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ABSTRACTRESUM

L’Església de la Mare de Déu del Rebollet, situada en la localitat d’Oliva, província de València, i 
construïda al segle XVII, és el temple més antic en ús de la ciutat. Per tant és de gran importància i 
referent per al patrimoni històric d’Oliva. El present treball es centra en l’estudi i anàlisi previ de 
l’Església i en diagnosticar l’estat en el que es troba per poder realitzar unes propostes d’intervenció 
adequades.   

En primer lloc s’analitza el context urbà i històric de l’edifici, per tant, es recopila la informació disponi-
ble per al seu estudi. A més es realitza un alçament gràfic a partir de treballs de camp per a posterior-
ment, analitzar els aspectes compositius, geomètrics i constructius de l’edifici.

Amb tots aquests aspectes, s’observa l’estat que presenta l’edifici i té lloc l’estudi patològic, on es 
localitzen les lesions que li afecten i s’identifiquen les causes que les provoquen. En aquest apartat 
s’observa el gran deteriorament de l’edifici degut a humitats capil∙lars que provoquen nombrosos 
danys a l’Església. 

Per finalitzar, s’elaboren les propostes d’intervenció més adequades i necessàries per a la seua con-
servació, especialment per a combatre les humitats que són el problema més greu que pateix el 
temple. 

RESUMEN

La iglesia de Nuestra Señora del Rebollet, situada en la localidad de Oliva, provincia de Valencia y 
construida en el siglo XVII, es el templo más antiguo en uso de la ciudad. Por tanto es de gran impor-
tancia y referente para el patrimonio histórico de Oliva. El presente trabajo se centra en el estudio y 
análisis previo de la iglesia y en diagnosticar el estado en el que se encuentra para poder realizar 
unas propuestas de intervención adecuadas.

En primer lugar, se analiza el contexto urbano e histórico del edificio para ello se recopila la informa-
ción disponible para su estudio. Además, se realiza un levantamiento gráfico a partir de trabajos de 
campo para posteriormente, analizar los aspectos compositivos, geométricos y constructivos del 
edificio.
Con todos estos aspectos se observa el estado que presenta el edificio y se procede a realizar un 
estudio patológico, donde se localizan las lesiones que le afectan y se identifican las causas que las 
provocan. En este apartado se observa el gran deterioro que sufre el edificio debido a humedades 
por capilaridad que provocan numerosos daños a la Iglesia.

Para finalizar, se elaboran las propuestas de intervención más adecuadas y necesarias para su con-
servación, especialmente para combatir las humedades que es el problema más grave que padece 
el templo.   

The church of “Nuestra Señora del Rebollet”, located in the town of Oliva, in the province of Valencia, 
was built in the seventeenth century. And it is the most ancient temple used in the city. Therefore, it is 
not only of great importance but also a point of reference in the historical heritage of Oliva. This paper 
focuses on the study and preliminary analysis of the church. Then some intervention proposals are 
made according to the estate of the building.

First of all, the urban and historical context of the building are analyzed and the available information 
is compiled for its study. In addition, a graphical survey is carried out starting from the field works and 
then the compositional, geometrical and constructive aspects of the building are analysed.

At this point, it is possible to notice the condition of the building with the aspects discussed above. And 
so, a pathological study can be made, where the lesions, that affect the building, are located and the 
causes are identified.  In this section, it is possible to observe the large deterioration the building suffers. 
This is due to the capillary moisture that causes extensive damages to the Church. 

Finally, the most appropriate and necessary interventions are proposed for its conservation. Especially 
to counteract the most serious problem the temple suffers, i.e. humidity.       
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Per a l’elaboració del present treball s’han adoptat una sèrie de pautes per a poder aconseguir  l’estudi previ de l’edifici. El desenvolupament del present Treball de Fi de Grau es centra en l’estudi 
previ i propostes d’intervenció per a la conservació de l’Església de Nostra 
Senyora del Rebollet, situada en el municipi d’Oliva, província de València. 

L’Església del Rebollet construïda a principis del segle XVII, és el temple en ús 
més antic d’Oliva. Per tant, és de gran interès el seu manteniment. A més, està 
declarat com a Bé de Rellevància Local (BRL). 

L’església presenta principalment greus problemes d’humitat, a més d’altres 
lesions. És per aquest motiu que sorgeix la idea de realitzar aquest treball, ja 
que l’Església ha sigut poc estudiada i seria interessant poder fer un treball 
que siga d’interès per a la ciutat. Per tant s’estudiarà i s’analitzarà l’edifici per 
a dur a terme un estudi patològic per a diagnosticar els danys i les causes i 
finalment plantejar unes propostes d’intervenció per a la seua conservació.  

L’objectiu principal del treball és realitzar un estudi de l’església per a diag-
nosticar i avaluar l’estat de l’edifici. Per tant, per a dur a terme aquest objec-
tiu es requeriran una sèrie d’objectius específics:

   - Recopilar informació existent sobre l’edifici a estudiar.

   - Realitzar un alçament gràfic de plànols de l’edifici.
   
   - Analitzar els aspectes constructius, compositius i geomètrics de l’edifici.

   - Observació de l’estat de l’edifici, estudi patològic e identificació puntual           
de les causes de les lesions.

   - Elaborar les propostes d’intervenció necessàries.

   - Analitzar el resultat de l’estudi previ realitzat per a elaborar unes conclu-
sions on es justifique la magnitud de la intervenció.

Aquest treball pretén que servisca de base per una posterior actuació sobre 
l’edifici. 
 

RECERCA D’INFORMACIÓ

PRESENTACIÓ

OBJECTIUS

METODOLOGIA

En primer lloc, s’ha dut a terme la recerca d’informació històrica del municipi d’Oliva i de l’Església del Rebollet. Per a poder 
localitzar la informació s’ha buscat en arxius i biblioteques dels municipis d’Oliva, Gandia i València. S’han trobat una sèrie de 
llibres encara que la documentació aportada ha sigut escassa, degut a que en l’any 1936 l’Arxiu Municipal d’Oliva va ser destruït 
degut a un incendi.

Després, obtinguda la informació històrica, s’ha estudiat el nivell de protecció que té l’Església. En aquest cas, es comprova que 
l’Església està catalogada per l’Ajuntament d’Oliva com a susceptible de ser declarada bé d’interès cultural i li correspon un 
nivell de protecció “A” que permet únicament les obres de restauració i de conservació íntegra. A més, està declarada com a 
Bé de Rellevància Local (BRL) per la Generalitat Valenciana. 

ALÇAMENT GRÀFIC

Durant la recerca d’informació s’han trobat una sèrie de plànols de Mas Millet arquitectos que serviran d’ajuda per a realitzar 
l’alçament gràfic. La metodologia empleada en aquest cas és la presa de dades “in situ” mitjançant croquis. Els instruments 
empleats per a prendre mesures són el flexòmetre, la cinta mètrica i el distanciòmetre. Amb les dades obtingudes s’ha compro-
vat que el plànol de planta estava correctament acotat i per tant, ha servit com a guia. 

1.1

1.2 1.3

1.4 1.5
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La realització dels alçats, s’ha aconseguit amb restitució fotogramètrica. Mitjançant fotografies dels alçats 
i amb les dades preses en els croquis s’ha donat lloc a la correcció d’imatges per a poder obtindre les 
altures de l’edifici. La correcció s’ha realitzat amb els programes PTLens i Asrix. 

Amb el PTLens s’han introduït les fotografies en el programa, el qual detecta la càmera utilitzada i corre-
geix les distorsions ocasionades per l’objectiu de la càmera. Una vegada corregides, es carguen en el 
programa ASRix, en el qual s’introdueixen les coordenades que coneixem, prenent un punt com a 0,0 i 
després, el programa rectificarà la imatge. 

Programa PTLens Programa ASRix

Imatge original Imatge corregida amb el programa 
ASRix

Imatge corregida amb el programa 
PTLens

En algunes façanes s’han utilitzat dianes per a obtindre punts estratègics per utilitzar-los en el progra-
ma ASRIX, ja que els punts que es coneixien no es veien en les fotografies preses. 

S’ha de tindre en compte que amb aquest mètode poden haver errors per la falta de exactitud 
entre les mesures obtingudes amb la triangulació del distanciòmetre i les fotografies. 

