 
manca de normativa al respecte d’aquesta tècnica constructiva, tot i que cada vegada e 
n’estan realitzant més investigacions. I desprès d’estudiar aquesta he pogut veure que es 
una tècnica constructiva que esta reapareixent i utilitzant-se cada vegada més a arreu 
d’Europa, degut a la conscienciació social pel mediambient i la salut. He pogut observar que 
es tracta un tipus de construcció que ha evolucionat molt poc al llarg del temps. Tant en la 
seva tècnica d’execució, com en la funcionalitat que s’hi dóna.  
 
D’igual manera que en els seus orígens, es segueix utilitzant per construir habitatges i 
edificis públics, a més d’utilitzar-se llavors per construccions classificades com arquitectura 
defensiva .  
 
Durant la seva construcció s’ha pogut observar que es un procés molt lent d’executar, degut 
a que es tracta d’una tècnica que no ha evolucionat des de els seus orígens. Per tant resulta 
molt car realitza obres integrament amb aquesta tècnica, ja que es necessiten moltes hores 
de mà d’obra. Pel qual es pot concloure que seria necessària la industrialització d’aquesta 
tècnica per ser més compatible econòmicament i que aquesta reapareixes com una 
alternativa constructiva comú.  D’altre  banda, un punt important observat en l’execució de la 
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tàpia, és que a causa de les elevades temperatures d’aquests dies l’aigua de la tàpia 
s’evaporava excessivament ràpid deixant marcades les retraccions.  
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15. CONTINGUT DEL CD 
 
El CD conté els següents documents en PDF:  

- Resum del treball. 
- Contingut del treball. 
- Traducció a tercera llengua. 
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16. ANNEX 



           110   LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA  

   
 Mireia Vilà Gené  



       111LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA        

   
 Mireia Vilà Gené  

ANNEX A. PLÀNOLS TOPOGRÀFICS 
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ANNEX B. PLÀNOLS PROPOSTA 
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ANNEX C. ASSAJOS DE CARACTERITZACIÓ DE LA TERRA 

C1. ANÀLISI GRANULOMÈTRIC PER TAMISAT (UNE 103 101: 1995)  

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest assaig és determinar les diferents mides de les partícules de cada mostra 
de terra, a partir de la utilització de tamisos normalitzats per la norma UNE 7050-2. I 
d’aquest amanera sabrem si tenim un terreny d’àrid fi o gruixut. 

2. Realització de l’anàlisi  
Els materials i procediments utilitzats per la realització d’aquest assaig estan detallats a la 
UNE 103101:1995.   

  
Materials i aparells necessaris 
 Sèrie de tamisos (UNE 7050-2): 16, 8, 4, 2, 1, 0’5, 0’25, 0’125 i 0’063 mm 
 Balança de 10 kg amb precisió d’ 1 g 
 Agitador mecànic 
 Forn d’assecat regulable fins a 115ºC 
 Maça de goma 
 Pinzell 
 Pala 
 Separador de terres 
 Tamís mecànic 
  

Preparació i procediment  
1. En primer lloc cal preparar les mostres de terra a analitzar. Per tal d’eliminar la 

humitat que pugui contenir, varem deixar assecar les mostres de terra estenent-les a 
l’aire lliure durant 24 hores. Quan es va prendre al laboratori a fer l’assaig 
granulomètric. (Fotografia C1.1) 

2. El següent pas consisteix en picar amb la maça de goma, per separar les partícules 
que hagin pogut quedar unides. I seguidament passar les terres pel tamís de 
20’00mm (Norma UNE 7 050-2), fins que passin totes les partícules inferiors a 
l’obertura del tamís. (Fotografia C1.2) 

3. Després, per obtenir una mostra homogènia, passem les terres pel separador de 
terres. I ens quedem amb 2 Kg aproximadament per cada una de les set mostres per 
realitzar els següents passos. (Fotografia C1.3) 

4. Un cop muntats i ordenats els tamisos, de major a menor diàmetre en ordre 
descendent, agafem amb la pala les terres seleccionades i les aboquem a la part 
superior del tamís. Posem en marxa el tamís mecànic i es deix remoure durant 2 
minuts. (Fotografia C1.4) 

5. Finalment separem la terra retinguda a cada tamís, amb l’ajuda del pinzell quan sigui 
necessari, les pesem i  ho anotem.  (Fotografia C1.5 – C1.14) 

 
 

A continuació es postren les imatges de la preparació i el procediment d’aquest assaig 
realitzat en les terres de la mostra 5. 
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Fotografia C1.1: Recullint les terres 
assecades per dur-les al laboratorio 

 

 
 

 
Fotografia C1.2: Tamissat de les terres 

pel de 20’00 mm 
 

 
 

 
Fotografia C1.3: Quarteig de les 

terres pel separador 
 

 

 
Fotografia C1.4: Abocatge de les terres 

al tamís mecànic 

 
 

 
Fotografia C1.5: Terres retingudes al 

tamís de 16’00 mm 
 

 
 

 
Fotografia C1.6: Terres retingudes al 

tamís de 8’00 mm 
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Fotografia C1.7: Terres retingudes al 

tamís de 4’00 mm 

 
Fotografia C1.8: Terres retingudes al 

tamís de 2’00 mm 

 
Fotografia C1.9: Terres retingudes al 

tamís de 1’00 mm 

 
Fotografia C1.10: Terres retingudes al 

tamís de 0’50 mm 

 
Fotografia C1.11:  Terres retingudes 

al tamís de 0’25 mm 

 
Fotografia C1.12: Terres retingudes al 

tamís de 0’125 mm 

 
Fotografia C1.13: Terres retingudes 

al tamís de 0’063 mm 

 
 
 
 

 
Fotografia C1.14: Terres retingudes a 

cada tamís. 
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C2.  ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT. VIA HUMIDA  
  

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest és determinar les dimensions de les partícules de terra, per tal d’obtenir 
el pes i el percentatge de cada mida respecte a la mostra de terres totals que s’està 
realitzant l’assaig. I així contrastar els resultats obtinguts en l’apartat anterior, en el qual 
dóna un resultat d’àrids fins molt baix. 

  
2. Realització de l’anàlisi 

En aquest assaig, es segueix el mateix procediment que va realitzar la Belén González 
Sánchez en el seu Projecte Final de Màster “Protocolo para la obtención de resistencia a 
compresión en probetas de tierra en laboratorio”. 

  
Materials i aparells necessaris 
 Sèrie de tamisos (UNE 7050-2): 20, 10, 5, 4, 2, 1, 0’5, 0’25, 0’125 i 0’063 mm 
 Balança de 10 kg amb precisió d’ 1 g 
 Agitador mecànic 
 Forn d’assecat regulable fins a 115ºC 
 Maça de goma 
 Pinzell 
 Pala 
 Separador de terres 
 Tamís mecànic 
 Aigua destil·lada 

  
Preparació i procediment  

 A. Preparació de la mostra:  
1. En primer lloc cal preparar les mostres de terra a analitzar. Per tal d’eliminar la 

humitat que pugui contenir, varem deixar assecar la mostra de terra estenent-la l’aire 
lliure durant 24 hores. (Fotografia C2.1) 

2. El següent pas consisteix en picar amb la maça de niló, per separar les partícules 
que hagin pogut quedar unides. 

3. Després, per obtenir una mostra homogènia, passem les terres pel separador de 
terres. I ens quedem amb 2 Kg aproximadament per la mostra 5 en aquest cas. 

 
B. Primer tamisat en sec: 

4. Seguidament, s'agafen els tamisos de llum 20’00 mm, 2’00 mm, 0'063mm i el fons, 
es munten i s’ordenen, de major a menor diàmetre en ordre descendent. Agafem 
amb la pala les terres seleccionades i les aboquem a la part superior del tamís. 
Posem en marxa el tamís mecànic i es deix remoure durant 2 minuts. (Fotografia 
C2.2) 

5. Després separem la terra retinguda al fons, la pesem i n’anotem el pes, a la qual 
anomenarem Fins 1. 

 
C. Primer tamisat per via humida:  

6. Les terres retingudes en el tamís de 2’00 mm de llum les piquem amb la maça de 
goma, per separar les partícule. (Fotografia C2.3) 

7. Seguidament els hi afegim aigua destil·lada per rentar-les i tamisar-les de nou amb el 
tamís de 2’00 mm de llum. (Fotografia C2.4) 
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8. Una vegada tamisat, es pesen tant les terres retingudes com les terres que han 
pasSat i es posen al forn, a una temperatura de 80ºC, deixant que s'assequi 
completament per decantació. 

 
D. Segon tamisSat per vIa seca: 

9. Una  vegada assecades les terres retingudes en el punt anterior, es tamisen 
mecànicament durant dos minuts de nou. Però aquesta vegada amb els tamisos de 
llum 20’00 mm, 8’00 mm, 4’00 mm, 2’00 mm i 1’00 mm, i s'anoten els pesos de les 
terres resultants a cada tamís. (Fotografies C2.1 – C2.12) 

 
E. Segon tamisat per vIa humida: 

10. Els àrids retinguts al tamís 0’063 mm per via seca, descrit al punt 2. Juntament amb 
els àrids han passat pel tamís de 2’00 mm de llum per via humida,  descrites al punt 
7, una vegada assecats. S’afegeix aigua destil·lada al total d’aquesta àrids per 
rentar-los i tamisar-los de nou  pel tamís de llum 0'063mm. Es deixen al forn a 
temperatura de  80ºC, fins que s’assequen completament per decantació. (Fotografia 
C2.13) 

11. Una vegada tamisat, s’assequen les terres que han passat, al punt 10, i se'n anota el 
 pes. Aquests seran els Fins 2. (Fotografia C2.14 – C2.16) 

 
F. Tercer tamisat per via seca: 

12. Les terres retingudes, desprès d'assecar-les es resquen del bol i es tamisen 
mecànicament de nou, pel tamís 2’00 mm, 1’00 mm , 0'50 mm, 0'25 mm, 0'125 mm, 
0'063 mm i el fons. (Fotografia C2.17 – C2.18) 

13. Les terres acumulades a cada tamís, rescant previament les partícules de cada tamís 
que hi hagin pogut quedar atrapades, s’anoten el pes de cadescún. Els àrids 
retinguts al fons són  els Fins 3. (Fotografia C2.19 – C2.26) 

 
G. Total fins: 

14. Finalment els fins totals de la mostra són la suma dels anomenats Fins 1, Fins 2 i 
Fins 3. (Fotografia C2.27) 

 

A. Preparació de la mostra: B. Primer tamissat en sec: 

 

 
Fotografia C2.1: Mostra de 2kg 

 

 

 
Fotografia C2.2: Mostra tamisada 
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Fotografia C2.3: Fins 1 

 
 

 

 
Fotografia C2.4: Àrid retingut al tamís 

de 2’00 mm 
 

C. Primer tamisat per via humida: 

 
 

 
Fotografia C2.5: Picat de l’àrid 

retingut al tamís de 2’00mm amb la 
massa de niló 

 

 
 

 
Fotografia C2.6: Àrid retingut ( bol de 
dalt)  i àrid que ha passat (bol de baix) 

pel tamís 2’00mm per vía humida, 
abans d’intoduir-lo al forn 
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D. Segon tamisat per via seca: 
 

 
Fotografia C2.7: Àrid retingut al 

tamís de 20’00 mm 
 

 
Fotografia C2.8:  Àrid retingut al tamís 

de 8’00 mm 

 

 
Fotografia C2.9:  Àrid retingut al 

tamís de 4’00 mm 
 

 

 
Fotografia C2.10:  Àrid retingut al 

tamís de 2’00 mm 
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Fotografia C2.11:  Àrid retingut al 

tamís de 1’00 mm 
 

 

 
Fotografa C2.12:  Àrid retingut al fons 

E. Segon tamisat per via humida: 

 

 
Fotografia C2.13: Tamisat pel 

0’063mm per via humida, dels àrids 
del primer tamisat retinguts al 

0’063mm i els àrids que han passat 
pel tamís de 2’00mm per via humida 

 

 
Fotografia C2.14:  Àrid assecat 
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Fotografia C2.15:  Àrid rescat del 

recipiente 
 

 
 
 

Fotografia C2.16: Àrid picat amb la 
maça de goma 

 

F. Tercer tamisat per via seca: 

 
 

Fotografia C2.17: Rescat de l’àrid 
retingut, una vegada assecat 

 

 
Fotografia C2.18: Tamisat mecànic de 

l’àrid retingut 
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Fotografia C2.19: Àrid retingut al 

tamís  de 2’00 mm 

 

 
 
 

Fotografia C2.20: Rescat de les 
partículas atrapades al tamís (Es 

repeteix en tots els tamisos que sigui 
necessari) 

 

 
Fotografia C2.21: Àrid retingut al 

tamís  de 1’00 mm 
 

 

 
Fotografia C2.22: Àrid retingut al tamís  

de 0’50 mm 
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Fotografia C2.23: Àrid retingut al 

tamís  de 0’25 mm 

 

 
Fotografia C2.24: Àrid retingut al tamís  

de 0’125 mm 
 

 
Fotografia C2.25: Àrid retingut al 

tamís  de 0’063 mm 

 

 
Fotografia C2.26:  Àrid retingut al fons. 

