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1 INTRODUCCIÓ 
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1.1 Objectius 

 

 En plantejar-nos rehabilitar una masia catalana com el «Mas el Bosc», el primer 

aspecte a tenir en compte és l’entorn on està situada. Pensant en una població com 

Muntanyola, municipi que pertany a la comarca de Vic, a la Catalunya central, es decideix 

que un nou ús apropiat per a aquesta masia és una casa de colònies, per les possibilitats 

de descobrir la natura i els paisatges de la zona, conèixer la història i la cultura de la 

Catalunya central. A partir d’aquí, el primer objectiu del projecte és l’aportació als que 

gaudeixin de la casa de colònies, ja siguin escolars o grups d’amics, d’un descans envoltat 

de natura i la possibilitat de realitzar activitats a l’aire lliure com excursions per boscos 

a peu o amb bicicleta i altres. La principal atracció del visitant serà el repòs, combinat 

amb el descobriment de l’entorn: la vida de pagès, l’espai natural més proper i la mateixa 

vila de Muntanyola, amb els seus racons més interessants (l’Església de Sant Quirze i 

Santa Julita, l’Església de Sant Esteve de Múnter, la creu de Miranda, el Castell dels 

Moros, etc.). En definitiva, es planteja la recuperació d’un edifici centenari, convertint-lo 

en una via per conèixer la població de Muntanyola i la vida popular i tradicional que 

encara es conserva. 

 

 Per altra banda, com a futurs Tècnics en Edificació, realitzarem una diagnosi i un 

projecte de rehabilitació i restauració per tal de donar seguretat i durabilitat a la masia 

actual. És possiblement l’objectiu més important a nivell arquitectònic i constructiu. Això 

significa investigar les causes de totes les lesions i mancances arquitectòniques per 

donar-hi una solució definitiva. Es farà, però, preservant l’estètica constructiva original i 

els elements artístics que es conserven. És imprescindible que qualssevol aportació 

constructiva sigui visible i diferenciable dels elements originals. Les aportacions tindran un 

paper funcional i no destacaran estèticament per sobre d’aquests, donant una imatge de 

senzillesa i austeritat. 

 

 Tot això, però, no és possible sense tenir present un altre objectiu important del 

projecte: la recerca de la història de la masia. És necessari analitzar el creixement i 

l’evolució del «Bosc» al llarg de la història, abans de plantejar qualsevol solució 

arquitectònica.  



Desenvolupament i canvi d’ús de la masia «Mas el Bosc» ubicada al municipi de Muntanyola      3 

 Contextualitzant cada zona i cada element, podrem fer l’estudi adequat i donar-hi la 

solució més idònia, si és necessària. 

 

 Seguint amb aspectes constructius, l’Aparellador és considerat un Tècnic en Materials 

de Construcció. El «Bosc» és per a nosaltres un nucli d’estudi d’antics materials, amb les 

particulars característiques de cadascun d’ells. Resultarà interessant donar a conèixer les 

característiques d’aquests, però n’hi inclourem també de nous: afegirem materials actuals i 

entre ells cal destacar l’ús de materials reciclats: restes de pneumàtics i de tot tipus de 

residus, que un cop tractats convenientment treballen de la mateixa manera que un 

material no tractat, reduint alhora residus contaminants. 

 

 Un altre objectiu a destacar del projecte, és el de fer habitable la masia. Es 

realitzarà un projecte per oferir les condicions i comoditats d’una casa de colònies, 

pensant en tot moment en la possibilitat de donar allotjament. Actualment no disposa 

d’instal·lació d’aigua, de gas, d’electricitat i calefacció que garanteixin unes condicions 

adients i de confort. Aquesta és, doncs, una de les altres finalitats a aconseguir. 

 

 Pel que fa l’entorn més proper a la masia, és necessari que s’adapti a les necessitats 

que exigeix el nou ús. És per això que es proposa també un projecte d’urbanització on es 

distribueixin zones verdes, una zona esportiva i de lleure formada per una piscina i una 

pista poliesportiva, vies d’accés a la casa, espècies d’arbres dels voltants, zones 

d’aparcament, etc. que harmonitzin amb la masia. És una millora i adequació de l’entorn 

pròxim al mas el «Bosc». 