El plànol de situació s’elabora amb la cartografia facilitada per l’Ajuntament d’Oliva. En aquest cas, 
s’ha comprovat que la planta de l’Església no correspon en la seua totalitat amb la planta mesura-
da “in situ”. Per tant, es tindrà en compte la planta realitzada a partir de les mesures obtingudes, ja 
que estes són les que estan comprovades.  

Tots els plànols estan realitzats amb l’eina informàtica AutoCAD. 

0 1 52
Plànol extret de la cartografia

1.8 1.9 1.10
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ANÀLISI PATOLÒGIC

La idea de realitzar una intervenció està associada al deteriorament i a la situació agressiva a la que 
ha estat sotmesa l’església durant anys. Aquest deteriorament està influenciat amb la falta de mante-
niment de l’edifici a més de les intervencions impròpies que s’han realitzat sobre ell com per exemple 
la construcció de les cases adossades o l’aplicació errònia de materials. 
   
Per tant, es necessari fer un estudi patològic per a diagnosticar totes les lesions i el motiu d’aquests 
danys, i així procedir a la seua reparació. Per al desenvolupament d’aquesta part, es basarà en la 
norma UNE 41805:2009 IN Diagnóstico de edificios, a banda d’altres llibres relacionats amb la interven-
ció.

La metodologia seguida per a realitzar l’estudi patològic és localitzar les lesions mitjançant la inspec-
ció visual de l’edifici per a poder realitzar els plànols de mapejats i poder ubicar-les i posteriorment 
classificar-les i senyalar les possibles causes. Amb l’estudi “in situ” s’identificaran les lesions més greus 
que necessitaran una ràpida intervenció així com les lleus que deuran ser controlades per a evitar 
que empitjoren.  

Els mapejats de les lesions de l’edifici es realitzen amb “ortofotos” inserides al programa AutoCAD per 
a poder dibuixar sobre estes. Una vegada marcades les situacions de les lesions, amb el programa 
Adobe Illustrator es marquen amb colors cada una de elles, ja que tot el treball està maquetat amb 
aquest programa i es creia més convenient utilitzar aquests colors. També s’ha utilitzat el Adobe 
Photoshop per a modificar imatges, especialment per a una millor visualització. 

Una vegada realitzats els mapejats s’elaboren unes fitxes de lesions particulars, on s’indiquen les 
causes i les propostes d’intervenció adequades. Finalment, es realitza un proposta per a solucionar les 
humitats, el gran problema de l’església. Aquesta solució es proposa pensant que és la més adequa-
da tant a nivell efectiu, ràpid i econòmic.   

1.15

1.16
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LOCALITZACIÓ DE L’EDIFICI

L’Església de Nostra Senyora del Rebollet es localitza al municipi 
d’Oliva, en la comarca de La Safor, situat al sud-est de la província 
de València. Pel seu relleu geogràfic es pot dividir en quatre zones 
bé diferenciades: la muntanya, el pla ocupat per l’horta i la major 
part de la zona urbana, la zona costanera a l’est, i la zona 
d’aiguamolls (Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva) al sud-oest. 

L’edifici es localitza a la Plaça Juan Bautista Escrivá nº 3, on s’ubica 
la façana principal i accés a l’edifici. La façana nord-oest, on es 
troba la sagristia, se situa al carrer de Salvador Soler i Soler, i limita 
per la façana sud-oest per la carretera del Convent, un dels trams 
de la carretera N-332. Paral∙lela a esta, la façana nord-est és mitja-
nera amb l’antic convent franciscà, avui col∙legi del Rebollet. 

La costa és baixa i sorrenca, gaudeix de 10 Kms de platges voreja-
des al llarg de gairebé tota la seva longitud per dunes que separen 
els horts de tarongers i el mar. El clima és mediterrani.

Oliva és la segona població pel vòlum d’habitants i pel tamany del 
terme municipal, de tota la comarca de La Safor.

Un dels fets més significatius és que la carretera N-332 està a una cota superior de 1,67m respecte a la cota de l’edifici, i per tant serà motiu 
significant de l’aparició de humitats a l’interior de l’edifici sobretot en el mur que forma part de la façana.

En quant a l’entorn de l’Església, en la mateixa plaça, a banda del col∙legi del Rebollet, es troba el Mercat municipal. En la resta de carrers 
que l’envolten predominen edificacions privades de vivendes de poca altura i algun edifici de màxim 5 plantes.

EMPLAÇAMENT

Es pot observar en l’emplaçament, que l’Església està construïda sobre un desnivell del terreny, el qual provoca que cada façana estiga 
a diferent cota, les quals es podran observar durant el desenvolupament del present treball.

Gandia

OLIVA

Tavernes de la Valldigna

2.1 2.2
2.3

2.4
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CONTEXT HISTÒRIC

Oliva ha estat en una continua evolució urbana del centre històric des 
dels orígens fins al segle XX. L’Església de Nostra Senyora del Rebollet es 
construeix a principis del segle XVII. Per tant, per a poder contextualit-
zar l’immoble es fa una breu aproximació a la història del casc antic 
d’Oliva des del segle XIII, quan té lloc la conquesta cristiana.  

L’Església del Rebollet se situava a extramurs de la Vila, com 
es pot apreciar en el plànol.

La Vila cristiana se situa a la falda de la muntanya de Santa Anna i és 
on s’assentaran els primers repobladors cristians procedents de l’antic 
terme del Rebollet. En el segle XV queda consolidada la seua trama 
urbana i defensada per una muralla primitiva. A partir de la meitat del 
segle XVI, la intensa activitat constructiva dels Comtes d’Oliva eixam-
plarà el perímetre original de la muralla cap al nord-est.     

Dins de la Vila se situava el Palau Comtal dels Centelles, l’Església de 
Santa Maria i les residències més distingides. La Vila era el centre admi-
nistratiu, religiós i econòmic de la ciutat. A principis del segle XVIII, el rei 
Felip V va ordenar demolir les muralles de la Vila com a càstig per la 
participació d’Oliva en el bàndol austriacista durant la guerra de 
Successió1. Encara que segons testimonis, la demolició no va ser en la 
seua totalitat, ja que quedaven restes en els segles XIX I XX.  Més tard, 
al segle XX, la Vila es va expandir cap al sud y cap a l’est. 

Oliva a principis del segle XVII

La ciutat es trobava en una època musulmana quan a mitjans del 
segle XIII Jaume I la va conquerir i li la va oferir a la família Carròs, que 
tenien el seu centre de poder en el veí castell del Rebollet. En aquest 
moment s’estableixen al nucli de la ciutat dos conjunts urbans, la Vila 
cristiana i el Raval morisc.

LA VILA

Reconstrucció històrica en l’any 1850. 
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1. “Documentos y datos para la historia de la ciudad de Oliva”. Juan Blay Navarro  
(Valencia,1960).
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Mentrestant, a les afores de la muralla, se situa el Raval, on conti-
nuà vivint la població musulmana. En primer lloc, es va poblar per 
musulmans procedents d’altres poblats propers, però en l’últim 
quart del segle XIII, la població va augmentar degut a l’Ordre 
Reial de 1290 que obligà a la població musulmana  que vivia en 
les moreries de les muntanyes, que baixaren a concentrar-se en 
moreries al pla, per raons de seguretat i control2. 

La moreria d’Oliva se situa als costats nord i nord-oest de la vila 
amb carrers torts i costeruts.  La comunitat musulmana del Raval 
disposava d’institucions civils i religioses pròpies, per tant, 
s’administrava i funcionava de manera autòctona.    

Durant la guerra de Germanies i, després, pel decret de 
l’emperador Carlos V en 1525, es va obligar a la comunitat musul-
mana a la conversió forçada al cristianisme. A partir d’aquest 
moment se’ls coneix com a cristians nous, moriscs. El nucli original 
del raval es trobava al voltant de l’antiga mesquita, la qual es va 
convertir en la Parròquia de Sant Roc en 1534. D’aquesta manera, 
l’antiga moreria passà a ser una entitat independent en 15363. 

La població morisca del Raval d’Oliva, a diferència d’altres 
poblacions, continua augmentant de manera molt significativa. 
Un dels fets que propicià aquest increment de població fou el 
terratrèmol que va tindre lloc a la població del Rebollet en 1598, 
el qual va provocar que molts veïns afectats es traslladaren a la 
Vila i al Raval. 