Fins 3 

G. Total fins: 

 

 
Fotografia C2.27: Total d’àrids retinguts a cada tamís   
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C3. ASSAIG PER DETERMINAR EL LÍMIT LÍQUID AMB MÈTODE DE CASAGRANDE 
(UNE 103 103: 1994) 

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest assaig és determinar el límit líquid del sòl que s’utilitzarà per construir els 
murs de tàpia. El límit líquid és el percentatge d’aigua afegida a la terra que fa que aquesta 
no tinguí prou resistència mecànica per ser modelada. 
  

2. Realització de l’anàlisi 
Els materials i procediments utilitzats per la realització d’aquest assaig estan detallats a la 
UNE 103103:1994.   

  
Materials i aparells necessaris 

 Cullera de Casagrande 
 Espàtula de fulla flexible 
 Recipients per pesar les mostres 
 Balança amb precisió de 0’01 g 
 Tamís de 0’063 mm 
 Superfície llisa de 300x300 mm 
 Forn d’assecat regulable fins 115ºC 
 Maça de goma 
 Aigua destil·lada 
  

Preparació i procediment  
1. En primer lloc cal preparar les mostres de terra a analitzar. Per tal d’eliminar la humitat 

que pugui contenir, varem deixar assecar la mostra de terra estenent-la a l’aire lliure 
durant 24 hores. 

2. El següent pas consistirà en picar amb la maça de goma, per separar les partícules que 
hagin pogut quedar unides i es passar pel tamís de 0’063 mm una porció de terra 
suficient per obtenir una mostra de 150-200 g. 

3. Després, s’agafen 150 g de terra de la mostra i s’hi afegeix aigua destil·lada fins obtenir 
una mostra uniforme. 

4. Es treu la cullera del conjunt i s’hi col·loca una porció la mostra, xafant-la i estenent-la 
amb ajuda de l’espàtula, fins obtenir un altura de 10 mm, deixant la superfície da la 
mostra llisa. (Fotografia C3.1, C3.3) 

5. Col·locar la cullera al conjunt altre vegada, comprovant que no hi queda cap residu a la 
seva part inferior. (Fotografia C3.2) 

6. Realitzar una canal amb un acanalador, de dalt a baix de la mostra de la cullera. 
(Fotografia C3.4) 

7. Girar la maneta a una velocitat de dues voltes per segon. Contant els cops necessaris 
perquè les parets de la canal s’uneixin pel fons fins a una distància de 13 mm. 
(Fotografia C3.5) 
Si el número de cops està entre 35 i 15, s’agafa una porció de 10 a 15 g de les parets 
de la canal del lloc que s’han unit, per determinar la humitat.  

8. I en el cas de que el número de cops es trobi fora d’aquests valors, la prova no serà 
vàlida i caldrà repetir-la. Es repetirà l’assaig fins aconseguir una mostra que s’uneixi 
entre 25 i 15 cops i una altre entre 35 i 25 cops. 
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9. Una vegada s’ha aconseguit la unió de 13 mm, s’agafa una part de la mostra per on 
s’ha unit i es posa al forn. Amb la finalitat de conèixer la humitat de la mostra. 
(Fotografia C3.6) 

 
 

 

 
Fotografia C3.1: Porció de mostra a 

la cullera de Casagrande 

 

 
Fotografia C3.2: Cullera col·locada al 

conjunt 
 

 

 
Fotografia C3.3: Comprovació gruix 

de 10 mm 
 

 

 
Fotografia C3.4: Canal realitzada i 

acanalador 
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Fotografia C3.5: Comprovació unió 
de 13 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografia C3.6: Extracció de la mostra 
per posar al forn 
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C4. ASSAIG PER DETERMINAR EL LÍMIT PLÀSTIC (UNE 103 104:1993) 
 

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest assaig és determinar el límit plàstic del sòl que s’utilitzarà per construir 
els murs de tàpia. El límit plàstic és la mínima quantitat d’aigua amb que la mostra és 
modelable. 
  

Realització de l’anàlisi 
Els materials i procediments utilitzats per la realització d’aquest assaig estan detallats a la 
UNE 103104:1993 
  

Materials i aparells necessaris 
 Espàtula de fulla flexible 
 Recipients per pesar les mostres 
 Balança de precisió 0,01 g 
 Tamís de 0,063 mm 
 Superfície llisa de 300 x 300 mm 
 Forn d’assecat regulable fins a 115ºC 
 Maça de goma 
 Aigua destil·lada 
 Peu de rei 

  
Preparació i procediment  

1. En primer lloc cal preparar les postres de terra a analitzar. Per tal d’eliminar la humitat 
que pugui contenir, varem deixar assecar la mostra de terra estenent-la a l’aire lliure 
durant 24 hores. 

2. El següent pas consistirà en picar amb la maça de goma, per separar les partícules que 
hagin pogut quedar unides i es passar pel tamís de 0’063 mm una porció de terra 
suficient per obtenir una mostra de 20 g. (Fotografia C4.1) 

3. Després, s’agafen els 20 g de terra de la mostra i s’hi afegeix aigua destil·lada fins 
obtenir una mostra uniforme i es fa una bola. (Fotografia C4.2) 

4. S’amassa la meitat de la mostra en forma d’el·lipsoide i seguidament es fa rodar amb 
els dits. (Fotografia C4.3 – C4.4) 

5. Es mesura el gruix del xurro amb un peu de rei, fins aconseguir un cilindre de 3 mm de 
diàmetre. Si no s’ha esquerdat, es trenca entre 6 i 8 parts, s’amassa amb les mans i es 
torna a repetir el procés per obtenir un cilindre de 3mm de gruix amb esquerdes. 
(Fotografia C4.5 – C4.7) 
 
Una vegada aconseguit el cilindre de 3 mm amb esquerdes, s’agafa una mostra d’uns 5 
g aproximadament i es posa al forn, per determinar la humitat. (Fotografia C4.8) 

 
 

 

 
Fotografia C4.1: 20 g de fins 

 
 

 
Fotografia C4.2:Àrid amb aigua 

destil·lada 
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Fotografia C4.3: Amassant la mostra 

 
 

 
Fotografia C4.4: Rodant la massa amb 

els dits 

 

 
Fotografia C4.5: Repetició del procés 

 

 

 
Fotografia C4.6: Comprovació gruix 

del xurro 
 

 
Fotografia C4.7: Comprovació 

longitud del xurro 
 

 

 
Fotografia C4.8: Mostra per posar al 

forn 
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C5. ASSAIG PER ELIMINAR CARBONATS 
  

1. Objectiu 
El procediment d’aquest assaig es troba descrit a l’apartat de tractaments previs de l’Anàlisi 
granulomètric de sòls fins per sedimentació (UNE 103 102: 1995). El seu objectiu és 
conèixer la quantitat de calç que conté la mostra de terra. 
 

2. Realització de l’anàlisi 
Els materials i procediments utilitzats per la realització d’aquest assaig estan detallats a la 
UNE 103102:1995. 
 

Materials i aparells necessaris 
 Una mostra de 100g de terra 
 100 ml de solució 0,2N d’àcid clorhídric 
 Balança de precisió 0,01 g 
 Forn d’assecat regulable fins a 115ºC 
 Vareta de vidre 
 Vas de precipitats 
 Erlenmeyer 
 Filtres 
 Tamís de 2 mm 

  
Preparació i procediment  

1. En primer lloc cal preparar les mostres de terra a analitzar. Per tal d’eliminar la humitat 
que pugui contenir, varem deixar assecar la mostra de terra estenent-la a l’aire lliure 
durant 24 hores. 

2. El següent pas consistirà en picar amb la maça de goma, per separar les partícules que 
hagin pogut quedar unides i es passar pel tamís de 2 mm. De la terra que passa es 
quartegen iens quedem amb una mostra de 100 g.  

3. Després, s’agafen 100 ml de solució 0’2 N d’àcid clorhídric i es mesclen a la mostra de 
terra remenant amb una vareta de vidre. És necessària la utilització de guants i 
mascareta per manipular la solució 0’2 N d’àcid clorhídric. (Fotografies C5.1 – C5.5) 

4. Es deixa reposar durant una hora. (Fotografia C5.6) 
5. Seguidament filtrem la mescla i posem les terres al forn, a temperatura de 80 ºC, fins 

que s’assequen.  (Fotografies C5.7 – C5.9) 
Quan aquestes s’han assecat, ja podem conèixer la quantitat de calç que conté la 
mostra. 
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Fotografia C5.1: Àrid de la mostra, 

vareta de vidre, 0’2 N d’àcid 
clorhídric, vas de precipitats i 

balança 

 
Fotografia C5.2: Guants i mascareta 

 

 
Fotografia C5.3: Mesura de la 

quantitat de solució 0’2 N d’àcid 
clorhídric necessària  

 

 
Fotografia C5.4: Mescla de la mostra 
amb la  solució 0’2 N d’àcid clorhídric  

 

 
Fotografia C5.5:  Reacció la  solució 
0’2 N d’àcid clorhídric amb la mostra 

 

 
Fotografia C5.6:  Després d’una hora 

de repòs 
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Fotografia C5.7:  Filtratge de la 

mescla 

 

 
Fotografia C5.8:  Mescla abans de 

filtrar al vas de precipitats de la dreta. 
Àcid clorhídric i aigua destil·lada 

resultants desprès del filtrat 

 

 
Fotografia C5.9:  Terres filtrades per posar al forn 
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C6. DETERMINAR EL CONTINGUT DE NITRAT (NO3), NITRIT (NO2), SULFAT (SO4
2-), 

SULFIT (SO3
2-) I CLORURS (CI-) MITJANÇANT TIRES REACTIVES 

 
1. Objectiu 

Conèixer la quantitat aproximada del contingut de nitrats i nitrits que conté la terra. 
  