 

 Com a objectiu últim, destaquem l’estudi mediambiental. Hem cregut interessant la 

realització de sistemes d’aprofitament de l’aigua de la pluja i de les aixetes, per tal de 

ser utilitzades com a rec i com a aigua per als inodors. És un sistema en principi fàcil de 

realitzar i interessant per a l’estalvi de recursos i la preservació del medi ambient. 

Seguint amb aquesta línia, també cal parlar de la realització d’un estudi tèrmic sobre 

cicles d’aire interiors, per a la climatització de les diferents zones. Resulta interessant 

l’ús de sistemes amb el menor impacte constructiu i econòmic, que comportin la reducció de 

residus generats i l’aprofitament climàtic destinat al confort interior. 
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1.2 Contingut 

 

 El treball que es vol dur a terme consisteix en la diagnosi, el projecte i la restauració 

de la masia «Mas el Bosc», situada al terme municipal de Muntanyola. Per fer això, és 

necessari seguir un ordre conforme s’avança en la seva realització: 

 

 En primer lloc és imprescindible l’aixecament de plànols de les tres plantes, dels 

alçats de les façanes i de les seccions necessàries per definir bé tots els elements que 

hi apareixen. No s’ha realitzat mai abans una tasca d’aquest tipus, amb la qual cosa 

caldrà començar de zero fins arribar a detallar tot el que sigui necessari descriure, per 

garantir-ne la correcta comprensió .  

 

 El segon pas és la descripció de l’estat actual. Als plànols realitzats, se’ls sumarà la 

redacció d’una memòria on s’especificarà tota la informació necessària per comprendre la 

masia i els elements que la conformen. A aquesta memòria s’hi afegirà també un estudi de 

les lesions que s’hi poden trobar a la masia. 

 

 També es realitzarà un estudi històric documentat des del moment en què es va iniciar 

la construcció. Com la majoria de masies va créixer de forma gradual en el temps, fins 

arribar a les importants dimensions actuals. Aquest creixement anava lligat a la situació 

econòmica dels propietaris en cada moment. Pel tipus de materials emprats podem conèixer 

l’època de construcció, la situació econòmica que vivien els propietaris i les seves 

necessitats. L’origen de la masia està datat aproximadament de l’any 1617, i des de 

llavors trobem indicis de varietat d’èpoques històriques: pedres datades l’any 1774, llindes 

de fusta amb data de l’any 1792. 

 

 El quart apartat és la diagnosi i intervenció en les lesions existents. Després d’haver 

fet una descripció completa i detallada de l’estat actual, ja ens podem plantejar una 

diagnosi de les lesions i mancances existents. El principal objectiu és trobar les causes 

que les originen i buscar una solució (intervenció) amb el mínim impacte estètic i econòmic. 

Com a tècnics, la nostra feina serà seleccionar entre totes les possibles solucions, la més 

encertada per a la nostra masia. Aquí no només és important solucionar les mancances 
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estructurals de l’edifici, sinó que també s’ha de buscar una harmonia amb l’element 

existent. Tal com s’ha dit en l’apartat d’objectius, s’intentarà diferenciar sempre 

visualment els elements antics dels nous, donant a aquests últims un caràcter senzill i 

auster. Aquest punt però, estarà lligat en tot moment al que vindrà a continuació: el 

canvi d’ús. Qualsevol rehabilitació ha de ser pensada partint del futur ús que es farà de 

l’edifici, per tal que la solució s’adeqüi a les necessitats futures. 

 

 Un cop s’hagin diagnosticat les diferents lesions, podem dur a terme el canvi d’ús: 

l’adequació per a una casa de colònies. Es realitzarà un projecte d’ordenació i distribució 

interiors d’acord amb el futur ús del «Bosc». Caldrà incorporar nous elements 

constructius, amb el sistema adequat d’instal·lacions i subministrament. Es tindrà en 

compte l’ús de nous materials i de materials reciclats per crear les divisions interiors 

necessàries, els paviments, etc. En tot moment s’intentaran preservar o recuperar els 

elements originals, abans de ser substituïts per uns de nous. 