Més tard, el 4 d’abril de 1609 el Consell de l’Estat va aprovar la 
expulsió dels moriscs del Regne de València, però no es va fer 
públic fins el 22 de setembre de 1609 per tal de mantindre en 
secret els preparatius. Finalment, els moriscs abandonaren la 
ciutat d’Oliva el 28 de setembre de 1609, en compliment del 
Decret d’Expulsió. Aquest fet va ocasionar una pèrdua demo-
gràfica de més del 50% de la població4. 

Ja superada la crisi demogràfica, el Raval tindrà una notable 
expansió durant el segle XVIII. Malgrat el començament de la 
Guerra de Successió, Oliva inicià una nova etapa en la que es 
produeix un accelerament econòmic important. Després de 
l’enderrocament de les muralles de la Vila, Oliva transformarà la 
seua trama urbana i els dos barris s’expandiran cap als voltants.

A finals dels anys 50 i principis dels 60, el casc urbà registrà un  crei-
xement rapidíssim, degut a la millora de les condicions de vida, la 
prosperitat deguda al conreu i comerç de la taronja, el comença-
ment del turisme, etc. La immigració i el trasllat de part de la 
població autòctona als barris nous canvià la composició 
demogràfica i lingüística de la població. 

EL RAVAL

ANTECEDENTS URBANÍSTICS CONTEXT HISTÒRIC 21

2. “De la historia de Oliva y Rebollet”. José Camarena Mahiques  (Valencia,1988).
3. “La Parroquia de San Roque de Oliva”. Francisco Pons Moncho (Valencia,1988).
4. “De la historia de Oliva y Rebollet”. José Camarena Mahiques  (Valencia,1988).
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ESGLÉSIA DEL REBOLLET

s. XVII - s.XXI

Breu cronologia de l’Església

1598, 26 de decembre, té lloc un fort terratrèmol que va afectar fonamentalment la població del 
Rebollet i al Monestir de Santa Maria del Pi. El terratrèmol va destruir moltes cases i especialment, el 
monestir, el qual era un dels de més importàcia de la Orde dels PP. Franciscans, deixant-lo completa-
ment en ruïnes. Els frares es quedaren sense convent per tant s’ordenà la construcció d’un nou convent 
a extramurs de la Villa d’Oliva. 

1606, 4 d’octubre, s’inaugura l’Església i el Convent com a Nou Convent de Santa Maria del Pi. Els 
franciscans establiren el Nou Convent com a nova residència. Per a la construcció del Convent i Esglé-
sia del Rebollet van contribuir el Comte i Duc D. Carlos II de Borja que va regalar el solar, va posar la 
primera pedra de l’edifici i va afavorir l’obra, així com el Rei d’Espanya Felipe III i l’arquebisbe de Valèn-
cia, Patriarca D. Juan de Ribera, que van aportar 100 ducats cada u.

1683 S’inaugura una capella més idònea i àmplia amb el seu retaule per a poder albergar la Verge 
del Rebollet, degut a la gran devoció que professaven els ciutadans d’Oliva i dels seu voltant.   

1835, 6 de setembre, van ser expulsats del Convent 24 frares i 12 novicis per la llei de Desamortització 
del Ministeri de Mendizábal i l’Església fou venuda en pública subasta pel govern a Francisco Vicente 
Terrades i fou convertida en celler. 

1853 Dª Aurora Vidal atorga escriptura de venda a favor de Francisco Escrivá Vidal junt a altres 10 
llauradors (de la Tercera Orde Franciscana) davant D. Francisco Ibiza notari d’Oliva. El que es venia era 
l’Església del Rebollet, la seua sagristia, òrgan, cor i campanar, que pertanyien a ella i als seus fills per la 
compra que el seu difunt espòs va fer a la Nació. 

1888 Les portes de l’Església són recobertes de llanda. 

1930-1931 L’antiga capella de la comunió i el campanar de l’església són enderrocats per a 
eixamplar la carretera nacional 332. 

1936, juliol, durant la Guerra Civil, saqueig i destrucció de l’Església del Rebollet. 

1957, mitjans del mes d’octubre, es desploma part del sostre del cor i s’organitza una junta per a la 
reconstrucció. El 28 d’octubre es van iniciar les obres. 

1961, 26 de març, s’estrena la nova taula de l’altar, feta de marbre i mosaics.

1653, 16 de novembre, s’inaugura una capella dedicada a la Verge del Rebollet.  

1939, 30 d’abril, acabada la guerra, es neteja l’Església i es fan restauracions en les obres.

1992, es repararen les goteres de l’Església. 

1993, 19 de gener, venen dos arquitectes de la Generalitat Valenciana per a inspeccionar les humi-
tats del Rebollet i prendre mesures per a possibles solucions i despeses. 

1994, 22 de decembre, es realitzen reparacions a la teulada i pilars exteriors, revestiments i motllures.   

1902 Juan Bautista Escrivá i la seua germana Rosa Escrivá compren i restauren l’edifici, i l’entreguen 
a les Germanes Carmelites de la Caritat com a centre educatiu i d’atenció al culte de l’església.

1744 Inauguració de l’orgue de l’Església.
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2007 Demolició de les cases adossades a l’Església.   

1995 L’Ajuntament d’Oliva cataloga l’Església del Rebollet amb un nivell de protecció A, susceptible 
de ser declarada bé d’interès cultural amb l’objecte de sol∙licitar formalment ajudes a la Generalitat 
Valenciana i a altres organismes que puguen col∙laborar en la millora del patrimoni històric d’Oliva.



Actualment, l’Església del Rebollet és el temple en ús més antic d’Oliva (1606) i custodia la patro-
na del poble, la imatge més antiga de tota la diòcesis de València (s.XIII). 

Reconstrucció de l’Església i Convent 1850 Dibuix idealitzat de com seria l’església 
abans d’enderrocar el campanar
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Vista aèria abans d’enderrocar els edificis adossats a l’església.

Arc de mig punt tapiat construït amb fàbrica de rajola i sustentant amb 
brancals de maó aparellat horitzontalment. Probablement, aquest era 
l’accés a la capella de la comunió enderrocada l’any 1931.

IMATGES QUE REPRESENTEN L’ESTAT EVOLUTIU DE L’ESGLÉSIA   
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P11 

P12 

Els plànols realitzats  són:

 - Situació    P1

 - Emplaçament   P2

 - Planta distribució A-A’  P3

 - Planta distribució A-A’ acotada P4

 - Planta distribució B-B’   P5 

 - Planta distribució B-B’ acotada P6

 - Planta distribució C-C’   P7

 - Planta distribució C-C’ acotada  P8

 - Planta zenital D-D’   P9
 
 - Cobertes               P10

 - Alçats sud-est/nord-oest

 - Alçat sud-oest 

 -Alçat sud

 - Secció longitudinal E-E’

 - Secció longitudinal F-F’

 - Secció transversal G-G’        

P13 

P14 
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P16 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ Escala 1/1000
0 10 20 50

P.01
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PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT Escala 1/500 P.02
0 1 2 5 10

3.1
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PLANTA DISTRIBUCIÓ A-A’ Escala 1/150
0 1 2 5

P.03 A
A’

±0,00m
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P.04 A
A’

PLANTA DISTRIBUCIÓ A-A’ ACOTADA Escala 1/150
0 1 2 5
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PLANTA DISTRIBUCIÓ B-B’ Escala 1/150
0 1 2 5

P.05
B B’

+3,25m
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PLANTA DISTRIBUCIÓ B-B’ ACOTADA Escala 1/150
0 1 2 5

P.06
B B’
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PLANTA DISTRIBUCIÓ C-C’ Escala 1/150
0 1 2 5

P.07

C C’

+5,40m
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PLANTA DISTRIBUCIÓ C-C’ ACOTADA Escala 1/150
0 1 2 5

P.08

C C’
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Escala 1/150
0 1 2 5

P.09
D

D’PLANTA ZENITAL D-D’
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PLÀNOL DE COBERTES Escala 1/150
0 1 2 5

P.10
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ALÇATS SUD-EST / NORD-OEST Escala 1/150
0 1 2 5

P.11
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ALÇAT SUD-OEST Escala 1/150
0 1 2 5