2. Realització de l’anàlisi 
 

Materials i aparells necessaris 
 Mostra de terra d1 g 
 Tires reactives Quantofix 
 Recipient de vidre 
 Erlenmeyer 
 Vareta  
 100 ml d’aigua destil·lada 
 Pipeta 

  
Preparació i procediment  

1. Preparar 1 g de terra de la mostra 5. (Fotografia C6.1) 
2. Diluir la terra en 100 ml d’aigua destil·lada. (Fotografies C6.2 – C6.6) 
3. Introduir la tira reactiva a la dissolució. (Fotografia C6.7) 
4. Esperar un minut i comparar la reacció de la tira amb l’escala de colors de la llegenda 

de l’envàs, per conèixer la quantitat de nitrats, nitrits, sulfat, sulfit i clorurs que hi ha en el 
nostre sòl. (Fotografies C6.8 – C6.12) 

 
 

 
Fotografia C6.1: Preparació d’1 g de 

terra 
 

 

 
Fotografia C6.2: Preparació d’aigua 

destil·lada  i erlenmeyer 
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Fotografia C6.3: Preparació 100 ml 
d’aigua destil·lada en l’erlenmeyer 

 

 
Fotografia C6.4: Materials necessàris 

 

 
Fotografia C6.5: Diluir la terra en 

aigua destil·lada 
 

 

 
Fotografia C6.6: Mesclar la dissolució 

amb la vareta 
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Fotografia C6.7: Introducció de la tira 

reactiva en la dissol·lució 
 
 
 

 

 
Fotografia C6.8: Comparació de la 
reacció de la tira amb l’escala de 

colors de la llegenda de l’envàs per 
determinar el contingut de Nitrat (NO3) 

i Nitrit (NO2) 
 

 

 
Fotografia C6.9: Comparació de la 
reacció de la tira amb l’escala de 

colors de la llegenda de l’envàs per 
determinar el contingut de Sulfat 

(SO4
2-) 

 

 

 
 
 
 
 

Fotografia C6.10: Tira extreta de la 
dissolució en el temps d’espera per 

comprovar el contingut de Sulfit (SO3
2-) 
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Fotografia C6.11: Comparació de la 

reacció de la tira amb l’escala de 
colors de la llegenda de l’envàs per 
determinar el contingut de Clorurs 

(CI-) 
 

 
Fotografia C6.12: Resultats de les tires 

reactives Quantofix 
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C7. ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL (UNE 103500:1994) 
 

1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest assaig és determinar la relació entre la densitat seca i la humitat, per una 
energia de compactació de 0’583 J/cm³, per definir la densitat seca màxima i la seva humitat 
corresponent, anomenada humitat òptima segons l’”Ensayo de compactación. Proctor 
normal.” UNE 103 500: 1994. 

  
2. Realització de l’anàlisi 
 

Materials i aparells necessaris 
 Motlle cilíndric de metall de 102 mm ± 0’4 mm de diàmetre interior i 122 mm ± 0’1 

mm d’altura. Ha de tenir un collar el mateix diàmetre i aproximadament de 60 mm 
d’altura. 

 Maça metàl·lica manual de 2’5kg ± 0’1 kg, adaptada a l’interior d’una guia tubular, i 
adequada perquè l’altura de caiguda lliure sigui de 305 mm ± 2 mm. El diàmetre ha 
de ser de 50 mm ± 0’2 mm. La guia ha de tenir almenys 4 orificis d’1 cm de diàmetre, 
espaiats 90º i 2 cm de cada extrem. 

 Balança de 20kg de capacitat i 1g de precisió. 
 Balança d’1 kg de capacitat i 0’01 g de precisió. 
 Recipients adequats per determinar la humitat. 
 Forn d’assecat amb temperatura regulable fins 115ºC. 
 Instruments per amassar manualment. 
 Tamís de 20 mm. 
 Instrument metàl·lic amb el cantell recte. 
 Maça de goma. 
 Paleta. 
 Proveta graduada. 
  

Preparació i procediment  
A. Execució de les provetes: 

1. Un cop tenim les terres necessàries al laboratori i ja són seques les tamisem a un 
àrid màxim de 20 mm. 

2. Seguidament pesem 2’5 Kg de terra i els esmicolem amb la maça de goma. 
(Fotografia C7.1) 

3. Caldrà preparar en un vas de precipitats la quantitat d’aigua necessària per aquests 
2’5 Kg de terra. La porció d’aigua necessària en la primera proveta ve determinada 
pel percentatge de terres que passen pel tamís de 0’063 mm, segons l’assaig 
granulomètric per via humida, i el límit plàstic calculat. Una vegada realitzada 
aquesta proveta, en les següents aquesta es modificarà augmentant o disminuint la 
porció d’aigua en funció els resultats que es vegin a l’executar aquesta. 

4. A continuació es mescla la porció de terra amb la d’aigua destil·lada, fins obtenir una 
humitat homogènia. (Fotografia C7.2) 

5. Es munta el motlle metàl·lic cilíndric amb la base i el collar, i es pinta amb oli per 
facilitar el desencofrat. (Fotografia C7.3) 

6. S’hi introdueix proporcionalment la terra humida, tenint en compte que caldrà realitzar 
aquest pas en tres tongades. En cada tongada s’afegirà una porció de terra humida, 
de manera que la quantitat a cada tongada sigui aproximadament la mateixa, i es 
pica 25 cops amb la maça metàl·lica. Una vegada compactada una tongada de terra, 
abans d’introduir la següent es rascarà la superfície d’aquesta per tal deu què 
s’uneixin millor. (Fotografies C7.4 – C7.8) 
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7. Seguidament s’extreu el collar superior i es retira la terra excedent fins a igualar-ho a 
la dimensió del motlle. (Fotografies C7.9 – C7.10) 

8. Finalment, es treu la proveta executada del motlle. S’anota el seu pes i es mesura el 
seu volum. (Fotografies C7.11 – C7.12) 

9. Caldrà repetir aquest procediment cinc vegades, repetint la porció de sòl i variant la 
quantitat d’aigua. Per obtenir cinc provetes, les quals ens doni els punts necessaris 
per determinar la corba que relaciona la densitat seca amb la humitat. (Fotografia 
C7.13) 

 
B. Trencament de les provetes: 

10. Una vegada assecades les provetes, s’anota el seu pes i es trenquen. Anotant 
també el pes necessari de la màquina per trencar cadascuna. (Fotografies C7.14 – 
C7.17) 

11. Després de trencar cada proveta, s’agafa una porció de terra del centre i s’asseca 
al forn. Una vegada seca es torna a anotar el pes de cadascuna per determinar-ne 
la humitat. (Fotografies C7.18 – C7.19) 

 
C. Càlculs per obtenir els resultats: 

12.  En primer lloc es determina la resistència a compressió (MPa) de cada proveta, 
dividint la força de trencament (N) entre la seva secció (mm2). 

13. D’altre banda es busca la densitat òptima i la humitat òptima. Calculant de cada 
proveta la densitat seca i la humitat. La densitat seca l’obtenim dividint el pes (g) 
entre el volum (cm3) de la proveta en el moment abans de trencar-la. I la humitat de 
cadascuna l’obtenim a partir de la humitat de la mostra extreta del centre de la 
proveta, abans d’entrar el forn i després. 

Aquesta càlculs es troben detallats a la memòria d’aquest treball. 
 

A. Execució de les provetes: 

 

 
Fotografia C7.1: Esmicolant part de 
la porció de terres amb la maça de 

goma 
 

 
Fotografia C7.2: Terres humides 
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Fotografia C7.3: Motlle cilíndric 

metàl·lic 

 

 
Fotografia C7.4: Primera tongada de 

terres introduïda al motlle 
 

 
Fotografia C7.5: Primera tongada de 
terra compactada i maça metal·lica 

 

 
Fotografia C7.6: Segona tongada de 

terres compactada 
 

 

 
Fotografia C7.7: Rescat de les terres 

amb el pic entre tongades 
 

 

 
Fotografia C7.8: Tercera tongada 

compactada 
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Fotografia C7.9: Desmuntatge del 

collar 
 

 

 
Fotografia C7.10: Enrrasat de les 

terres al motlle 

 

 
Fotografia C7.11: Pesat de la proveta 

 

 

 
Fotografia C7.12: Proveta resultant 

 
 

 
Fotografia C7.13: Es deixen assecar les cinc provetes 
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B. Trencament de les provetes: 

 

 
Fotografia C7.14: Pesat de la proveta 

seca 
 

 

 
Fotografia C7.15: Col·locació de la 

proveta a la màquina de trencament 
 

 

 
Fotografia C7.16: Trencament de la 

proveta 
 

 

 
Fotografia C7.17: Trencament de la 

proveta 

 

 
Fotografia C7.18: Esmicolat de les 

provetes per treure’n una mostra del 
centre 

 

 

 
Fotografia C7.19: Mostres assecades 

del centre de cada proveta 
 

 

 



           156   LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA  

   
 Mireia Vilà Gené  



       157LA CONSTRUCCIÓ DE TÀPIA        

   
 Mireia Vilà Gené  

ANNEX D. CURIOSITATS 
 
- “La tàpia bones botes i bon barret”. Una construcció amb tàpia ha de tenir unes bones 

botes (fonaments) i un bon barret (coberta) per evitar les humitats externes.  
 

A causa de que els murs de tàpia tendeixen a absorbir aigua, és convenient disposar la 
tàpia sobre un bastament de material hidròfug, normalment pedra, per evitar la 
degradació en aquesta zona, la qual és clau per l’estabilitat. Per tant si es fa una 
adequada fonamentació, amb impermeabilització superior la possibilitat d’humitat per 
capil·laritat, és mínima.  
 
També cal fer una coberta amb un vol sortint del mur per protegir-lo de la pluja. La tàpia 
és una tècnica de construcció inadequada per a llocs amb un clima extremadament 
plujós, per l’erosió que pot arribar a causar l’aigua en els murs si aquests no reben el 
manteniment adequat. 

 
- “Sord com una tàpia” o “ets més sord que una tàpia”. Segons el diccionari de llengua 

catalana “ésser sord com una tàpia” vol dir “ ésser completament sord”. El qual ve del 
favorable aïllament acústic que tenen els murs de terra, per la seva alta densitat., tenen 
un aïllament acústic molt favorable.´ 

 
- “Les pedres són els ossos de la tàpia”. Les pedres que es troben en la tàpia estabilitzen 

mecànicament la terra.  
 
- “Fer-la com una casa”. Significa fer una cosa molt gran, molt important. Ja què abans 

quan el fill d’una família marxava de casa per casar-se, es feia la nova casa, amb 
familiars i ajuda de gent contractada, aquesta era l’empresa més gran que ell crearia 
mai. 

 
- Unitat de mesura. Aquesta paraula també ha estat utilitzada com a mesura de longitud a 

Catalunya, degut a què va ser la tècnica constructiva de terra més utilitzada al territori 
català, el qual l’ha convertit en un dels sistemes constructius més importants en la 
història de Catalunya. 

 
- El 50% de la població mundial viu dins d’una construcció de terra crua. 
 
- El 15% de les obres arquitectòniques inscrites al patrimoni mundial de la UNESCO, són 

construïdes amb terra. 
 
- La tàpia afavoreix la salut. Permet viure en ambients saludables, ja què la terra d’una 

banda absorbeix contaminants, i d’altre banda es tracta d’un material natural, sense 
components tòxics. 

 
- Alta resistència a l’impacta. Els murs de tàpia presenten una alta resistència a l’impacta, 

inclús va ser utilitzada en arquitectura militar per construir muralles. 
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ANNEX E. ACREDITACIÓ TERCERA LLENGUA 

 
1. INTRODUCTION 
 
The 20% of the world’s population consumes 80% of the natural resources, according to the 
ONU. And in 2025, the urban population is expected to reach 75% of the world total, which is 
around 50% today. Given these data and the high number of existing buildings, it is 
necessary to reconsider the environmental impacts caused  from this area to reduce them 
and make them more sustainable. 
 
The construction can be defined as sustainable when it respects the environment, minimizes 
resource depletion, reduces pollution, creates efficient energy buildings and uses renewable 
energy. In addition, it should provide a healthy environment for the people, both inside 
buildings and in their environment. 
 
The reasons that led me to make this Final Degree Project on rammed earth, in the form of 
practicum are my increased interest in learning more about sustainable construction and 
efficient energy after making the DAC (Diploma d’Ampliació de Competències) en Impacte 
ambiental de l’edificació i rehabilitació energètica, and on the other hand, the intention of 
wanting to experiment and see empirically its application in the work, thus complementing 
the knowledge acquired during the degree. 
 
The option of building this experimental technique, the rammed earth, arose from knowing 
the company ALFI Biocons, and the interest of wanting to perform work aimed at building 
sustainable. From the company I had Jesús Alonso as a tutor, a Technical Architect ventured 
into the world of green building, who wants to expand experimentation of the wall. 
 