 

 Per últim, completarem el projecte urbanitzant l’entorn més proper a la masia, sempre 

pensant en les necessitats futures. En tractar-se d’una casa de colònies, seran 

necessàries unes mínimes vies d’accés tant per a visitants, com per a vehicles de 

subministrament. S’haurà de disposar d’una petita zona d’aparcament de vehicles, però 

sobretot s’haurà d’urbanitzar pensant en les característiques paisatgístiques. Un dels 

principals objectius del projecte és donar un servei on la natura i la vegetació tinguin un 

paper important, a part d’una zona d’oci i esbarjo com serà una pista poliesportiva i una 

piscina; per tant, el projecte inclourà també la rehabilitació de les zones pròximes a la 

masia. 

 

 En definitiva el contingut d’aquest projecte és tot allò que faci possible un 

coneixement complet de la masia des del seu origen, i tot allò que calgui dur a terme, per 

tal d’arribar a donar una oferta de qualitat a les persones que gaudiran de la masia i 

visitaran la població de Muntanyola i la Comarca d’Osona. 
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1.3 Metodologia 

 

 La metodologia variarà en funció de l’etapa del projecte en que ens trobem. Així 

doncs, resulta més fàcil descriure el sistema de treball, seguint pas a pas els apartats 

del contingut del projecte: 

 

Aixecament de plànols: primerament es buscarà una sèrie de punts exteriors fixes que 

no pertanyin a la casa. Ens serviran per situar després el perímetre de la masia, fent 

diagonals des d’aquests punts exteriors. Un cop traçat el perímetre, ja podrem acotar 

l’interior de l’edifici, en cadascuna de les plantes. A continuació es realitzaran els alçats 

de les façanes i les seccions verticals. Tot això es farà amb un mesurador làser i una 

cinta mètrica convencional. Les dades preses les anotarem, en tot moment, en un croquis 

fet a mà o directament en un ordinador portàtil (treballarem amb el programa AutoCAD).  

 

 Descripció de l’estat actual: serà necessària una anàlisi visual exhaustiva de totes les 

zones de la casa. Es faran fotografies de tots els elements que hi apareixen i, un cop 

localitzats, es situaran sobre els plànols elaborats en l’etapa anterior. S’escriurà una 

memòria on hi constarà l’existència de cada element analitzat, amb la descripció 

corresponent. Per fer això, s’utilitzarà bibliografia especialitzada en materials i en 

sistemes constructius de la masia catalana. 

 

 Estudi històric: s’iniciarà amb la recerca documental i bibliogràfica de l’època de la vila. 

No es pot limitar només a documentació bibliogràfica, ja que és necessari també un estudi 

ocular in situ. El coneixement tècnic dels materials i dels sistemes constructius ens 

ajudarà a datar cada element en el temps i a fer una hipòtesi del creixement de la masia. 

 

 Diagnosi i intervenció: Per fer això se seguiran, sobretot, les bases marcades en 

fitxes de visites d’obra. Seran necessaris una inspecció visual i un seguit de 

comprovacions in situ per conèixer l’estat real dels elements: bigues, parets de càrrega, 

parets de tancament, etc. Aquestes comprovacions són les estipulades en qualsevol 

procés de diagnosi: proves de punxament, de rascat, d’impacte, etc. La diagnosi constarà, 

igual que els dos apartats anteriors, de documentació escrita i gràfica. 
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 Adequació per a una casa de colònies: per tal de donar les garanties necessàries de 

seguretat i durabilitat al nou ús de la masia, s’exigirà l’adequació a la normativa vigent, i 

concretament a les exigències del seu futur ús. El nou disseny es farà seguint la 

legislació actual i la línia aconsellada en documentació extreta d’arquitectes experts en 

matèria de rehabilitació de masies catalanes. Tot i això, sempre se seguirà el propi criteri 

com a tècnics responsables del projecte. 