P.12
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ALÇAT SUD Escala 1/150
0 1 2 5

P.13



ALÇAMENT GRÀFIC 41

SECCIÓ LONGITUDINAL E-E’ Escala 1/150
0 1 2 5

P.14

E E’
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SECCIÓ LONGITUDINAL F-F’ Escala 1/150
0 1 2 5

P.15

F F’



Escala 1/150
0 1 2 5

SECCIÓ TRANSVERSAL G-G’

G
G

’

P.16
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DEFINICIÓ D’ESPAIS EXTERIORS

En primer lloc, per a l’anàlisi compositiu de l’edifici s’observa el plànol d’emplaçament i l’esquema de 
secció del terreny per a analitzar les diferents cotes a les que es troben els alçats de l’Església. S’escull 
com a cota de referència la plaça que serà ± 0,00m, a l’igual que l’immoble. Així, es pot contemplar 
que la resta de les façanes estan a cotes superiors respecte a l’edifici. Aquest fet es tindrà en compte 
per a posteriors anàlisis, com el patològic. 
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DESCRIPCIÓ COMPOSITIVA DE LES FAÇANES

FAÇANA PRINCIPAL

Aquesta façana és la principal ja que en ella es 
troba l’únic accés a l’edifici actualment. Està 
orientada a l’est i dóna a una plaça, la qual es 
troba a cota ± 0,00. 

La seua composició està formada per la única 
porta que dóna accés a l’edifici, una finestra a 
l’altura del cor i una fornícula per a albergar una 
verge. A l’esquerra superior de la façana es troba 
l’espadanya, construïda després d’haver enderro-
cat el campanar. La façana està revestida amb 
morter de ciment i pintada. Presenta un sòcol de 
pedra natural. 

L’accés a l’edifici està format per un portal de 
carreus amb arc de mig punt format igualment 
amb dovelles de carreus. Aquest portal es contex-
tualitza entre els segles XVII I XVIII, ja que en la 
ciutat hi ha altres exemples com el portal de la 
Casa Família Pascual (Museu Arqueològic) o el 
portal de la Casa de Gregori Maians, els quals 
foren construïts en aquests segles, respectiva-
ment.

A continuació podem observar els portals, on es 
pot apreciar la gran similitut que hi ha entre ells.

Museu Arqueològic (s.XVII) Casa dels Maians (s.XVIII)Esquema secció A 

± 0,00 m

+1,67m

A

Església del Rebollet (s.XVII)
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FAÇANA SUD-OEST I SUD

La següent façana és la que se situa 
a la carretera del Convent, un dels 
trams de la N-332. Es troba a una 
cota superior de 1,67 metres respecte 
a l’edifici. 

FAÇANA NORD-OEST

La façana oest se situa al carrer del Salvador Soler i Soler. Aquesta part del temple, on 
s’ubica la sagristia probablement és posterior a la construcció original de l’edifici ja que el 
mur està construït de paredat i no de tàpia com el mur original. El mur està lluït i pintat però 
es pot apreciar el seu sistema constructiu per el mur lateral recaient a la façana sud.   

En la façana podem observar dues finestres. Una d’ elles té una dimensió de 1,30 x 1m i 
conté un vitrall obsequi del reverend D. José Castell per les noces d’or l’any 2000. A més té 
una reixa per a la seua protecció. L’altra finestra de 0,90 x 1,12m s’ubica a l’escala que 
accedeix a l’estància de cota 3,25m (Plànol 04). Aquesta també està protegida per una 
reixa.

Vitrall obsequi Rnd. José Castell

A la part esquerra de la façana, entre els contraforts hi ha dos 
finestres amb vitralls que donen al presbiteri, les quals també es 
troben en la façana nord-est mitgera amb el col· legi. Finalment 
en el paredat de la sagristia s’observa una finestra tapiada amb 
maó. Els brancals i la llinda d’aquesta finestra estan construïts 
amb maó aparellat.

En quant a la seua composició, 
s’observen a la part dreta de la 
façana dues finestres de 42 x 28 cm 
les quals donen a l’escala que acce-
deix al cor i a l’espadanya. A 
l’esquerra d’estes hi ha una altra 
finestra de 1,56 x 0,9 m que es troba a 
l’altura del cor.

Anteriorment, la façana tenia unes 
vivendes adossades que foren ende-
rrocades l’any 2007. Per aquest motiu 
la façana es troba en tan mal estat i 
queden restes de revestiments. La 
demolició dels edificis han fet possi-
ble la contemplació del mur de tàpia 
valenciana del segle XVI i dels con-
traforts. 

Més cap a l’esquerra es veuen 
dos forats que donen a una 
estança situada dalt de les cape-
lles laterals. I també els forats de 
les agulles de l’encofrat que 
s’utilitzà per a construir el mur de 
tàpia.
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Aquesta part de l’església té una alçària inferior a la resta de l’edifici probablement perquè 
es pretenia rebaixar l’escala de l’església a una escala urbana semblant a la de les viven-
des contigües. 
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DEFINICIÓ D’ESPAIS INTERIORS

L’Església del Rebollet es construeix a principis del segle XVII. A pesar de ‘escassa informació històrica es pot deduir que 
l’edificació ha sigut intervinguda des de la seua construcció fins a l’actualitat. L’edifici conta amb una superfície total de 631m2.

La planta està formada per una única nau amb sis capelles laterals incomunicades a cada costat. Al final de la nau se situa el 
presbiteri, l’espai que envolta l’altar major. A continuació, s’observen en el plànol de planta les diferents parts que composen 
l’església. 

Nau central

Capelles laterals 

Presbiteri

Sagristia

Cor alt

Capella anda de la Verge del Rebollet

Magatzem i quadre de comandaments elèctrics 

Estàcia i lavabo

Bany auxiliar

Altar major

Escala accés planta superior cota + 3,25m 

Escala accés cor i espadanya
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TIPUS DE VOLTES I CÚPULES

A.  VOLTA BUFADA

B.  VOLTA DE CANÓ

C.  VOLTA REBAIXADA

D.  VOLTA DE CANÓ AMB LLUNETES I ARCS FAIXONS 

E.  CÚPULA APUNTADA

F.  VOLTA EL· LÍPTICA AMB LLUNETES
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SAGRISTIA

De planta quadrada coberta per una cúpula apuntada per 
l’interior. Suportada per petxines i arcs torals cecs en els que 
s’obrin buits. Tant la cúpula, les petxines, arcs i part de les 
parets presenten decoració pintada amb motius vegetals i 
geomètrics. A l’interior de la cúpula destaca el gran floró 
central.   
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DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS

NAU CENTRAL

Té una planta rectangular coberta per una volta de canó amb 
llunetes i arcs faixons sustentats per pilastres amb capitells d’estil 
corinti. 

PRESBITERI

El presbiteri amb dos escalons es situa a un nivell superior a la nau 
central. Està cobert amb volta bufada. Els arcs formers cecs de la 
volta bufada presenten dues finestres amb recarregada decora-
ció de tipus vegetal y geomètrica. 

CAPELLES LATERALS

Als dos costats de la nau s’obrin sis capelles laterals entre contraforts. 
La planta de les capelles és rectangular. Aquests espais es cobreixen 
amb volta bufada, excepte la capella de Jesús el Nazareno que està 
coberta amb volta de canó, i la capella situada baix de l’orgue que 
està rebaixada.  Totes elles incomunicades, excepte dos, tal com es 
veu en el plànol de planta. Les capelles es comuniquen amb la nau 
central mitjançant arcs formers de mig punt.  

Capella amb volta bufada Volta bufada

Capella amb volta de canó Capella amb volta rebaixada
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ESCALA I PLANTA SUPERIOR COTA + 3,25m

Escala que accedeix a la planta situada a una cota superior de 
3,25m. Aquesta estància és de planta quasi quadrada i s’utilitza com 
a magatzem.

MAGATZEM I QUADRE DE COMANDAMENTS ELÈCTRICS

Aquestes estàncies de planta rectangular se situen als 
costats de la sagristia. L’accés a aquestes habitacions es 
realitza des de les portes situades als laterals de l’altar major 
i des d’elles s’accedeix a la sagristia. Estan cobertes amb 
volta de canó.