The tutor from the University has been Inmaculada Rodriguez, Professor of the 
aforementioned DAC, who encouraged me to approach the work in this direction. 
 
First of all, this work consists of a study and documentation of the rammed earth, prior to 
experiencing it. Once this knowledge was achieved with the help of Professor Antònia 
Navarro and oriented by the  Final Degree Project, “Informe de las propiedades térmicas i 
mecánicas del sistema modular s-low de construcción con estructura de madera i envolvente 
de tapia” (González, B., 2013), I reached one of the goals of this work, which is to know 
about the optimality of land to build on wall. After that, it has proceeded to the final goal, 
which is to track executive proposal designed during this training period. For this, it was 
initially necessary to know the topographic relief of the site and to study various options for 
building an integrated environment with minimal environmental impact and meet the needs 
that are marked. 
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2. THE COMPANY 
 
The construction company specialized in 
bioconstruction ALFI Biocons was born in 
2012 as a result of the path of Jesus and 
Carles, two brothers from El Vendrell with 
over 20 years of experience in the 
construction industry with extensive 
training in the field of sustainable 
construction, architecture and fine arts. 

 
 

Photography 2.1: Conpany logo 

 
Their career in the industry has given them the capacity to address work in any type and 
size, as well as the experience and concerns to direct their project to build sustainably, 
healthy and respectfully to the environment and to people’s health. 
 
Thus, they are directed to the bioconstruction because green building, healthy and 
sustainable is a need and an investment for the future that responds to common sense; 
because it is saving, harmony, health and beauty. 
 
Consistent with their actions, they run buildings, renovations or reforms, achieving a positive 
environmental and social impact. 
 
One feature of the company is their commitment to the recovery of construction of low tech 
with techniques from the area, using resources that the environment gives. One of the recent 
projects the company has been to recover the use of lime mortar, and in this line emerges 
the subject of this Final Degree Project, based on an experimental rammed earth 
construction. 
 
This recovery of traditional techniques is interesting for both restoration and rehabilitation of 
heritage as it works to implement new bioconstruction. 
 
The team: 
 

- Technical management: Jesús Alonso Figueras. Technical Architect. Degree of 
building engineer, Master of Bioconstruction and Master of restoration of monuments. 

 
- Administrative and financial management: Carles Alonso Figueras. Bachelor of Fine 

Arts. 
 

- Manpower own: One of the company characteristics has been having its own 
workforce qualified to ensure quality. And officer’s palette from the old school who 
master techniques such as the Catalan vault and the dry stone. 

 
Location: 
 
The construction company ALFI Biocons 
S.L. has an office and storage space for 
materials, tools and machinery, the 
address is: Carrer Vidriers 16, El Vendrell. 

Photography 2.2: Company’s building 
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3. RAMMED EARTH DEFINITION 
 
The starting point to study the rammed earth building system is its terminology, because the 
word itself explains the process of this technique. 
 
According to the Gran Diccionari de la LLengua Catalana, 'tàpia', which is a Catalan word 
that stands for 'rammed earth' in English, is a feminine word of Latin origin. It has 
onomatopoeic creation because it alludes to the sound of carving and hitting materials to 
build this type of wall.  
 
This is defined as a construction technique and a measurement unit: 

 
 1. CONSTRUCTION 

1. Wall, or piece of wall, made of kneaded earth, sometimes mixed with lime, 
pressed in a simple formwork called 'tapiera' and air dried . 

2.  By extension, it is a thin and not much high wall that surrounds an open 
space. 

 
 2. METROLOGY It is the old length’s measure from Catalonia. 
  

Word that has not only been used for the construction, but it has also been a length’s 
measure in our land because it was the most used earth building system in Catalonia. In 
addition, it has become one of the most important construction systems in the history of 
Catalonia. As it concludes, partly, in Albert Cuchí i Burgos' thesis (Cuchí, A., 1994): 
 
«The rammed earth has been the oldest construction technique and, traditionally, it has been 
the most used to build walls in Catalonia. Since its origins, at least in the Iberian settlements, 
until the extraordinary population growth in the 21st Century, when Catalonia doubled its 
inhabitants, the rammed earth has been the most used building wall system, to the point that 
it transformed its sizes into measure units of other techniques, as it happened in Barcelona, 
which is reflected in the medieval customs, that regulated relations between neighbouring 
buildings.»    
 
After that, at a first moment, we can conclude that this way of building is based on 
compacting moist soil inside a cast called 'tapiera'.  
 
The Diccionario de Construcción Tradicional. Terra. explains that the rammed earth 
technique consists of compacting the earth through a natural process. The construction 
process consists of three parts: 
 
- Formwork: Firstly, the formwork or tapiera is assembled. This will be removable, made of 

wood and consists of two frontals and two lateral tables, and wood hoops  composed by 
vertical and horizontal pieces that can be put by turnbuckles. 
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Photography 3.1: Front and side view of tapiera  

  
Source: La técnica tradicional del tapial.  (Cuchí, A., 1994) 

 

- Earth: Then the earth is poured inside the formwork and it will be compacted to batches.  
Photography 3.2: : Front and side view of tapiera in use  

 

Source: La técnica tradicional del tapial.  (Cuchí, A., 1994) 
 
 
 

- Stripping: Finally, the stripping takes place, exposing the compressed earth. This 
process is repeated and it gives continuity to the earth wall and it leaves a beauty ending 
of compressed superimposed layers. 

 

Photography 3.3: The formwork sequences translation’s operations 

 

Source: La técnica tradicional del tapial.  (Cuchí, A., 1994) 
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4. HISTORY 
 
When the old civilizations abandoned the nomadism to be stables more time in the same 
place, they started to feel the need for more resistant and durable accommodations. In this 
situation, the earth as a construction material, with others materials such as stone or wood, 
played an important role until the contemporaneous era. 
 
Since the prehistory to the beginning of the 20th century, the choice of the construction 
material was closely linked to the material witnesses in this place. In flat areas and the desert 
where the stone and wood were in short supply, the earth has a more important role. But 
needless to say, that almost in ever warm – dry weather of the world, regardless the stone or 
wood presence, the earth has been the most predominant construction material. 

The exact age and place of the beginning of the tàpia usage is yet unknown.  Although it 
could almost be ensured its Neolithic origin, as the archaeological remains of Yangshao and 
Longshan cultures show us. These are regions in  China covered by the Huang Ho (Yellow 
river) from 5.000 years ago, which show the transition to the establishment of cities and the 
emergence of walls with earth bite. 

 
Photography 4.1: Neolithic China 

map 

 
Font: : www.chinaknowledge.org 

Photography 4.2: Actually China  
map 

 
Font: ca.Viquipèdia.org

 
Its use throughout history is very extensive, both in time and in geographic extension in all 
continents. In Europe, along different ages, the tàpia has been present in the major part of 
the territory, either to the south or the north, with a strong reception in France and Germany, 
which were the main exporters of technology in the American colonies. 
 
This millennial way to build was a very common technique both at the Iberian Peninsula and 
in the basin of the Mediterranean Sea.  It was already used in the Neolithic and it still has 
been present throughout all ages. It was especially significant at some points in history, like 
in the Iberian villages, continued during the Roman era- In the Middle Ages it was a very 
common construction technique, and especially during the Muslim period, which led to the 
definitive impulse of this technique in the Iberian Peninsula. 
 
Despite the existence of other construction techniques with soil, the rammed earth is 
probably the most used in the Catalan region, both in urban and rural areas, and it has 
become one of the most important building systems in the history of Catalonia. Its climax 
took place during the eighteenth century due to the strong growth experienced by cities, 
resulting from the demographic explosion of this century. Initially, the construction volume 
that became necessary for the strong population growth were made using the rammed earth 
in most regions such as the old suburbs of the Catalan cities. However, later on, the same 
changes that accompanied this growth and the technological transformations derived slowly 
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caused new needs in the construction materials and news building types to arise. The tàpia, 
as a technique, did not have the ability to adapt to these new needs and, therefore, this is the 
beginning of its disappearance in the urban context.  
 
The construction evolution during the nineteenth century generated by the industrialization of 
the sector, the introduction of new materials and new techniques, was the main cause for the 
beginning of the end of the land as material and the tàpia technique.  Although until mid-
twentieth century it was still used to in rural areas, because it took longer to reach the social, 
economic and technological. 
 
But recently, for the last 20 years, the tàpia has been increasingly used in Europe. The same 
is happening in Spain although it started later. The reason why this compressed earth 
technique is reappearing is the need for more sustainable construction alternatives, following 
the energy crisis of petroleum in 1973, shortages and depletion of the planet's resources, the 
visual impact, the environment impact and health of people impact. 
 
Nowadays, the tàpia is used both to build new buildings and to restore buildings and 
monuments. The investigation, development and innovation (I+D+I) allow to recover this 
ancient technique, making it compatible with the current demands of the building industry to 
ensure the quality and safety required, with all the benefits offered by bioconstruction4 and 
bioclimatic architecture5. That is why this way of building far from being outdated is so 
current. 
 
Its characteristics and historical context have favored that the earth architecture is still 
present today in all continents. According to the American Department of Energy, 50% of the 
world’s population lives in a building of raw land. And 15% of the architectural heritage 
inscribed on the UNESCO world is built with earth. 
 

 
Photography 4.3: The architecture of land in the world 

 
Source: CRAterre - ENSAG 

                                                
4 Bioconstruction: Promotes a healthy construction that is concerned about the relationship between the 
buildings, the environment and the health of the people who live and work in them. 
 
5 Bioclimatic architecture: It consists to design buildings using natural resources (sun, rain, wind, 
vegetation, etc.). And thus save on energy consumption and reduce the environmental impact. 
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5. CURRENT LEGISLATIONS 
 
The current awareness to build with a sustainable architecture has led to the recovery of raw 
earth as a building material in developed countries. This is a widely used material and very 
important throughout history, but almost forgotten during the last century. 
 
Due to the short use of the raw earth as a building material in the recent years, the 
regulations formation that currently regulates the building techniques has not included the 
land. For this reason, more and more, a lot of countries are trying to normalize its use. 
 

Taking into account the building construction legislations studied in the Final Degree Project 
“Informe de las propiedades térmicas i mecánicas del sistema modular s-low de construcción 
con estructura de madera i envolvente de tapia.”  (González, B, 2013), I present the following 
points about European and world legislation. 

 
5.1. EUROPEAN LEGISLATION 
 
The only European legislation concerning the construction of land that currently exists and is 
not experimental has been published in Spain. It is the “UNE 41410:2008 Bloques de tierra 
comprimida para muros y tabiques. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo” 
legislation, which was published by AENOR in 2010. The UNE legislation about tàpia, as the 
one of adobe, is still developing. 
 
Even though there are no specific rules, the Technical Building Code (Còdigo tècnico de la 
edificación. CTE) must be applied. The CTE, citing an article by the architect Eloy Algorri, "is 
a document of provision”. That is to say, it imposes objectives but leaves freedom of means 
for its attainment, although, to make things easier, it provides a kind of recipe book that is 
called ‘Basic Documents’ (Documentos Básicos. DB). There is also the possibility (Article 5 
of Part 1) that the designer, under his/her responsibility and with prior agreement with the 
promoter, adopts alternative solutions, this understood as those that satisfy the established 
requirements aalthough they do not literally fulfil the DB, provided that they are documented. 
 
In other words, it means that you can follow the basic documents or justify alternative 
solutions, for which very specific knowledge is necessary. Despite having more difficulty for 
implementing and required standards, the construction of earth houses is growing, generally 
aimed at customers with sensitivity to ecology. 
 
In France there is a standard experimental XP P13-901:2001, which is a provisional 
document and accessible for the public, developed by the public agency AFNOR with the 
aim of obtaining the necessary experience of the application. In this case it is also the study 
of the building land with compressed Earth blocks. 

In Italy there is rule about raw land construction but it talks about the heritage conservation 
land. This is the law 378 from 2004 and the L.R. 2/06 2 from 2006. 