 

 Projecte d’urbanització: la urbanització es realitzarà pensant en les necessitats 

d’aparcament, de zones verdes, de zona de lleure i oci i d’accés a la masia. Es tindran en 

compte factors climàtics de la zona i el tipus de vegetació que millor s’adapti a l’entorn. 
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1.4 Interès i justificació del projecte 

 

 L’origen d’aquest projecte neix de l’especialitat escollida pels dos membres del grup, a 

l’últim curs d’Arquitectura Tècnica de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 

(EPSEB). Al final de la carrera, l’alumne té la possibilitat d’escollir una de les quatre 

línies d’intensificació, seguint la modalitat d’estudis que més li agrada. En el nostre cas, 

hem realitzat la dedicada a l’Edificació i a la Rehabilitació. Els aspectes més importants 

que s’aprenen en aquesta modalitat són: 

 

 - Realitzar una diagnosi en edificis antics o en mal estat, si és necessària. 

- Donar solucions constructives a les lesions o a problemes de seguretat dels edificis 

malmesos. 

 - Programar un manteniment durant la vida útil d’un edifici. 

 - Conèixer els nous sistemes constructius i les seves principals característiques. 

 - Redactar un Projecte de Seguretat i Salut. 

 

 Desvetllat, doncs, el nostre interès respecte aquesta especialitat, vam pensar que 

fóra interessant reflectir i augmentar els coneixements adquirits, a través del Projecte 

Final de Carrera. La masia el «Bosc de Muntanyola es converteix així en l’escenari d’un 

intens estudi. Aquest projecte és supervisat pel professor i tècnic en Edificació de la 

Universitat Politècnica de Catalunya: Núria Casquero Modrego.  

 

 Més enllà de la realització del Projecte Final de Carrera, cal esmentar també l’interès 

personal, dels alumnes executors del treball, per les peculiaritats de la casa. Consta de 

en tot tipus d’elements singulars que la fan atractiva pel visitant, intensificada aquesta, 

per l’execució d’un projecte de rehabilitació i una projecte de canvi d’ús. Es tracta d’un 

edifici mai no estudiat anteriorment, del qual no es posseeixen ni plànols ni, documentació 

escrita.  

 

 Per últim, un fet determinant per embarcar-nos en aquest repte, ha estat la facilitat 

d’accés a l’interior de la masia. Gaudíem del consentiment dels propietaris actuals, amb 

llibertat gairebé absoluta per treballar-hi les hores que ens eren necessàries i els 
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períodes que ho necessitàvem. En qualsevol cas, és un privilegi que ja tenim i que estem 

segurs que es reflectirà en forma d’un estudi interessant i ben fet. 
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2 APUNT HISTÒRIC 
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2.1  Origen de la masia catalana 

 

 En els segles VIII i IX, durant l’avanç de la conquesta cristiana, es comencen a trobar 

les primeres coves com a llocs de poblament rural aïllat. Aquestes coves van ser 

habitades durant els primers segles medievals, però a finals del segle IX i principis del X, 

es va passar a construir al peu de la roca. Aquesta, es feia servir com a paret de fons i 

per davant s’aixecaven gruixuts murs de paret seca, amb pedra poc treballada 

(construcció de planta quadrada). 

 

 Cal dir que aquest tipus d’edificació coexistia amb les villae o gran finques agrícoles, 

herència de l’Imperi Romà, que a la llarga es van anar subdividint. Aquest procés de divisió 

va començar a la segona meitat del segle XII i va durar fins a mitjans del segle XIV.  

 

 Les explotacions agrícoles s’anaren dividint, per tal d’aconseguir un conreu més òptim 

i treure més profit del conreu de la terra. Això va provocar que s’anés imposant com a 

model de vida i de treball, el mas. Aquest havia aparegut els segles anteriors de 

l’evolució d’aquelles construccions de planta quadrada i que es feien aprofitant la roca.  

 

 Per mas s’entenia el complex agrícola i ramader format per la casa de pagès, unes 

elementals construccions auxiliars (quadres, galliners, magatzems, etc.) i amb les terres 

pròximes (boscos, pastures i camps de conreu).  