COR ALT

De planta rectangular elevada a una cota de 5,40m situat als peus 
de l’església. Es comunica per les mateixes escales que accedixen a 
l’espadanya. 

Sota el cor es troba l’entrada de l’església que està coberta amb 
una volta el· líptica amb llunetes que pretenen mantindre la conti-
nuïtat de la volta de canó i les llunetes de la nau central.

A més, entre aquesta estància i la nau central hi ha una reixa de 
ferro forjat. Aquesta reixa es construeix per a evitar que es puga 
accedir a l’església mentre aquesta està oberta per a poder ser 
visitada. 

CAPELLA DE L’ANDA DE LA VERGE DEL REBOLLET 

Aquesta capella també es cobreix amb volta bufada. Està 
tancada amb reixa i per ella s’accedeix a les escales per a 
pujar al cor i a l’espadanya.

ESCALA ACCÉS COR I ESPADANYA 

Escala de dos trams que accedeix al cor, a l’estància situada sobre 
les dos primeres capelles i a l’espadanya.
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Davant la impossibilitat d’accedir als fonaments se suposa, atenent a sistemes utilitzats en fonaments 
antics d’esglésies, que es va executar a partir de pedra massissa  i argamassa de calç, formant sabates 
continues baix els murs de tancament i contraforts.

A partir d’aquestos murs de pedra es construeixen els murs de tàpia valenciana.

FONAMENTS ESTRUCTURA

L’estructura vertical es basa principalment en murs de càrrega. Per al seu anàlisi s’haurà de tenir en 
compte les diferents fases constructives que ha tingut l’església.

En primer lloc s’aprecia el mur original pertanyent a principis del segle XVII. Es tracta d’un mur construït 
amb fàbrica de tàpia valenciana localitzat a la façana sud-oest i en el fragment del mur perimetral de 
la façana nord-oest. Probablement la façana sud-est, la principal i la nord-est, la mitjanera amb el con-
vent, també siguen originals i per tant de tàpia valenciana, encara que actualment no es pot afirmar 
amb certesa. 

A més, en la part baixa de la cantonada, entre les dues façanes de tàpia s’ observa que està construït 
amb reforç de carreus de pedra. 

5.1
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La tècnica per a l’execució dels murs de tàpia valenciana consisteix en omplir un encofrat anomenat 
tapial amb terra, morter de calç i rajoles. En primer lloc, s’estén un llit de morter de calç sobre el tapial, 
en el qual s’assenta una filada de rajoles massisses, deixant la cara més llarga vista (cantell) i prestant 
especial atenció a que estiguen ben pegades al tapial. Després s’estén una crosta de morter de calç 
sobre les rajoles i es procedeix a abocar i maçonar la terra. Abans que aquesta enrase amb el morter 
es torna a col· locar una nova filada de totxos sobre un llit de morter, i així successivament fins a com-
pletar la tapiada.

En la façana sud-oest es distingeixen les juntes dels posts del tapial i els forats de les agulles que suporta-
ven el tapial. Les dimensions del tapial, pel que s’observa en la façana deurien ser aproximadament de 
3 metres d’ample per 1 metre d’alçària. Sobre aquest mur de tàpia s’observa un recreixement del mur 
fins al ràfec realitzat amb paredat de pedra.  

Els murs que envolten l’absis, estan construïts també amb paredat de pedra de diferents dimensions. Els 
brancals i la llinda de la finestra de la façana sud-oest junt amb la cantonada i la part superior de la 
façana estan construïts amb rajoles travades amb morter amb la finalitat de reforçar els punts crítics. 
Tant aquesta construcció com el recreixement de pedra són posteriors al mur de tàpia. 

La façana sud reconstruïda a finals del segle XX, quan va ser enderrocat el campanar, està realitzada 
amb mur mixt que combina dues fàbriques, paredat de pedra alternat amb filades de rajoles horitzon-
tals. La cantonada de la façana es realitza amb rajoles ja que permeten una millor trava. 

El mur de tàpia té una secció considerable (1 m.) que es justifica per la missió de travar els contraforts 
de 0,80 m. d’espessor situats entre les capelles. La funció d’aquestos contraforts consisteix en absorbir 
les empestes que reben dels arcs faixons que suporten la coberta i transmetre’ls  als fonaments.

TAPIAL O TAPIERA 

JUNTES 

TAPIÓ

TAPIADA

MUR DE TÀPIA
FILADA5.6
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La volta de canó cobreix la nau i els arcs faixons la reforcen i descansen sobre les pilastres situades 
adossades als contraforts. Probablement, tant la volta de canó com els arcs faixons estiguen construïts 
amb rajola, a l’igual que les voltes no revestides que hi ha entre els buits dels contraforts. En aquestes 
voltes les rajoles es disposen per la cara del pla paral· lelament a la directriu de la volta, excepte en la 
clau que està realitzada amb rajoles més grans disposades transversalment. La juntes longitudinals que 
formen les rajoles són continues en tota la longitud de la volta, mentre que les juntes transversals són 
discontinues. 

Pel que s’observa en la següent fotografia, el mur que separa la nau central dels buits entre contraforts 
i els mateixos contraforts estan construïts amb rajola massissa i morter. A banda està el recreixement de 
paredat de pedra en la part superior tal i com s’observa en la façana. 

Mur tàpia (s.XVII)

 Mur paredat de pedra (s.XVIII)

Mur rajola massissa 

Mur mixt -paredat pedra i rajoles 
horitzontals- (s.XX) 

LOCALITZACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE MURS
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Respecte al forjat del cor, al no poder conèixer com està construït 
s’ha suposat que està realitzat amb envanets de sostremort sobre 
les voltes que el sustenten. En els envanets de sostremort recolza 
un tauler ceràmic que sosté el paviment del cor. 

A més de les voltes, el forjat està sustentat per un arc el∙líptic i 
quatre arcs de mig punt laterals.

El sistema constructiu suposat del forjat és el mateix que s’observa 
en els detalls de la coberta però els envanets de sostremort creen 
una pendent plana. S’omplin els buits superiors que formen les 
voltes per a aconseguir un forjat anivellat. 

L’escala d’accés al cor i a la coberta, probablement està cons-
truïda amb volta de maó de pla. 

Aquesta es realitza amb rajoles col∙locades per la seua part plana 
i agarrades amb morter d’algeps per la primera filada i després 
amb morter de calç.  

COBERTES

En l’església es troben diversos nivells de cobertes. La nau central 
es cobreix amb una coberta inclinada de dos aiguavessos. El pres-
biteri amb coberta inclinada de quatre aiguavessos i la coberta de 
la sagristia és de tres aiguavessos, mentre que les estàncies del 
costat d’esta, són a dos aiguavessos.

Ja que no es té accés sota la coberta, es considera que està cons-
truïda amb envanets de sostremort sobre els qual recolzen rajoles 
de gran dimensions que serveixen de tauler per a rebre les teules. 
Aquesta suposició es deu a que en aquella època, en Oliva no es 
disposava de fusta adequada però si d’una important producció 
de peces ceràmiques. 

En el detall 5.22 s’ha de tindre en compte que els envanets de 
sostremort estarien sobre les voltes, per tant format corba i no pla 
tal i com apareix al detall. 

El ràfec està constituït pel vol de varies filades de rajoles fines. Tal i 
com s’observa en les imatges 5.18 i 5.19.

Tota la teulada de l’església està coberta amb teula corba àrab.
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L’Església del Rebollet ha suportat diverses modifi-
cacions al llarg de la seua història tal i com 
s’aprecia en les façanes concretament. S’ha anat 
ampliant-la fins a aconseguir l’edifici que ara es 
contempla. Amb el pas del temps, l’església ha 
sofert canvis com la construcció de les cases ados-
sades a l’edifici les quals, anys després, van ser 
enderrocades ja que ocultaven la construcció de 
l’Església. I ara, han quedat restes en la façana i es 
probable que l’enderrocament siga la causa de 
l’aparició de fissures a l’interior de l’església. Al igual 
que la demolició del campanar i la capella de la 
comunió (1930-1931) que també han pogut afectar 
amb l’aparició de fissures en les voltes de les cape-
lles laterals.