 
5.2. WORLD LEGISLATION 

Due to the few rules that can be found about this in Europe, we expand the sought horizons 
legislations about raw land construction around the world. 
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The energetic crisis of the 70’s led the ONU to perform the Conference Habitat, held in 
Vancouver in 1976. This was the starting point to set the series of principles applicable to the 
living spaces rules in some countries. This encouraged the investigation of the rammed earth 
technique to build more sustainable buildings. 
 
Some examples are: 
 
- The CRATerre group in France, with the construction of 65 houses in 1985, near Lyon. 

 
- The builder Martín Rauch in Austria and Germany, and the architect Gernot Minke, 

professor in Kassel University, also in Germany. 
 

- The American architect and builder David Easton, well known for his innovative projects 
with rammed earth since the 70’s. With projects that made compatible the functionality 
and aesthetics, applying bioclimatic strategies. 
 

- In Spain, the engineer Julián Salas Serrano, founder of the research team of low cost 
home technologies, in Eduardo Torroja Institute, and the architect Erhard Rohmer, 
director of the Center for the Investigation of Techniques and  
Autochthonous Materials in Navapalos, Soria. 

 

On the other hand, it is worth mentioning the article ‘Las normativas de construcción con 
tierra en el mundo. Informes de la Construcción’ (Cid, J., Mazarrón F., Cañas I., 2011), in 
which it is detailed the regulations about current earth construction and in force at this time. 
Of all these, the ones which refer to the rammed earth, are the following: 

Chart 5.1: Classification of rammed earth regulations at this time 
Country Rule/regulation Organization Observations 

Brazil NBR 13553,1996 ABNT Trial method of earth-cement. 

NMAC 14.7.4 2004 CID New Mexico state regulation. EEUU ASTM E2392 M-10 ASTM High economic cost consultation. 
IS 2110:1980 BIS Earth- cement walls. 

India IS 1725:1982 BIS Guidelines collection of earthquakes 
resistance. 

Ley nº378,2004  Italy L.R. 2/06 2 2006  
Collection of laws for the conservation 
of the earth patrimony. 

NZS 4297:1998 SNZ 
NZS 4298:1998 SNZ New 

Zealand NZS 4299:1999 SNZ 

It is the most detailed regulation and 
complete, according to the article.  

Peru NORMA E.080 Ministry Earthquake resistant walls depending 
on the scale. 

Zimbabwe SAZS 724,2001 SAZ Difficulty to access to the full 
document. 

Spain UNE 41410:2998 AENOR 
It is not about rammed earth, but about 
BTC. Yet, this is the first European 
rule. 

 
I have added, as it is done in the Final Degree Project mentioned above (González, B, 2013), 
the Spanish legislation that regulates the rammed earth blocks (called ‘BTC’) for walls and 
septum, because it is the first state-wide rule about earth construction, which 
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lead to the creation of new earth legislations It has also been the basis of French 
experimental standard XP P13-901,2001 d’AFNOR about BTC, which was translated in 
Colombia as the standard NTC 5324, 2005. 
  
On the other hand, I have also added the Peru’s standard E.080 Design and build with 
reinforced earth approved this 2017. It refers to the mechanic characteristics of materials to 
construct buildings with reinforced earth. These are able to resist earthquakes of different 
degrees, depending on the country zone where it is located. 
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6. THE EARTH AS A CONSTRUCTION MATERIAL 

6.1. DEFINITION  
 
The raw land is a natural material that comes from physical, chemical and/or biological 
decomposition of superficial rocks of earth crust. Approximately ¾ parts of the surface of the 
Earth planet are water, so only ¼ part is Earth, but no the totality of this is valid as 
construction material. We must consider that at the topsoil we can find particles of organic 
matter that come from waste decomposition from both animal and vegetable provenance. 
This earth that contains organic matter is not suitable as a construction material, because it 
is an alterable material over time. (González, B., 2013). 

 
 

Photography 6.1: Draw of valid ground as building material 

 
Source: Final Project of Master. Architecture and building with earth: comparative study to the contemporary earth 

techniques. Gatti, F. (2012) 
 
 
Nowadays, the Technical Code of Edification (called ‘CTE’), does not include the earth as a 
building material, reason why it is regulated as land when we talk about structural security. 
According to CTE, the land can be classified into the particles diameter as follows. 

Chart 6.1: Aggregates classification according the CTE 
GRAVEL SAND SILT CLAY 

60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 

    

Coarse aggregate. More than 50% of its 
particles can be differentiated at a glance. 

(aprox. 0,1mm) 

Fine aggregate. More than 50% of its particles 
cannot be differentiated at a glance. (aprox. 

0,1mm) 
Source: Final Project of Degree. Rammed earth analysis in constructed job from characterization of material, no 

destructive trials (NDT) and destructive trials (DT). (Badia, A., 2013) 
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6.2. CONSTRUCTION TECHNIQUES 
 
The raw land as construction material is usually associated to its traditional use and the 
current use only in countries with few resources or developing. This evidences the lack of 
knowledge about the subject, because it has a lot of possibilities as a construction material. 
 
Once defined the suitable earth for build, we pass to explain the different constructive 
systems that use the raw land as raw material. According to the different arid percentages of 
different sizes and if other materials are necessary, some examples are: 
 
- The rammed earth: Construction of monolithic walls through the compaction of the  earth 

into de wood formwork, it can contain straw. It contains approximately: 
 

Chart 6.2: Content of rammed earth aggregates 
GRAVEL SAND SILT CLAY 

60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 

    

0 – 15% 40 – 50% 20 – 35% 15 – 25% 
 

- Adobe: Formation of bricks with raw land and sun-dried straw, it can contain straw. It 
contains approximately: 
 

Chart 6.3: Content of adobe aggregates 
GRAVEL SAND SILT CLAY 

60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 

    

0% 65% 18% 20% 

 
- BTC (Compressed Earth Blocks): Formation of bricks with raw earth rammed and sun-

dried. It contains approximately: 
 

Chart 6.4: Content of BTC aggregates 
GRAVEL SAND SILT CLAY 

60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 

    

15% 50% 15% 20% 
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- COB: Mix of earth, water and straw without a specific form. It contains approximately: 

Chart 6.5: Content of COB aggregates 
GRAVEL SAND SILT CLAY 

60 – 2 mm 2 – 0,063 mm 0,063 – 0,002 mm < 0,002 mm 
FIBERS 

  
 

  
 

<15% 40 – 50% 20 – 35% 15 – 25%  

 

The percentages approximate of aggregates that contains each of this constructive 
sistem have obtained of the first conference LOW TECH in UPC. (Navarro, A., 2010). 
 
The next table 6.5 shows the elements that make up each building system and a wall 
where each one has been executed. 

 
Chart 6.6: Execution of each constructive system 

TÀPIA TOVA BTC COB 

 
Font: cevalavall.org 

 
Font: bioarkiteco.com 

 
 
 

Font:nifnif.overblog.com 

 
 
 

Font: ecohabitar.org 

 
 

Font: ebasl.es 
 

Font: viquipèdia.org 

 
 

 Font: tierraalsur.com 

 
 

Font: wakan.org 
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6.3. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 
Before starting to work with rammed earth, it is necessary to know which advantages and 
disadvantages are involved in working with raw land as primary material of building, as this 
case, so as to determine later the quality control of the rammed earth and know the 
possibilities that it can offer. 
 

From the book ‘Manual  de construcción en Tierra’, by the professor of Germany Ubiversity 
of Kassel, Gernot Minke Gernot Minke (Minke G. ,2005), it details the advantages and 
disadvantages of the raw land construction in the Degree Final Project Informe de las 
propiedades térmicas i mecánicas del sistema modular s-low de construcción con estructura 
de madera i envolvente de tapia.  (González, B, 2013) and it is extended: 

 
6.3.1 DISADVANTAGES 
 
- It is not a standardized construction material. Depending on the characteristics where the 

earth is extracted it will vary its composition of clay, silt, sand and graves. 
 

As it is not a processed material, it is a highly heterogenic material and its composition 
varies depending on its origin. For this reason, a detailed study of its composition will be 
necessary for determining its characteristics and watching if it is necessary to modify with 
additives.  

 
- It contracts when dry out. The earth needs water to be kneaded and for the clay to be 

used as binder, but once the rammed earth is built, the water evaporates, which can 
produce fissures. The lineal retraction during the drying of rammed earth constructions 
swings between 0’4% and 2%. 

 
This retraction can be decreased if the amount of water and clay optimizes the grading of 
large land composition or adding additives. 

 
- It is not impermeable. The rammed earth has been protected against rain and frost, 

especially when the earth is wet. It can be protected with eaves, waterproof barriers or 
specific surface treatments among others. 

 
- It is not insulation. The earth is a bad insulation material, because it is a material with high 

density and the value of his conductivity coefficient is λ = 0’91 W/Mk. It can be considerate 
insulation, because its conductivity coefficient is not <0’1 W/mk. This coefficient reflex the 
heat flow through a material with a thick 1m caused by the difference of constant 
temperature of 1º between both sides. 

 
On the other hand, this material’s elevated density also causes that the hot accumulation 
coefficient is greater, providing an advantage as storing of heat.   
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6.3.2. ADVANTAGES 
 
- Environmental humidity regulator. The earth has the capacity to absorb the water steam in 

the air into a building and kick out, depending on the humidity necessities inside. Creating 
a constant and optimal humidity level in the indoor air. Conducted experiments in für 
Experimentelles Bauen, University of Kassel, have showed that the earth has the capacity 
to absorb and give the humidity more quality and with high quality than any other building 
material. Thanks to the earth the humidity contort in a home can be guarantied naturally. 

 
According to performed test by IBN (Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit), showed the 
following absorption of water vapor in different materials for a period of three hours vary 
atmospheric humidity of 40 to 80%. Some of the results are as follows:  

 
Chart 6.7: Water vapor absorption according to hygroscopicity 

Material Water vapor absorption 
Lime plaster with paint oily  2 g/m2 

Plaster of lime plaster emulsion 3 g/m2 

Lime plaster of lime paint 15 g/m2 

Plastering mud untreated 30 g/m2 

Soft wood fiber board 80 g/m2 

 
 
As you can see some examples of these materials were studied IBN, the mud is a material 
with good hygroscopic properties, so it is a hydrophilic material, as it attracts and absorbs 
water easily. Therefore this material prevents condensation occurring, training mho and 
damage to the building and provides balance in atmospheric humidity. 
 
While hygroscopic forces and capillary • Capillary transport the liquid water, the spread does 
so in the form of steam. The diffusion of water vapor is the migration of water vapor through 
building elements due to the difference in vapor pressure. 
 
 
The higher the coefficient of resistance to vapor diffusion of a material (μ), the greater the 
resistance to vapor diffusion and, thus, the lower its ability to spread. 

According to the German standard DIN EN, we can classify materials more or less diffusion 
capacity according to their coefficient μ. 

 
Chart 6.8: Diffusion capacity according to their coefficient 
Coefficient µ Diffusion capacity 

<10 Optima 
10-50 Satisfactory 

50-500 Bad 
500-15.000 Very bad 

>15.000 Insignificant 
>100.000 Waterproof vapor barrier 

 
You can only carry out benchmarking if the coefficient μ multiplied by the thickness of the 
material, because the diffusing capacity also depends on the thickness of the material. 

 
Sd = µ · S [m] 
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Chart 6.9: Diffusion capacity according to Sd value 
Sd value [m] Diffusion capacity 

<4 Optima 
4-7 Satisfactory 

7-15 Bad 
15-25 Very bad 
>25 Waterproof vapor barrier 

 
In this table we can see that the lower values are better diffusers Sd water vapor, which 
makes it necessary for the Sd of the innermost layer is at least five times greater than the 
outermost layer, to facilitate spreading outward. 
 

Chart 6.10: Approximate values of µ and Sd of some materials 
Material ρ µ S Sd 
Light mud 800 8 0’30 2’40 
Plastering mud 1.700 8 0’02 0’16 
Fang solid 1.800 7 0’30 2’10 
 

In the three earth materials displayed, you can see that they have an optimal diffusion 
capacity, since this is less than four. 
 