 

 Aquest fenomen de reducció de les finques agrícoles es va aturar el 1350 quan degut 

a catàstrofes demogràfiques, a les terres dels masos se’ls van anar afegint altres 

porcions, sovint procedents d’altres masos abandonats, en alguns casos més extenses que 

el propi mas. Va ser doncs a partir de finals del segle XIV quan en determinades 

comarques, els masos més importants van passar a anomenar-se masies.  

 

 D’aquestes masies, a part de la seva gran extensió de terres, en destacava la casa, 

on hi havia les estances destinades a habitatge, a la planta principal i els graners, a la 

superior. La planta baixa es destinava a corts, celler, rebost, forn, etc. A part hi havia 

altres corts, galliners i estables, segons la importància de l’explotació, l’era per batre i 
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la cabana per guardar-hi la palla. Les masies disposaven també d’una font o pou per a 

proveir d’aigua la casa i el bestiar.  

 

 Va ser a partir del segle XX quan moltes masies i masos van desaparèixer i les 

seves terres es van transformar en explotacions de tipus modern, però van conservar les 

característiques tradicionals com ara les edificacions. 
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2.2 Característiques d’un mas 

 

 Els factors que determinen la configuració d’una masia seran:  

 

 - La ubicació del mas 

 - L’accés 

 - La disposició de volums 

 - La circulació 

 - Els factors visuals 

 

La ubicació del mas 

Podem distingir dues tipologies de disposicions d’habitatges: agrupats o dispersos. A 

Catalunya la densitat d’habitatges és més important en zones seques que en zones 

humides. En les primeres, es concentren al voltant de punts d’aigua, mentre que a les 

segones es dispersen en relleus uniformes de terres productives.  

 

 L’habitatge dispers destaca en la zona 

litoral de Girona i Barcelona: Osona, la 

Garrotxa, Alt i Baix Empordà, el Gironès, la 

Selva i el Maresme. La nostra masia entra 

dins d’aquesta descripció i presenta totes les 

característiques d’un habitatge dispers.  

 

 No només el clima és un factor a tenir en compte en la implantació d’una vivenda. 

Altres factors importants són: les circulacions externes, els accessos, els punts d’aigua i 

recollida d’aquesta, els espais intersticials necessaris entre volums, els recés del vent, la 

necessitat de límits naturals (rius, turons, etc.). Aquests apartats es van tenir en compte 

a l’hora d’implantar la nostra masia. Trobem límits naturals com petits rierols, espais 

suficients per disposar els diferents volums i petits turons que envolten la construcció.  

 

 

 

sta aèria de Manlleu. 

Ubicació del «Mas el Bosc» 
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Accessos 

La via de comunicació amb un mas s’ha d’adaptar al seu suport físic i a la topografia 

o accidentalitat del terreny. L’accés esdevindrà l’embrió per al desenvolupament dels 

edificis d’un mas, entre ells la masia.  

 

 El camí respecte la masia pot ser paral·lel o perpendicular a les façanes principal i 

posterior, o bé paral·lel o perpendicular a les façanes laterals. Al «Bosc» el camí 

desemboca a la façana principal i acaba a la porta d’entrada.  

 

 En alguns casos, en el camí d’accés, es disposa un arbrat als laterals per reforçar la 

presència del mas. És un traçat en línia recta habitual en els camins fins a cases pairals. 

En l’accés a la nostra masia es pot intuir un traçat semblant, però de dimensions 

reduïdes.  

 

Disposició de volums 

 El camí és l’element estructurador de la composició d’una propietat, per tal de donar-

hi harmonia. Abans de construir cap edificació del mas, s’elaborava un esquema de la 

organització i el funcionament d’aquest, segons la geografia, per tal de què existís una 

bona connexió entre els volums una vegada construïts. Els constructors dels edificis 

rurals eren els mateixos pagesos que tenien amplis coneixements de la naturalesa, 

permetent obtenir resultats molt acceptables i una gran connexió amb el context 

ambiental.  