També s’aprecien intervencions impròpies com el 
recobriment de part de la façana sud-oest i sud 
d’una fina capa impròpia de morter plàstic que 
afecta estèticament a la façana, a banda de que 
tapa el mur de tàpia del s.XVII. Probablement es va 
adoptar aquesta solució amb l’objectiu de fer 
reparacions ràpides o per falta de recursos. També 
s’observen altres solucions inapropiades com els 
rejuntats de morter i la finestra tapada amb rajoles.  

A més, durant els anys l’Església ha sigut restaurada 
tal i com s’indica en la cronologia de l’edifici, ja 
que va ser abandonada i destruïda durant el temps 
de guerra. 

Els plànols realitzats de mapejats de lesions són:

 - Alçat nord-oest  M1

 - Alçat sud-oest  M2

 - Alçat sud   M3

 - Alçat sud-est   M4

 - Planta distribució A-A’  M5 

 - Planta zenital B-B’  M6

 - Planta zenital cor C-C’  M7

 - Secció longitudinal D-D’  M8

 - Secció longitudinal E-E’ M9

6.1

6.2

MAPEJATSHISTORIAL PATOLÒGIC
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ALÇATS SUD-EST M.04
0 1 2 5

Exfoliacions 

Llavats

Brutícia

Ennegriment

Arenització



66 ESGLÉSIA DEL REBOLLET

PLANTA DISTRIBUCIÓ A-A’ Escala 1/150
0 1 2 5

M.05 A
A’

Bombament i trencament del 
paviment

Taques per humitat

Exfoliacions per humitat

Brutícia

Escantell



ESTUDI PATOLÒGIC MAPEJATS 67

Escala 1/150
0 1 2 5

M.06PLANTA ZENITAL B-B’ B
B’

Fissures



68 ESGLÉSIA DEL REBOLLET

PLANTA ZENITAL COR C-C’ M.07
0 1 2 5

Fissures



ESTUDI PATOLÒGIC MAPEJATS 69

Escala 1/150
0 1 2 5

M.08SECCIÓ LONGITUDINAL D-D’

D D’

Fissures

Elements impropis



70 ESGLÉSIA DEL REBOLLET

Escala 1/150
0 1 2 5

M.09SECCIÓ LONGITUDINAL E-E’

E E’

Fissures

Elements impropis

Exfoliacions per humitat



Localització

ESTUDI PARTICULAR DE LES LESIONS

LESIÓ: ELEMENTS IMPROPIS  EI  

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

S’observen a les façanes nord-oest i sud-oest.

ESTUDI PATOLÒGIC ESTUDI PARTICULAR LESIONS 71

Façana nord-oest Façana sud-oest

Restes dels revestiments impropis de les cases construïdes adossades a l’església que afecten estèti-
cament a la façana. A més, aquests revestiments provoquen la pèrdua de valor del mur de tàpia 
del segle XVII. 

Aquests revestiments es produeixen degut a que quan van ser enderrocades les cases no es van 
preocupar per retirar les restes que quedaren en la façana. Probablement per a acabar les tasques 
ràpidament o per motius econòmics.

En primer lloc s’han de retirar tots els revestiments impropis, per tant, es deuen picar els revestiments 
cuidadosament per a no afectar a la tàpia, i eliminar-los completament. Al mateix temps s’han de 
retirar les vegetacions que apareixen entre els revestiments ja que les arrels poden provocar pres-
sions  i produir fissures en el mur. 

Una vegada retirats aquests elements s’ha de raspallar el mur per a eliminar les restes de pols que 
puguen quedar i es comprovarà l’estat en el que es troba la tàpia. Es sanejarà el mur i en el cas que 
hi haja pèrdua de material es repararà amb terra o fang per a mantindre les mateixes característi-
ques tant per una qüestió d’integritat física com per estètica.  

Per a posar en valor la història del mur els forats de les agulles no es deuen tapar ja que marquen la 
tècnica de la tàpia.  
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Localització

LESIÓ: INTERVENCIONS  EI  

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

S’observen a les façanes sud-oest i sud.

Façana sudFaçana sud-oest

Diverses intervencions realitzades que afecten l’estètica, ja que manifesten discontinuïtats en el mur. 
Estes intervencions són:

- Aplicació d’una capa de morter plàstic sobre el mur de tàpia.
- Tancament de la finestra amb rajoles.
- Aplicació de morter per a tapar els forats i en les parts on hi havia pèrdua de material.
- Construcció d’un sòcol amb morter de ciment, el qual al ser porós absorbeix les humitats i les mani-
festa a través de taques.

La causa del morter en la façana és la intervenció inadequada que s’ha adoptat per a protegir-la, 
ja que si que fa la funció de protecció de la façana però estèticament no és una bona solució per 
a una façana històrica. A l’igual que la construcció del sòcol i l’errònia aplicació de morter per a 
tapar els forats o la falta de material.

El tancament de la finestra es va produir en el moment de la construcció dels edificis adossats.

En primer lloc, s’ha de retirar el sòcol i posteriorment, el morter de la façana. Per a poder retirar el 
morter s’ha d’aplicar un dissolvent d’alt gramatge . Per tant,  s’haurà de humectar la superfície amb 
aigua abans d’aplicar el tractament àcid i així poder proporcionar una superfície humida sobre la 
que estendre el químic. Després s’aplica el dissolvent amb raspall i un polvoritzador a pressió, o bé 
en forma de gel, i transcorregut un temps es llava amb aigua a baixa pressió . 

A més s’han de retirar les rajoles de la finestra per a recuperar el buit i poder fer la finestra practica-
ble per a poder ventilar millor.
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Localització

LESIÓ: HUMITAT PER CAPIL∙LARITAT  HC

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

S’observen humitats per capil∙laritat manifestades mitjançant altres lesions en les parts baixes de les 
façanes i a l’interior de l’església en els murs que es troben en contacte amb el terreny. També 
s’observen bombaments en el sòl per les humitats que ascendeixen.  

Façana nord-oest Façana sud-oest Façana sud-est Planta distribució

Humitat que es presenta en les zones baixes dels murs tant interiors com exteriors. L’aigua del terreny 
ascendeix pel mur provocant danys com exfoliacions, taques, ennegriments, bombaments del sòl.   

La causa per la que apareix la humitat capil∙lar es deu a que els materials dels murs absorbeixen 
l’aigua del terreny. Esta aigua ascendeix pels capil∙lars dels murs fins a 2 metres en les capelles i 
l’estància que hi ha al costat de la sagristia, ja que el mur és el que està contra el  terreny. 

A més, els edificis antics com l’església no presenten elements protectors contra la humitat per capil· 
laritat. 

Existeix un gran nombre de solucions a adoptar per al cas de la humitat per capil∙laritat. En aquest 
cas es proposa el que s’ha considerat el més adequat i avantatjós.

Es proposa el sistema sense fil d’electroosmosi . És un dispositiu que amb l’aplicació d’una diferència 
potencial  provoca que la molècula d’aigua descendeixi a través del mur cap al terreny i elimina les 
humitats definitivament. Aquest sistema es detallarà amb major profunditat en la pàgina 87 on 
s’indica la funció dels dispositius i la quantitat necessària per a que el funcionament siga efectiu.

Aquesta solució també permet eliminar la humitat del sòl sense la necessitat d’alçar-lo. Una vegada 
eliminades les humitats si es tindrà d’intervenir sobre el sòl danyat. S’haurà de retirar el paviment en 
mal estat i picar les capes inferiors per a posteriorment, reconstruir-les de manera que quede el sòl 
pla. Després es posaran les noves peces del paviment.

Exfoliacions Escantell EnnegrimentBrutícia Taques Taques 
interiors

Exfoliacions 
interiors 

Bombament i 
trencament 
del paviment
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Localització

LESIÓ: ENNEGRIMENT  EN

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

Totes les façanes

Façana sudFaçana nord-oest

Formació de depòsits de coloració negra que penetren en els porus de les superfícies de les faça-
nes. 

Es produeix com a conseqüència de depòsits de fum, sutge i pols que per l’acció de la humitat 
s’acumulen i formen depòsits de coloració negra.

Els factors que poden provocar-ho són l’orientació de la façana i la direcció del vent i la pluja ja que 
una favorable orientació pot provocar efectes de neteja constants en els edificis, en canvi, en el cas 
contrari provoca un embrutament permanent.