The earth is a good material to prevent damage from moisture, as it is a material open to 
diffusion and also hygroscopic. And the use of materials that promote the spread and they 
are also hygroscopic, have the following advantages: 

 
- It helps in the evacuation of the humidity inside through the entire cross section of 

building elements, cushion humidity changes, and so getting the moisture balance of the 
atmosphere inside. Providing a healthy and beneficial inside for humans. 

 
- Remove excess moisture in the material and thus prevent damage to the building 

structure, such as the formation of fungi and degradation. 
 

- Store heat. The inertia of the land that makes up the wall of adobe help moderates the 
temperature increases and loss of respect within the outer housing, since the density 
influences the thermal transmittance. 

 
The high density of the material makes it the highest coefficient of heat accumulation. 
Except in the case of organic materials. To find the heat accumulation capacity to 
multiply the amount of heat absorbed per kg of material with a temperature difference of 
1 ° C, the material density dl, and this multiplied by the thickness of the material gives us 
the ability heat accumulation of the material in a particular case. 
 

Specific heat: Cp= Q / (m · ∆T)  [J/kg·K] 
Capacity of heat accumulation: S = Cp · ρ [kJ/m3·K] 
Ability to effectively heat accumulation material: Qsp= S · d [kJ/m2·K] 

 
Q: Amount of heat [J] 
m:  Dough [kg] 
∆T: Temperature difference [k] 
ρ:  Apparent density [kg/m3] 
d: Mterial thickness [m]

 
This means that the land has good thermal inertia, because the more heat the material 
accumulates, the more it takes for the material to respond to cold or heat, preventing a 
heating or cooling too quickly. In order to get a balanced indoor environment and energy 
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storage optimal depends primarily of the first 8 to 16 cm from the inside of the element of 
construction. 
 
Therefore the land also has a good thermal diffusivity, which is the speed of absorption and 
distribution of heat in the process of accumulation, producing rid from the moment it starts 
absorbing heat in the foreign material penetrating to the inside. Therefore the proper 
thickness is achieved and the heat reaches the inside in the preferable time of day, in order 
not to not produce excess heat during the day and at night the temperature rises, in order to 
maintain a balance in the internal temperature. 

 
Thermal diffusivity: a = λ / S [m2/s] 

 
 
In Winter, when the outside temperature is lower, the temperature is stored inside the walls, 
which have great inertia, and yielding inwards as it reduces the temperature inside, thus 
creating a maintenance interior temperature constant. 
 
On the other hand, in Summer, when the outside temperature is higher, the operation is the 
opposite. The temperature outside the hot wall, which stores and transfers within a certain 
rid, depending on the thickness of it, causing it to come inside at night, when temperatures 
have dropped to the outdoor. 
 
 
This land characteristic, to maintain a constant internal temperature, decrease the need for 
heating or cooling, assuming both energy and economic savings. 

 
Chart 6.11: Thermal diffusivity comparison 

Material Aparent 
density 

ρ [kg/m3] 

Thermal 
conductivity 

λ [W/mK] 

Specífic 
heat 
Cp 

[J/kg·K] 

Ability to 
acumulate 

heat 
S [kJ/m3·K] 

Thermal 
diffusivity 

a [m2/s] 

Wood 
sawdust 

70 0’055 2.100 147 3’7 

Solid wood 600 0’13 2.100 1.260 1’0 
Plastering 
mud 

1.800 0’91 1.000 1.800 5’1 

Reinforced 
concrete 

2.500 2’10 960 2.400 8’7 

Source: Table obtained of IEB and IBN Master 

 

- Saving energy and reducing pollution. CO2 emissions of building materials are produced 
mainly in the processes of extraction, transport and handling of the land, in this case the 
removal of the earth is closest to the building as possible, so being a local material and 
not considered a material handling km 0. that's why we are a low environmental impact 
of energy consumption. The completion of these processes account for only 1% of 
energy in comparison to other construction methods such as reinforced concrete factory 
or industrialized. 

 
On the other hand, due to the property to maintain a constant internal temperature also 
provides an advantage of saving both energy decreasing the need for heating or cooling. 

 
- Reusable material. The soil used in construction can be reused Once the utility building, 

since it is a harmless material. Only grinding and damping land could be reused as raw 
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material or be returned to its place of origin without affecting the environment. But if 
accrued additives, which can change the material, the land would become a future 
waste. 

 
- Economize building materials and transportation costs. The construction land represents 

a self supply of raw materials, as they can use the land taken in the work itself. In this 
way we saved some of the material for the work and avoid costs to get rid of the earth as 
waste. In the case of having to carry external land, either for lack of quantity or for the 
type of soil found there, still being cheaper than other industrial materials market. 

 
On the other hand, due to the property to maintain a constant internal temperature also 
provides economic benefit of saving both in terms of decreasing the need for heating or 
cooling. 

 
- Auto-construction. The techniques used in the construction of adobe are difficult to 

execute, provided they have made a good planning of the work performed. Which can 
be performed by non-specialists in construction, provided they are advised by an expert 
in the field at all times. The simple construction techniques do not require large tools are 
cheap and easy to use. 

 
- Preserves wood and other organic materials. The land protects the wood from insects 

and fungi that are in contact with her because of its low moisture balance, estimated 
between 0.4% and 0.6% by weight, and high hair • laritat. The reason is because the 
insects need a minimum humidity between 14% and 18% by fungi and must be greater 
than 20%. And as organic matter, natural fibers can be added to soil to improve their 
initial benefits, such as straw to make more wall insulation. 

 
- Absorbs pollutants. Although not proven, popularly known to contribute to the 

construction of land purify the indoor air of homes minimizing dust, odors, bacteria, 
VOCs6 and the static electricity among others. What is certain is that the earth can 
absorb pollutants dissolved in water, which is used to filter substances in the water and 
be able to recover. 

 
- Isolate electromagnetic radiation. The raw land isolates the high frequency 

electromagnetic waves and thus the possible negative effects on the human body. 
 
- Minimum visual impact. In this case it is the extension of a barn surrounded by nature, 

between small mountains, and to create an aesthetic continuity with the surrounding 
land is the best material. And at the end of its useful life and can also be returned to 
deconstruct the earth, leaving no mark. 

 
- No ignites. The earth is a material that has good fire behavior, as it is considered 

virtually fireproof, it spreads the fire and does not emit toxic gases. The nature of the 
physical-chemical raw land has great stability and fire resistance in this respect is clearly 

                                                
6 Volatile organic compounds (VOCs) are chemical substances that are present at room temperature in a 
gaseous state. They can be caused naturally or artificially. In the buildings are found in building materials like 
paint and in everyday products like cleaning, personal hygiene, air fresheners, cosmetics, etc. 
 
They can have harmful effects for the environment and health of people. To be in a gaseous state into contact 
with the human body very quickly, especially the airways. As each person can be very different effects, the most 
common are dizziness, headache, fatigue, vomiting, • allergic reactions and irritation to the eyes, throat and nose. 
 
Designing buildings according to the guidelines of bioarchitecture, such as the wall means taking into account the 
presence of volatile organic compounds of the materials used for construction. 
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superior to steel or brick. According to the article Altemir A., et al (2011) fire resistance of 
earth walls should be considered REI 90 thicknesses equal to or greater than 150 mm. 

 
- Sound insulation. The quality of the sound insulation of a wall is due to its density or 

mass (ρ ', kg / m2). The walls of earth, for high density, have a very favorable sound 
insulation. 

 
The isolating value against the aerial noise, Ra, for these earth walls is obtained through:  

 
Ra= 21,65log10 ・ ρ’ – 2,3       (for ρ’ > 50 kg/m2) 

ρ’ = ρ x t ρ = Wall density  (kg/m3) t = Wall thikness (m) 
On the wall of earth between 150 and 1200mm thick, Ra generally vary as a result of the 
different densities achieved between 49 and 70 dB, thus complying with the current 
regulations soundproofing. 
 
Walls of 30 cm, the insulation level is equivalent conventional materials, as seen in the table 
below. 

Chart 6.12: Acoustic behavior of materials 
Material  Density 

(kg/m3) 
Thinness 

(m) 
Ra  

(dB) 
Rammed earth 2.000 0,30 57,85 
BTC 1.700 0,30 56,32 
Adobe 1.200 0,30 53,04 
Reinforced concrete 2.300 0,30 59,16 
Solide concrete “in situ” 2.000 0,30 57,85 
Blocs of conventional concrete  860 0,20 46,10 
Wall of brick mace 2.170 0,30 58,61 
Wall of hollow brick 670 0,30 47,56 

Source: Table obtened of IEB and IBN Master 
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7. EXAMPLES OF MODERN ARCHITECTURE WITH RAMMED EARTH 
 
The current building land has made a step in the manufacturing process. The 
industrialization of earth materials is an improvement of the natural characteristics of the 
material, ensuring optimal qualities to be used and put in work, thereby reducing the 
execution time. Both prefabrication an the introduction of installation systems to the 
workshop within the walls have been a great breakthrough in the construction technique, 
making it more competent compared with other building systems in the runtime, and 
therefore the necessary manpower, which caused a rise in economic construction. 
 
Due to these advances, it is a technique increasingly used everywhere, some examples of 
industrialized rammed earth are presented: 
 
 

7.1. VISTOR CENTER OF THE SWISS INSTITUTE OF ORNITOLOGY. SWITZERLAND. 
 

Architects: Biel mlzd. 
Rammed earth builder: Schlins. 
Construction year: 2015 
 
The visitor center of the Swiss Institute of Ornithology, located in the city of Sempach 
(Switzerland), is designed as a three-part complex consisting of two bodies connected by the 
wall area in the middle of wood and glass. Combining wood and floor very well and give a 
visual continuity alike. 
 
This building fulfils the Minergie-P-Eco, which is a standard for building energy efficient 
Swiss, which requires a rational use of energy and it is a healthy and ecological construction. 
 
It is considered a pioner project of ecologic construction in Switzerland because it is the first 
one with three floors. 
 

Photography 7.1: Visitors to the Swiss Ornithological Institute in Sempach 

 
Source: Alexander Jaquemet, Erlach 
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7.2. THE CHAPEL OF RECONCILATION. GERMANY. 
 
Architects: Reiterman y Sassenroth. 
Rammed earth builder: Lehm Ton Erde, Martin Rauch. 
Construction year: 2000 
 
A strip bordering the Berlin Wall there was a church, because of its location this interfered in 
surveillance, which was destroyed in 1985. Once demolished, the two young architects in 
Berlin offered the site to build the Chapel of Reconciliation, in memory of the old church. With 
the guidance of artist and builder Martin Rauch, owner of a construction company 
specializing in land, which changed the initial conception in bringing the project to a building 
wall. 
 
Today this chapel is a benchmark in Europe, as it was the first public building with ground 
bearing structure built over the last 150 years in Germany, although it was a traditional 
construction in the past in this area. 
 
The interior walls are compacted earth 7'20m high, 0'60m thick and 43m long. The oval has a 
whole diameter of between 10 and 14m and supports the positions of the roof. 
 

Because the construction technique was not authorized, the Department of bearing 
structures and construction of the Technical University of Berlin was in charge of the project 
as a "special case." Which provided a detailed analysis of the compacted soil compaction in 
the phases of installation and • setup. And during the construction phase was carried out with 
careful supervision and conditions were set up seven times higher than any conventional 
building, as it had been years since it was built a public building with ground structure. 
 

Fotografia 7.2: Wall of the chapel of 
reconcilation 

 
Source: Font: Nils Gore 

Fotografia 7.3: Inside the chapel of 
reconciliation 

 
Font: Hannelore Fobo 
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7.3. VISITOR CENTER EDEN PROJECT. UNITED KINGDOM. 
 