 

 L’orientació és la característica primordial per implantar els diferents edificis del mas. 

La millor orientació de la masia és en benefici de la façana principal, que conté les 

dependències més importants, la sala i els dormitoris.  

 

 També es tenien en compte aspectes com l’aprofitament màxim de la llum natural, el 

paisatge de l’entorn (camps de conreu inclosos), etc. Per tal d’evitar desperfectes causats 

per fenòmens naturals, com pluges torrencials, etc. es situava la masia de la manera més 

favorable.  

 

ntrada a la masia 
entrada a la masia.  
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 Un factor que distorsiona la configuració inicial del mas són les ampliacions de l’edifici 

posteriors a la seva construcció. Totes aquestes ampliacions eren degudes a les canviants 

necessitats dels amos segons l’època. 

  

 Les ampliacions més habituals eren les 

laterals, realitzant una prolongació de les 

crugies, modificació que comportava l’ampliació 

de les façanes principal i posterior, i la creació 

d’unes noves façanes laterals. Això, al «Bosc», 

es veu clarament en la façana o, on es pot 

distingir la posterior construcció del pou i de la 

zona de l’estable i el pati interior.  

 

 Una altre possibilitat de creixement era prolongant les façanes laterals, creant així 

una façana principal nova. Era poc habitual realitzar aquest procediment per la façana 

posterior.  

 

La circulació 

 Existeixen dues circulacions dins d’un mas:  

 

 - La exterior, entre els edificis que composen el mas. Aquesta ve condicionada a la 

disposició del camí d’accés.  

 

 - La interior, entre les dependències de l’habitatge.  

 

 Els dos espais principals que articulen les circulacions horitzontals del mas són l’era, 

com a centre neuràlgic de les circulacions exteriors, i la sala, com a dependència principal 

en l’organització d’espais i de les circulacions interiors.  

 

 

 

 

Ampliació de l’estable 
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Els factors visuals 

 La mirada és la principal comunicació entre l’home i el seu entorn. Com que el camp 

visual depèn de la posició de l’observador, des de les diferents façanes de la masia 

s’obtenen diverses panoràmiques.  

 

 Poder tenir un entorn obert, permet tenir-ne un control visual. Això pot preveure 

riscos atmosfèrics, d’intrusió, incidents externs, donant seguretat als habitants i una 

relació de possessió amb tot el que es contempla.  
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2.3 Evolució històrica de «Mas el Bosc» 

 

 El «Mas el Bosc» data de l’any 1617, això es pot afirmar degut a què en la segona 

planta hi trobem una llinda de pedra amb aquesta data en relleu, tot i que pot ésser que 

aquesta llinda hagi estat aprofitada d’una altra masia. De totes les llindes que hi ha a la 

masia, aquesta, és la més antiga, fet pel qual podem afirmar que és aquest l’any de 

construcció de la primera fase de la masia. 

 

 Actualment, els propietaris de la masia són la família Puig-Sabata, els actuals 

propietaris van heretar la masia l’any 1993 i la única documentació que tenen en la seva 

possessió són les escriptures de la masia al seu nom. 

 

 Ni a l’ajuntament de Muntanyola ni a l’ajuntament de Vic disposen de cap tipus de 

documentació respecte la masia, ni plànols ni documentació respecte l’any de construcció 

de la masia. 

 

 Al no tenir cap tipus de documentació de la masia, hem realitzat l’evolució històrica i 

determinat les fases de construcció de la masia a base de suposicions, fixant-nos en tot 

moment amb les característiques de cada estança, amb les diferències en l’estructura i en 

els revestiments, etc. 

 

 

2.3.1 Primera fase 

 

 En una primera fase, la masia estava formada per un cos central i dues plantes com a 

edifici original. Aquest cos central estava format per l’actual rebedor, les sales 1, 2 i 3 i 

el magatzem en la planta baixa i el menjador, la cuina i l’habitació 3 de la primera planta. 

Originalment la coberta era a dues aigües. En la primera planta, podem trobar una llinda 

de pedra col·locada a la porta del menjador amb el futur balcó datada de l’any 1617. 