En aquest cas s’observa l’ennegriment en la façana nord que és l’orientació més desfavorable.  I 
també en la part baixa de la façana sud-oest i en els carreus de pedra del portal de la façana 
principal degut a la humitat per capil· laritat més l’acumulació de depòsits de pols. 

En el cas de l’ampit de la façana sud, la causa més probable de l’ennegriment és la falta d’un 
cavalló per a evacuar l’aigua de la pluja ja que al no disposar-ne, l’aigua cau directament sobre el 
parament. I amb l’acumulació d’humitat i brutícia s’han format les taques negres.

Per a eliminar aquestes taques, primer s’ha de resoldre la humitat per capil· laritat que és la que 
provoca l’ennegriment majoritàriament. La qual s’explica en la fitxa anterior.

Una vegada resolt el problema de la capil∙laritat, es procedeix a l’eradicació de les taques negres. 
En primer lloc, la neteja es realitza amb la projecció d’aigua calenta a pressió. En cas de no obtenir 
resultat es fa una neteja àcida, productes lleugerament àcids amb aigua, creant una solució 
aquosa.  Es tindrà en compte el temps d’exposició i la distància d’aplicació.

Una altra possibilitat és la col∙locació de “papetas químicas” sobre la superfície a tractar. Les patines 
de l’ennegriment queden adherides a estes i són eliminades dels paraments.

En el cas de l’ampit de la façana sud, el més recomanable serà la construcció d’un cavalló per a 
evacuar l’aigua de la pluja que arriba a la seua part superior i evitar que arribe a la part de la 
façana inferior al cavalló. 

El cavalló deurà tindre una inclinació mínima de 10º i presentarà goterons en la cara inferior separats 
del parament de l’ampit al menys 2cm. Deurà ser impermeable o disposarà d’una barrera imper-
meable a l’aigua amb una pendent cap a l’exterior de 10º com a mínim tal i com indica el CTE 
DB-HS 2.3.3.7.

Façana sud-oest Façana sud-est
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Localització

LESIÓ: EXFOLIACIONS i ESCANTELLS  EE

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

Part baixa de la façana nord-oest i en l’espadanya de la façana sud-est. 

Façana nord-oest

L’exfoliació és el despreniment per la separació d’una o més capes de material en la capa superfi-
cial, en aquest cas, el despreniment de la pintura de la façana nord-oest i de l’espadanya. També 
s’observa un escantell, que és la caiguda de fragments d’una capa de material com l’arrebossat 
de la façana. 

La conseqüència dels despreniments de la pintura i dels fragments de l’arrebossat de la façana  es 
deuen a l’exposició i atac dels agents atmosfèrics (pluja) que han estat sotmesos durant un llarg 
període.

També influeix en el cas de l’arrencada de la façana nord-oest, la humitat que ascendeix del 
terreny  que provoca la falta d’adherència de la pintura al parament. 

El primer pas és eliminar la humitat per capil∙laritat, explicada en la fitxa HC. Una vegada resolt el 
problema es procedeix a solucionar els problemes de l’exfoliació i escantells.

S’ha de realitzar una neteja de la superfície, eliminant tota la pintura solta. Després s’analitza la com-
posició de l’arrebossat per a aconseguir un morter amb les mateixes característiques i que puga 
adherir-se millor al antic morter. Una vegada reparat el fragment de l’arrebossat es procedeix a 
preparar la façana per a rebre de nou una pintura impermeable transpirable amb la mateixa tonali-
tat.

Façana sud-est

Exfoliacions 

Escantell
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Localització

LESIÓ: FISSURES  FI

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

A l’interior de l’església. Al voltant dels llums situats entre les finestres del presbiteri, en el sostre del cor, 
en l’arc final de la volta de canó que sustenta la volta bufada i en les voltes bufades d’algunes 
capelles laterals. 

Planta zenital Planta zenital cor Secció longitudinal A Secció longitudinal B

Obertures estretes i allargades que apareixen als revestiments. 

Les causes de l’aparició d'aquestes fissures són independents entre elles. 

Les fissures situades entre les finestres del presbiteri es suposa que apareixen degut al pes dels llum ja 
que estos són elements impropis posteriors a la construcció de l’església i creen una tensió entre els 
revestiments.

La fissura, que apareix en l’últim arc faixó que a la vegada actua com a arc toral de la volta bufada, 
la qual s’observa a la planta zenital, es pensa que es manifesta degut a un moviment estructural que 
ocorreria quan es van enderrocar les casses adossades. Estes cases probablement actuaven com a 
contrafort i al derruir-les l’església va sofrir un lleuger moviment que s’ha manifestat mitjançant la 
fissura. 
   
Les fissures de les capelles laterals i del sostre del cor poden ser conseqüència de moviments estruc-
turals deguts a la demolició del campanar.

En el cas de les fissures que apareixen pel pes dels llums, la solució a adoptar seria substituir-les per 
unes altres amb menys pes. Si no es canviaren s’haurien de reforçar els punts que les subjecten per 
a repartir millor el pes.  

La resta de fissures es comprova que no augmenten mitjançant fissurímetres. Si són estables es sege-
llen  amb una resina elàstica i després es pinta. Si s’observa que no són estables i continuen incre-
mentant, es deu retirar el revestiment i col∙locar una malla de fibra de vidre, que aporta una gran 
resistència a la fissuració, adherida al morter i després una altra capa del mateix material. Després 
es revesteix amb els materials corresponent.
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Localització

LESIÓ: LlAVATS  LL

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

Façana sud-est

Alçat sud-est

Escorrentia en el parament que es manifesta amb un canvi de coloració. 

Els llavats de l’espadanya apareixen com a conseqüència de l’oxidació de la campana que junt 
amb l’acció directa de l’aigua de la pluja i la seua escorrentia provoquen aquestes taques 
marrons.

En quant als llavats que apareixen en els carreus de pedra del portal, deuen ser conseqüència  de 
que la façana està construïda un poc més cap a fora que els carreus, per tant, provoca que l’aigua 
s’endinse cap a dins provocant que caiga directament sobre els carreus, que amb el pas del temps 
provoca un desgast de la pedra i de coloració. 

En primer lloc s’ha de tractar la campana contra l’oxidació que és la que està ocasionant les 
taques. Després es netejaran les taques amb hipoclorit de sodi, es deixa actuar uns minuts i després 
es raspalla amb aigua. Una vegada eliminada la capa d’òxid i netejada la zona amb abundant 
aigua, es torna a aplicar el mateix revestiment.

Per als llavats que apareixen en els carreus es, deu comprovar si amb l’espai que queda entre el 
revestiment de la façana i els carreus, es pot realitzar un goteró per tal que l’aigua no segueixi 
façana avall.     
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Localització

LESIÓ: REJUNTATS  RE

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

En algunes parts de les façanes nord-oest, sud-oest i sud.

Alçat nord-oest   Alçat sud-est Alçat sud 

Són intervencions realitzades de manera inadequada, siga per la naturalesa del material, per la 
seua composició o per la coloració, que alteren la façana estèticament.  S’ha procedit a omplir les 
juntes amb morters de ciment inadequats. 

Incorrecta solució adoptada. No s’ha tingut en compte la composició del material de les juntes 
originàries ni la coloració. 

En primer lloc, es pica el morter actual per a retirar-lo. Després, s’analitza la composició del rejuntat 
originari per a elaborar un morter amb les mateixes característiques i que puga adherir-se correcta-
ment als materials que formen el mur, ja siga a la pedra com a les rajoles.   
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Localització

LESIÓ: ARENITZACIÓ  AR

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

S’observa en el portal de pedra de la façana sud-est.

Alçat sud-est

Es tracta d’una disgregació de la pedra del portal que ha provocat una pèrdua de la secció del 
material.

La causa que ha provocat l’arenització és la meteorització dels components de la pedra que han 
provocat una caiguda “gra a gra” del material de la grandària arena. Les motlures del portal han 
quedat disgregades perdent part de la forma.

La única solució que hi ha per a combatre l’arenització és realitzar un motlle de la mateixa geome-
tria per a tornar-lo a reconstruir amb un nou material que puga adherir-se bé a l’antic. Però en 
aquest cas l’estat de la pedra no és tan greu, per tant, no serà necessari. 