Architect: Grimshaw Architects.  
Rammed earth builder: RamCast i Rowland Keable.  
Constructiob year: 2001 
Awards: 

• LABC National Built In Quality Awards 
• Business Commitment to the Environment Award 
• World Architecture Award 
• AIA London/UK Excellence in Design Award 
• BIAT Award for Technical Excellence 
• Structural Steel Design Award 
• British Construction Industry Award 
• RIBA Award 
• Stirling Prize Runner Up 

 
The Eden Project is located in an old quarry in Cornwall (UK), where it holds a scientific and 
educational institution dedicated to sustainable development, consisting of two greenhouses, 
one of which is the largest in the world and two buildings forming the visitor center. 

The visitor center is formed by walls 45m, slightly curved, with a tensile roof structures. 
These earth walls have no bearing function but only closed, but with its strength I could bear. 
And the land was taken from a quarry next to the new building. 

 
Photography 7.4: Visitor center Eden project 

 
Source: Arquitectura comprometida  
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7.4. CENTERE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY. UNITED KINGDOM. 
 
Architects: Pat Borer and David Lea.  
Rammed Earth builder: RamCast i Rowland Keable. 
Construction year: 2010 
 
This educational equipment for the professional training of sustainability was opened in June 
2010 in Machynleth (Wales). There are walls of 7,2m tall and 50cm thick, which support the 
charges cover. The 15m diameter curved walls urged the cost of shuttering. 
 
We chose this type of construction in order to save energy, but because it is a building with 
an alleged high heating demand. Another relevant factor is the acoustic behavior of the 
household, as earth walls due to its high density have a favorable insulation. 
 

Photography 7.5: Inside the Center for Alternative Technology  

 
Source: Rowland Keable, Ram Cast CIC  

 
7.5. HALL OF BODHI MANDALA ZEN CENTER. EE.UU. 

 
Architects: Predock Frane Architects. 
Construction year: 2003 
 
The study center of Buddhism Bodhi Mandala Zen Center is New Mexico, which is 
considered the epicenter of building land in North America. The rammed earth is a good 
constructive solution for this building because of its thermal behavior, as it is located in an 
area of extreme weather. 
 
This center consists of a hall which combines the use of natural materials, passive and active 
cooling systems, and the relationship between weight and mass to create a unique space 
dedicated to the daily ritual of Zen practice.  
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Photography 7.6: Bodhi mandala zen center 

 
Source: Jason Predock 

 
7.6. LIBRARY SUBLETTE COUNTRY. EE.UU. 

 
Architects: Carney Architects. 
Rammed earth builder: Terra Firma Builders. 
Construction year: 2008 
Awards: 

 2009 Citation Award, AIA Western Mountain Region Chapter 
 2008 Merit Award, AIA Wyoming Chapter 

 
In 2008 requested the extension of the main building of the Library of Sublette Country in 
Pinedale (Wyoming) with a design for the building as sustainable as possible. And the 
architect John Carney recommended to use the wall for outer and inner walls of the building. 
This construction system was chosen both for its characteristic as a sustainable material for 
its thermal qualities to achieve maximum efficiency in an extreme climate, and finally also for 
his behavior before the fire, as it is especially important in this building the case of a library. 
 
According to the architects, this example of rammed earth construction, is listed as the first 
modern public building in the United States using insulated adobe as construction material. 
 
The wall system used Sirewall called a patent Terra Firma Builders. It is a system that 
includes sandwich corrugated steel reinforcement rods to fix insulation polystyrene 10cm 
inside the rammed earth wall, covered with dirt 17,50cm Wing pool and a 25cm the inner 
side, thus ensuring thermal comfort for the library. 

 
Photography 7.7: Wyoming library 

 
Source: Carney Architects 
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7.7. ESCOLA D’ARTS VISUALS D’OAXACA. MÈXIC. 
 
Architects: Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo, Carlos Facio and Rafael Carrillo. 
Rammed earth builder: CEMEX. 
Construction year: 2008 
 
The School of Visual Arts of the Autonomous University Benito Juárez of Oaxaca has two 
types of buildings, some built of stone and others in rammed earth. 
 
The buildings are oriented north earth, except the gallery and the main conference room, 
watching the North-South. The use of the rammed earth helps to create a microclimate, 
which is ideal for extreme weather conditions of the city of Oaxaca, and sound insulation in 
the classroom. 
 

The decision to lift up the classroom Magna with concrete supports, which leads to a patio, 
it create the idea of the project. 
 
Photography 7.8: Classroom Magna in the Autonomous University Benito Juárez 

 
Source: Font: Luis Gordoa 

 
 
7.8. NATIONAL WINE CENTER. AUSTRALIA. 

 
Architects: Grieve Gillette and Cox. 
Builder: Mitchel Builders.  
Construction year: 2002 
Awards: 

 Urban Development Institute of Australia Award for Excellence in Urban 
Planning 2001 

 Australian Timber Design Awards: Public and Commercial Building, Best use 
of Timber Engineering, Supreme Timber Design Award, 2001 

 RAIA (SA Chapter) Award of Merit – New Building, 2002 
 AISC Award for Steel Construction Excellence, 2002 
 Best Architecture Award – 7th World Conference on Timber Engineering – 

Malaysia 2002 
 

This building, located in Adeleide (Australia), was created as a cultural center for the 
promotion and recognition of wine intended for the public. Formed by walls of rammed 
earth containing the metal structure • Metal inside with structural joints between materials. 
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These walls have a height of approximately 10 m and a width of 36 m, which are 
considered the largest earth walls in the southern hemisphere. 
 

Photography 7.9: Indoor of national wine center 

 
Source: University of Adelaide 

 
 
7.9. MUNICIPAL SWIMING POOL. SPAIN. 

 
Architects: Vier Arquitectos S.L. 
Rammed Earth builder: Betao e Taipa Lda 
Construction year: 2010 
Awards: First prize for sustainable construction of Castilla I León(2005-2006). 
 
This building is located in Toro (Zamora) and consists of a Basement, ground floor and first 
floor. The walls of the front access, the dressing room and the grounds of the pool are 
stabilized rammed earth with white cement, lime and gravel air. The envelope of the building 
is formed by walls 60 cm wide, which resumed the tradition of historic buildings in the region. 

 
Photography 7.10: Municipal swimming pool of Toro 

 
Source: La tapia en España. Tecnicas actuales y  ejemplos. (Font, F., Hidalgo, P., 2011) 
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7.10. SINGLE-FAMILY HOME. SPAIN. 
 
 Architect: Àngels Castellarnau Visus.  
Technicians architects: Fernando de Marcos Calvo. 
Rammmed Earth builder: Construcciones Salinero S.L. 
Construction year: 2014 
Awards: International award of contemporary earth architecture. Terra Award 2016 
 
In Ayerbe (Huesca), a small village in the Pyrenees, this house was built constructions 
inspired by old local ground, taking into account the orientation, morphology and the use of 
local materials. 
 
It is a rammed earth house with three floors, located on a rectangular plot of land terraced 
buildings. Opening a patio facing South with large openings. I solved the structure of contact 
with the ground through a ground semi buried built concrete mass (100% recyclable and 
aggregate local). 
 
To perform this building was used stone, earth and straw kilometer 0, which represent 80% 
of the weight of the building. They also use hydraulic lime, tiles and wood wool from a 
maximum radius of 150km. 
 
Therefore, it was built with the technique of rammed earth calicostrada a local tradition of 
building system that consists of building walls based load earth and manufactured kilometer 
zero. In introducing technical improvements such as adding straw to improve its thermal 
behavior and machined commissioning work to reduce the cost of implementation. 
 
This house is the architect Àngels Castellarnau itself, which has made all possible bio-
techniques and materials to achieve a natural home, sustainable energy with maximum 
efficiency and socially engaged with their environment. 

 
Photography 7.11: House of calicostrada rammed earth in Ayerbe 

 
Source: Xavier d’Arquer Blanc 

 
 
6.11. RURAL HOUSE. SPAIN. 

 
Architects: Sandra Bestraten i Emili Hormias. 
Rammed earth builder: Josep Canal. 
Construction year: 2007 
 
In the Esparra (Girona) we can found this rural house. This is the total rehabilitation and 
enlargement of a traditional masonry walls, to make it in house. In the closed it builds a wall 
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40cm wide, holding up the roof structure of wood and a wall 20cm serves partitioning the 
attic. Using white cement and clay soil from this place. 

 
Photography 7.12: Inside the rural house 

 
Source: Bharquitectura 

 
 6.12. SCHOOL CHILDREN. SPAIN. 

 
Architects: Gabriel Barbeta, Esteban Navarrete, Laura Barbera y Jordi Caminero. 
Technicians architects: Miquel Escobar and Toni Penadés 
Rammed earth builder: Construim el Compluvium, S.L. 
Construction year: 2010 
 
 
In Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona) is this school for children 0 to 3 years constructed 
with compressed earth blocks (BTC) and rammed earth. Although most of the walls are of 
BTC and the six domes over 6m diameter cover classrooms, a multipurpose room and the 
dining room of 70m², have been built with rammed earth walls plotting curves 40cm thick , 
carrying and closing function. 
 

In this has be added wood fibers to reduce shrinkage of the earth, expanded perlite to 
improve insulation and white cement as stabilizer. The outer walls are protected with 
silicone resin and potassium silicate for interiors. 
 

Photography 7.13: School children in Santa Eulàlia de Ronçana 

 
Source: Agenda de la construcció sostenible 
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7.13. WINERY MAS MARTINET. SPAIN. 
 
Architects: Pas 14 arquitectures 
Technicians architects: Albert Puy and Miquel Escobar  
Rammed earth builder: Coecocoop, sccl 
Construction year: 2013 
 
In 1986 began the "Mas Martinet Viticultors" a pioneering winery in the Priorat, which was 
built without green building criteria. A structure consisting of prefabricated concrete walls 
30cm siporex sloping roof and a gable with the same pieces and tile Arabic. 
 
In 2013 there was a reform of the envelope in order to improve insulation and thermal inertia. 
He made a rammed earth throughout the exterior and ventilated roof structure with cables. 
The rammed earth wall has a thickness of 45cm, which keeps the indoor temperature stable, 
important in a cellar. With this intervention the architects wanted to not only improve the 
environment, but also create a connection with the environment, creating continuity between 
the earth and found the adobe wall, as it is used for this are the same land site. 

 
Photography 7.14: Winery Mas Martinet 

 
Source: Pas14arquitectures 
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8. HISTORICAL EXAMPLES WITH EARTH 
 
Throughout history in almost all warm weathers - dry and temperate world, regardless of the 
presence of stone or wood, the land has been the predominant building material. 
 
The 15% of the architectural heritage inscribed on the UNESCO are built with earth. Here are 
some historical examples of earth constructions in both adobe and rammed earth in 
continents such as Asia, Africa, America and Europe. 
 
Below various examples of construction land in different continents are exposed, some of 
them obtained from the Final Degree Project ‘Millora de la tàpia mitjançant l’ús d’encenalls 
de suro natural, un àrid amb propietats tèrmiques.’ (Massó, F.G., 2013). These have been 
selected because I thought that both are important historical buildings of rammed earth and 
adobe, with which we can see that the land has been used as a building material for 
centuries around the world. 

 

8.1. ASIA 
8.1.1. TH BAM CITADEL. IRAN. 

 
The Bam Citadel is located in the province of Kerman in southeastern Iran. It was built before 
the fifth century BC and was occupied until 1850, when it was finally abandoned for reasons 
still unknown. The majority of currently existing buildings were built in the XIV century AD 
during the Safavid dynasty. Adobe building was the world's largest, with a covered area of 
approximately 180,000 square meters, it consists of a set of architectural giant walls between 
6 and 7 meters high and 1,815 meters long, more than 28 towers watch, countless homes, 
buildings with functions of stable, public bathrooms, prisons, barracks, mosques, among 
others, all built with adobe. 
 
In 2003 an earthquake measuring 6.2 degrees on the Richter scale destroyed more than 
80% of the buildings. The city was declared a World Heritage Site by UNESCO in 2004. 
Immediately after the destruction by the earthquake the reconstruction work began to restore 
the city. 

 
Photography 8.1: The Bam Citadel  

 
Source: Nakayama Mitsuteru 
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8.1.2. SHIBAM CITY. YEMEN. 
 