Aquesta llinda ens dóna l’origen de construcció de la masia, però suposem que la seva 

ubicació original no és aquesta, ja que a l’origen de la masia no hi havia balcó, i l’habitual 

era col·locar les llindes en les portes d’entrada. Si ens fixem en la porta d’accés a 
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l’edifici, la porta en la que accedim al rebedor, podem veure que els carreus que fan de 

llinda en l’actualitat són bastant nous, fet que ens fa suposar que al canviar la llinda de 

l’entrada, es va col·locar a la porta actual que dóna al balcó. 

 

 A partir d’aquest cos central es poden determinar diferents evolucions i construccions 

annexades, fixant-nos en l’estructura de cada sala o habitacions i mirant en les 

característiques de les pedres que conformen les façanes, a part de les irregularitats 

dels paraments, fets que es pot observar les diferents etapes de construcció de la 

masia. 

 

 

2.3.2 Segona fase 

 

 En la segona fase, la masia creix per la seva façana nord. En aquesta fase es 

construeixen les habitacions 1 i 2 de la planta baixa i la habitació 4, el lavabo i el rebost 

de la primera planta. 

 

 Aquest cos es pot distingir com un afegit a la masia original degut al canvi de les 

pedres en la façana, es pot distingir una petita junta vertical en la façana est i en la 

façana oest. Aquest annex continua amb l’estructura original de la masia seguint la 

mateixa tipologia, per això tot i que en l’actualitat la coberta d’aquest annex no és 

Primera fase de construcció 
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contínua, podem afirmar que es va construir al mateix temps, el canvi de coberta es 

veurà en la última fase. 

 

 

2.3.3 Tercera fase 

 

En la tercera fase es construeix l’estable de la planta baixa i les habitacions 5 i 6 de 

la primera planta. En el moment de construcció era només una sola habitació i recentment 

es va dividir l’habitació en dues mitjançant un envà ceràmic. 

 

Aquest annex de la masia es pot diferenciar clarament per la junta i en la façana i la 

diferència de les pedres 

d’una construcció i l’altra. La 

teulada també és diferent a 

la del cos central, es troba 

uns centímetres per sota i 

tot i que s’intenta que 

desaigüi cap a la mateixa 

vessant, no es va aconseguir 

un paral·lelisme exacte.  

Segona fase de construcció 

Tercera fase de construcció 
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2.3.4 Quarta fase 

 

La quarta fase de creixement de la masia va ser per la façana nord, la construcció 

que es va aixecar va ser el pou. Podem determinar que es va realitzar en una fase 

diferent a la segona perquè el pou es troba clarament annexat a la façana i la coberta 

es troba en un nivell una mica inferior a la coberta de la habitació 4 i del lavabo. 

 

L’accés al pou es realitza a través d’una porta situada al lavabo. La llinda d’aquesta 

porta està realitzada amb pedra i datada amb l’any 1774. 

 

 

2.3.5 Cinquena fase 

 

La cinquena fase es va realitzar pocs anys després de la quarta. En aquesta cinquena 

fase hi trobem l’ampliació de la masia per la façana sud, la façana principal. 

 

En planta baixa es va realitzar el pati i el porxo, llocs d’es d’on s’accedeix al cos 

central de la masia. En la primera planta es va realitzar el balcó 1 el qual estava cobert 

amb una coberta de teula àrab igual que tota la masia. 

 

Quarta fase de construcció 



Desenvolupament i canvi d’ús de la masia «Mas el Bosc» ubicada al municipi de Muntanyola      21 

Aquesta fase es va realitzar l’any 1792, ja que 

a la llinda de fusta de l’entrada al pati té gravada 

aquesta data. 

 

Podem afirmar que aquesta construcció es 

diferent a les altres degut a les juntes que es 

veuen en les diferents façanes, a part de la data de construcció de la llinda de fusta. 