6.34 6.34



80 ESGLÉSIA DEL REBOLLET

Localització

LESIÓ: PÈRDUA DE MATERIAL  PM

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

S’observen minúscules pèrdues de material en els alçats nord-oest, sud-oest i sud. 

Alçat nord-oest Alçat sud-oest Alçat sud

Es tracta del despreniment de peces de materials com les rajoles en les cantonades o del revesti-
ment.

Les causes que provoquen aquestes desaparicions poden ser: 

- Impactes en el cas de la falta de rajoles en la cantonada.

- Meteorització en el revestiment del parament degut als agents atmosfèrics al que estan sotmesos.
 
- Falta d’adherència per pèrdua del rejuntat en les rajoles de la façana sud. 

La solució a adoptar en la falta de rajoles és netejar bé la zona de la lesió i reconstruir-la col· locant 
una nova peça de les mateixes característiques, al igual que el nou rejuntat.

En el cas del revestiment, es deu netejar la zona i omplir els buits injectant un material similar al del 
revestiment originari. 
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Localització

LESIÓ: GRAFITS  GR

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

En les parts baixes dels alçats nord-oest i sud.

Alçat nord-oest Alçat sud

Pintures o escrits realitzats sobre els murs per accions vandàliques.

Acció directa de les persones. Falta de consciència ciutadana per insensibilitat pel Patrimoni i per 
desconeixement dels valors que representa un edifici referent d’un poble. 

En el cas del grafit de la façana sud, s’aprecia que el que queden són restes, ja que ja ha sigut nete-
jat però de manera defectuosa.

El tractament a seguir per a la seua eliminació serà  l’aplicació d’un lleixiu alcalí o clorur de metil 
que deu secar-se i després raspallar-se amb aigüa fins aconseguir la seua eliminació.    
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Localització

LESIÓ: BRUTÍCIA I TAQUES  BT

Fotografies

Descripció de la lesió

Intervenció

Possibles causes

En les parts baixes dels alçats sud-oest, sud i sud-est, i a l’interior de l’església, sobretot en l’escala 
que accedeix a l’espadanya.

Alçat sud-est Escala espadanyaAlçat sud-oestAlçat nord-oest

Depòsits de pols adherida o brutícia que s’acumulen especialment en les parts baixes de les faça-
nes. Quan les taques són de color marró obscur, és possible que continguen matèria orgànica. 

Apareixen com a conseqüència de falta de manteniment o descuits que provoquen l’acumulació 
de depòsits provocant taques de major complexitat. També es deu a la contaminació de la gran 
cantitat de circulació de cotxes per la carretera. 

La solució a adoptar per a la seua eliminació és mitjançant projecció d’aigua i neteja manual amb 
un raspall de pues flexibles. Es podran aplicar detergents neutres. 

En cas de que les taques persistiren s’utilitza la projecció d’aigua gelada o calenta a baixa pressió.
   
Per a l’interior de l’església es deu dur a terme un manteniment continu per a evitar l’acumulació de 
depòsits de pols i conservar-la en bon estat.
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 A continuació s’exposa la proposta elegida per a solucionar els problemes de la humitat per capil· 
laritat, ja que és la lesió més greu que presenta l’església. 

Tal i com s’ha explicat en l’estudi particular de les lesions, la humitat provinent del subsòl  ascendeix per 
els capil· lars dels murs provocant grans danys, especialment en els murs que estan en contacte amb 
el terreny, encara que també apareixen en el paviment de l’església. L’edifici, com s’ha vist anterior-
ment, està construït en una zona amb gran desnivell del terreny, és a dir, una de les façanes està situa-
da a una cota de + 1,67m i per tant, aquest mur es troba en contacte directe amb el terreny.  

Aquesta paret és la que presenta més problemes però com s’ha dit abans, apareixen humitats en altres 
parts de l’edifici. Així, per a resoldre aquest problema, es decideix que la solució més convenient és el 
sistema sense fil d’electroosmosis mitjançant el producte MURSEC ECO ja que pot albergar la totalitat 
de l’edifici. 

Aquest sistema consisteix en la instal· lació d’un dispositiu electrònic  que emet un senyal de baixa 
freqüència que actua sobre els anions i cations presents en els porus i capil· lars del mur anul· lant el 
procés d’absorció capil· lar i provocant que la humitat vaja descendint a través del mur cap al subsòl. 
Actua sobre un radi en el que permet la reducció de la humitat, el secat de parets, murs i sòl i incremen-
ta l’evaporació superficial. Amb l’avantatge de no tenir que realitzar perforacions, i sense fils. Per tant, 
és de fàcil i ràpida instal· lació, sense necessitat de fer obres així que s’evita una gran mà d’obra que 
en altres solucions si es tindria. La instal· lació no és costosa i no necessita cap manteniment, i el cost de 
la factura elèctrica és inapreciable. A més, no importa l’espessor o el tipus de mur en quant al funciona-
ment del sistema.

La instal· lació es realitza mitjançant la col· locació d’un dispositiu connectat a la xarxa elèctrica en un 
punt determinat per a que puga albergar la superfície necessària i a una alçària superior a la zona 
humida. Aquest dispositiu emetrà ones electromagnètiques que invertiran la polaritat del conjunt mur-
terra, aconseguint que l’aigua deixe d’ascendir  i ajudant a l’evaporació superficial, produint el secat 
de la zona afectada.

MURSEC 

ECO

Radi 12 m

Radi 15 m

S’ha considerat convenient la col· locació de tres dispositius, u amb un radi de 15 metres i els altres dos 
de 12 metres per a que puguen albergar tota l’església. En el plànol següent s’observa la ubicació dels 
dispositius amb el radi d’acció corresponent. 

Una vegada instal· lat el dispositiu, les humitats aniran desapareixent amb els primers mesos, per tant, 
una vegada solucionat aquest  problema s’han d’intervenir les altres lesions com les exfoliacions, 
taques, ennegriments tal i com s’ha indicat en les fitxes de les lesions particulars. 
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L’elaboració del present treball m’ha permès profunditzar i conèixer amb major detall sobre l’Església 
del Rebollet d’Oliva i ampliar coneixements sobre les tècniques i sistemes constructius dels segles XVII I 
XVIII.  

En primer lloc, s’ha realitzat un estudi històric en el que s’ha observat que l’edifici ha estat sotmès a 
diverses intervencions de restauració degut als danys que ha patit durant anys i també ampliacions, tal 
i com s’ha observat en les façanes. Per tant, aquestes accions ens permeten conèixer que de l’Església 
que observem avui en dia, queda molt poc d’aquella que es va inaugurar en 1606.  

Una de les parts originaries de l’edifici és el mur de tàpia valenciana que s’observa en la façana sud-
oest. L’anàlisi constructiu m’ha permès conèixer aquesta tècnica constructiva, la qual desconeixia i 
pense que és molt interessant. 

En quant a l’anàlisi patològic, ha sigut de gran ajuda l’aplicació de la norma UNE 41805:2009 IN Diag-
nóstico de edificios, ja que actualment escassegen normatives per a edificis construïts. En tota interven-
ció és necessària la diagnosis de l’estat del edifici i la justificació de la necessitat d’intervenció abans 
d’actuar, i en aquest cas, aquesta norma estableix unes definicions bàsiques aplicables per a analitzar 
l’estat en el que es troba l’església.

Sobre la patologia de l’església s’observen diverses lesions que al no tindre mitjans tècnics no s’han 
pogut comprovar en exactitud la seua magnitud. Però som conscients que les humitats estan provo-
cant problemes greus i per tant, una deterioració important.  També, les restes de les casses que hi 
havia adossades a l’església provoquen un problema estètic i pèrdua de valor del mur de tàpia. 

Així, és de vital importància la seua ràpida intervenció, ja que es tracta d’un temple referent al municipi 
Oliva  i deu demostrar l’envergadura i el valor  que representa i la importància que es mereix.

He de comentar que s’ha intentat recopilar tota la informació històrica possible però ha sigut una tasca 
costosa ja que la informació és molt escassa.   

Per finalitzar, el patrimoni arquitectònic és de gran importància per a la societat, ja que marca una 
història. I encara que l’Església del Rebollet no siga un edifici tan considerable, es mereix la mateixa 
importància, ja que forma part de la història d’Oliva. Per tant, es deu mantenir per a aconseguir la seua 
conservació i poder contemplar-la dignament.
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