Shibam is a Yemen city, built along the desert Rub'al Khalis, which are known some details 
about its existence from s BC. In 1532 the city was hit by a major flood and it had to be 
rebuilt. 
 
The architectural buildings of several floors and narrow streets that make up the city, have 
led to the nickname "Manhattan of the desert." The buildings, built with adobe walls of 2 
meters at the base and 25-30 cm at the coronation, grow to over 9 floors to a height of 65m. 
In 1982 it enrolled at the World Heritage of UNESCO. 
 
To protect buildings from the elements, the facades are covered with a thick bath must be 
renewed regularly. However, due to poor management, natural hazards such as flooding that 
lived the city in 2008, during the armed conflict in 2015 caused that UNESCO consider the 
city as a World Heritage in danger 2015. 

 
Photography 8.2: Shibam city 

 
Source: Najeeb Musallam 

 
8.1.3. THE GREAT WALL OF CHINA 

 
The Great Wall of China was built, rebuilt and restored between III BC and XVI century. It 
was strategically located as an element of defense in the border north to south, it was a 
defensive military project of successive Chinese empires. It has a total length of 20,000 
kilometers, which is the world's longest structure built by humans with respect to surface and 
mass. Its structure was mainly rammed earth of raw land often coated with limestone or 
granite tiles cooked according to the availability of materials in the proximity. This type of 
construction gave much resistance to the siege weapons. In 1987 it was declared a World 
Heritage Site by UNESCO. In 2007, it was proclaimed as one of the new seven wonders of 
the world. 

 
Photography 8.3: General view of the 

Great Wall of China 

 
Source: National Geographic 

Photography 8.4: Great Wall of China 
pice of rammed earth 

 
Foto: Julien Garcia/Hemis/Gtres
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8.2. AFRICA 
  

8.2.1. MORUTORI TEMPLE OF RAMSÉS II OR RAMESSEUM. EGYPT. 
 
The temple of Ramses II or Great Temple of Abu Simbel is one of the most popular temples 
of Egypt. It was built during the XIII century BC as an order of Pharaoh Ramesses II in the 
Necropolis of Thebes, on the banks of the Nile, opposite to Luxor. 
 
The temple has a classic structure oriented from northwest to southeast and for its 
construction, limestone was mainly used. The earth in the form of adobe was used for the 
construction of Nubian vaults of the roofs of adjoining buildings, which were used as 
warehouse. The towers are unique in that they were constructed without a wooden structure 
called ‘cindri’ in Catalan. 
 
This temple is part of the monuments of Nubia region, located in the south of Egypt and the 
north of Sudan, which was registered as a UNESCO World Heritage Site in 1979. 
 

Photography 8.5: Columns hall of Ramesseum 

 
Source: Francisco López 

 
8.2.2. MOSQUE OF DJENNÉ. MALI. 
 

This Mosque is located in the city of Djenne, Mali, Niger River Delta interior. It was built in the 
XII century AC. It is the largest religious building made of earth in the world and also the 
largest made with this material in one piece. The plant has dimensions of 75x75 m2. The 
walls are 0.4 to 0.6 m in thickness depending on the height. These are made with adobe and 
coated with mud mortar. The appearance of this and other similar religious buildings in the 
area is characterized by the decoration of the facade with palm wood called ‘Toron’. These 
woods protect and serve as ‘scaffold’ to carry out annual repairs of the lining. This cracks 
due to the large temperature contrast. Since 1988 it is considered a World Heritage by 
UNESCO. 

Photography 8.6: The Mosque of Djenne 

 
Source: Martha de Jong-Lantink 
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8.2.3. KSAR OF AÏT BEN HADDOU. MOROCCO. 
 
The Ksar of Aït Ben is located in southern Morocco. It is a walled city that is the kind of 
traditional habitat presaharian. Both the houses and the fortifications were built with adobe 
and rammed earth, allocating the rammed earth to main walls and the adobe to the interior 
walls, columns, arches, decorations, etc. Ait Ben Hadu was declared World Heritage by 
UNESCO in 1987. 
 

Photography 8.7: The city of Ksar of Aït Ben 

 
Source: Guillén Pérez 

 
 

8.2.4. THE CONSTRUCTION OF THE DOGON IN BANDIGARA CLIFFS. MALI. 
 

The Bandigara cliffs are a long chain of approximately 200 km, located in Mali between the 
Savannah and  the Niger river. The Dogon settled in the XV century, as a natural refuge and 
served to camouflage their homes made of clay, straw and cattle dung. And there remained 
constructions of hunters and gatherers Tellem dating readers who lived in the III century BC. 
Since 1989, the Dogons’ country has been considered a World’s Heritage Site by Unesco. 
 

Photography 8.8: The Dogon constructions in Bandigara cliffs 

 
Source: Olivier Keita  
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8.2.5. THE HOUSES BURIED IN MATMATA. TUNÍSIA. 
 
In the city of Matmata in Tunisia houses under the earth were built. These were built by 
digging in the mountain directly diameters between 8 and 13 m, which were cleared by 
forming a central courtyard. These ventilated rooms, digging vaulted arch, stabilizing only in 
a whitewashed lime. The origin of this city is unknown, but we know Matmata is the name of 
one of the Berber tribes who inhabited this area. 
 
Photography 8.9: The houses buried in 

Matmata  

 
Source: Richard Luney 

Photography 8.10: houses buried in 
Matmata, from within 

 
Source: Francesco Sgroi 

 

8.3. AMERICA  
Since the antiquity and for centuries between the continents of Africa, Asia and Europe, there 
were exchanges of knowledge and technologies due to trade or conquest and 
communications. But the American continent was isolated from all of these until the Hispanic 
colonization; however there are many similarities in the building technologies covered. 
 
The construction technologies that used land in America are: 

- The Andean Pre-Columbian technology, called ‘Pared de barro o bollos de barro’, 
with which walls of 80 cm batch were built. This technique reminds of Zabour used in 
Yemen. 

 
- The adobe is one of the main elements of earth architecture in the Americas. This 

element is also very common in the architecture and land of most civilizations around 
the world, with some minor variations. It must be said that in the Latin American 
continent these were already used before colonization; between 500 BC. and 600 
BC., and therefore it is not attributable to the European intrusion. 

 
- The technical quincha is a mixed fabric plant with soil. This construction method has 

also been used in different eras and civilizations in the world without an obvious 
connection. 

 
The rammed earth, which seems to have been introduced in the Americas due to 
colonization. 
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8.3.1. CITY OF CHAN CHAN. PERU. 
 

The Pre-Columbian city of Chan Chan in Perú is the the largest city of earth in America and 
the second in the world. It is located in the valley of Moche on the northern coast of the 
country. Between the XII and XVI AC. it was the capital of the kingdom of Chimor, of Chimu 
culture. All the archaeological whole occupies an area of approximately 20 km2. It is formed 
by a group of nine citadels or small walled cities, covering an area of 6 km2, some solitary 
pyramids and four industrial sectors located west and south. 
 
To build walls, they used pebbles on the bottom to form a bench that served as the basis for 
later climbing the walls with adobe or quincha (frame work cane and earth). Ceilings were 
formed woven straw ties which later were coated with mud and wooden support posts. The 
walls used to be wider at the base and narrower at the top. 
 
Chan Chan is also importat for the many beauty and variety of decorative reliefs, made from 
molds which adorn many of the walls. 
 

Photography 8.11: Archaeological city of Chan Chan 

 
Source: Pearl-dragon 

 
 
8.3.2.PAQUIMÉ, CASAS GRANDES. MEXICO. 

 
In Mexico, in the state of Chiuahua there is located the archaeological site of Paquimé, 
Casas Grandes. It is a Pre-Columbian city that had his time of maximum glory between the 
XIV and XV centuries. It was a meeting point between the Pueblo culture (southeast of what 
is now the United States and northern Mexico) and the most advanced civilizations of 
Mesomèrica. The archaeological site is located half a kilometer from the town of Casas 
Grandes. Paquimé is unique for being a metropolis with more than one-level houses built 
entirely with adobe. 
 

Photography 8.12: Archaeological zone of Paquimé 

 
Source: Francesca Bandarin 
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The land architecture significantly in many areas of the American continent have continued 
using the architecture until today. Some examples are: 
 

 
8.3.3. TAOS TOWN, NEW MEXICO. 

 
The town of Taos, located in the county of Taos in New Mexico, is about 1000 years old. 
Throughout its history, the construction technique in town, based on residential areas of 
adobe of colour reddish brown, has changed very little. Because it is one of the last Indian 
communities that maintains its identity, historical and archaeological relevance and its unique 
architecture, it was appointed World Heritage Site by Unesco in 1992. 
 

Photography 8.13: Overview of the 
town of Taos 

 
Source: Pascal Odul 

Photography 8.14: Detail of the town of 
Taos 

 
Source: Pascal Odul 

 
 
8.3.4. GUATEMALA.  
 

The origins of Guatemala are found during Pre-Columbian times, when it was populated by 
different groups, of which the most important was the Mayan civilization. Currently the 
construction in land is still used in different towns of Guatemala, like Antigua where 75% of 
the houses are made of adobe and rammed earth. 
 

Photography 8.15: La Antigua city 

 
Source: Auxiliadora Rosale 
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8.3.5. CUBA.  
 

In Cuba, a country with Pre-Columbian origins, you can still find numerous houses built with 
earth in populations such as Trinidad. 

 
Photography 8.16: Street of Trinidad 

 
Source: Hubert Guillaud 

 

 

8.4. EUROPE 
 
8.4.1. THE ALHAMBRA. SPAIN. 
 

To the south of the Iberian Peninsula, in Spain, there is the city of Granada, located on two 
adjacent hills, where we can find the Albaicin and the Alhambra forming the medieval town 
which dominate the modern city. 
 
The Alhambra is an ancient walled city (medina) which was the residence of the Nasarids 
monarchs during the years of occupation in the Muslim peninsula. The first references from 
the Alhambra date from the IX century AC when Sawar well Hamdun had to take refuge in 
the Fortress and repair it due to continued fighting. In the century XIII AC with the arrival of 
Mohamed Al-Hamar very first Nazari monarch, the royal residence was set in the castle of 
the Alhambra marking the beginning of the heyday and the construction period. Successive 
monarchs Muslims continued the construction work until the beginning of century XV AC. 
 
The need for immediate construction of fortifications, due to constant conflicts with Catholic 
troops, coupled with the ease of building with local materials, are the reasons why much of 
the Alhambra was built with earth. The technique used was the later wall lined with lime 
mortar and sand to protect it from water and wind. 
 
Both the Alhambra and the Albaicín district were declared World Heritage by UNESCO in 
1984. 
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   Photography 8.17: Yard of Alhambra                 Photography 8.18: Outside walls  

          
Source: Francesco Bandarin                                                       Source: Eco inteigència 

 
 
 
8.4.2. MONTBLANC WALL. SPAIN. 
 

The walls of Montblanc (Tarragona) are classified as defensive architecture. It is a medieval 
fortress built in wartime, so you needed a quick construction system that let a wall safe. Both 
the walls and towers and battlements were performed with a formwork system. 
 
The first phase of the wall built between the years 1336 and 1373, which actually worked as 
emergency, consists of a thick rammed earth socket on the ashlar. In the second phase, 
between 1373 and 1396, the construction was improved reinforcing the wall with a masonry 
wall at the back, leaning against the section of the existing base and topping the coronation. 
 
Although at the time gunpowder artillery was not used, since it appeared in Europe for 
military purposes in the late Middle Ages. It must be taken into consideration that when the 
gunpowder artillery was used to attack cities, the walls that were formed by rammed earth 
protected the walls better that the walls made with stone. Because the walls of rammed earth 
behave better in artillery hits, because these cause compaction of land without creating a 
strain without a collapse, which did happened when it hit in the walls that were built with 
stone. 
 

Photography 8.19: Current state of the wall of Montblanc 

 
Source: Meritxell Ortiz 
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ANNEX F. CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES 
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