 

 

2.3.6 Sisena fase 

 

En aquesta sisena fase la masia creix en la seva totalitat tal i com la podem trobar 

avui en dia. Es construeix per necessitats del moment, la segona planta formada per les 

habitacions 7 i 8 i el balcó 2 i la nova coberta a dues aigües tal i com esta en 

l’actualitat. 

 

El pilar central del balcó 2, realitzat amb 

peces ceràmiques i les juntes horitzontals al 

llarg de les façanes est i oest, denoten que 

aquesta segona planta no es va construir al 

mateix temps que la resta de la masia. Al aixecar 

aquesta segona planta, el menjador va guanyar 

alçada, quedant tal i com és ara. La irregularitat 

de l’escala de la masia també demostra que la masia va créixer en la formació d’aquesta 

segona planta. 

 

 

2.3.7 Setena fase 

 

En aquesta setena i penúltima fase de construcció de la masia, es va realitzar el 

porxo 2 situat a la façana nord. Va ser una construcció senzilla i separada de les altres 

Detall de la llinda d’entrada al pati 

Pilar cantral format per peces ceràmiques 
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fases degut en la paret del porxo amb el pou es va voler allargar un tros de paret i 

d’aquesta manera es veu clarament com un afegit posterior. 

 

 

2.3.8 Vuitena fase 

 

La última fase de construcció de la masia i que fa que la trobem tal i com és avui en 

dia, és la coberta del rebost. Aquest tros de coberta va ser malmès degut a un temporal 

i es va enderrocar la coberta del rebost juntament amb un tros de paret de façana. 

 

Aquesta fase es pot diferenciar ja que la coberta en aquell nivell no és uniforme i els 

propietaris de la masia ens van confirmar que havien estat les últimes obres de la masia 

a part de substituir algunes teules de la coberta principal per culpa de l’esmentat 

temporal. 

Setena fase de construcció 

Coberta reconstruïda 
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3 CARACTERÍSTIQUES DE LA MASIA CATALANA 
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3.1 Estudi constructiu de la Masia catalana 

 

 A les masies catalanes trobarem plantes rectangulars o quadrades amb un sistema 

d’angles aproximadament rectes. Les esmentades plantes s’orientaven en funció de factors 

com la trajectòria del sol, l’adaptació al terreny o la protecció contra el vent.  

 

 Habitualment la seva estructura es caracteritzava per parets de càrrega separades 

per una distància d’entre tres i cinc metres que es cobrien d’un bigam o d’una volta. Això 

facilitava el cobriment d’aquestes distàncies i la construcció de diverses plantes.   

 

 La planta d’una masia es dividia en diferents parets de càrrega, donant lloc a 

diferents crugies. Aquestes últimes es poden ordenar de la següent manera, en funció de 

les fases de construcció:  

 

- Crugia regular amb certa simetria, degut a la construcció de la casa en una única fase. 

 

- Crugia guerxada i irregular, degut a la construcció de la casa en fases successives 

d’ampliació.  

 

- Crugia autònoma amb edificis separats, degut a funcions complementaries (pallisses, 

porxos, etc.). 

 

 Generalment, i en el nostre cas en particular, la crugia principal es troba a la zona 

central de la casa, espai destinat a ser el centre de la vida quotidiana. El «Bosc» va 

créixer al llarg dels anys en diferents fases, seguint el segon tipus de crugia: guerxa i 

irregular. Si s’observen els plànols de la casa, es poden apreciar els seus límits. 

 

 Per tal d’observar aquest creixement a nivell visual (in situ) és important fixar-se en 

un seguit d’aspectes: la trava entre les parets: poden estar lligades o simplement 

recolzades les unes amb les altres. En el primer cas ens demostra la construcció de dues 

parets diferents en un mateix moment de creixement; en el segon demostra l’ampliació de 

la masia en etapes diferents. 
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 També seran determinants altres aspectes com els gruixos de les parets, les 

alineacions dels tancaments, els materials emprats, etc.  

 

 

3.1.1 Elements estructurals verticals 

 

Fonaments 

 Antigament el mur es recolzava sobre 

el terreny de roca. Aquest recolzament es 

feia mitjançant l’encastament dels murs 

que s’eixamplen al arribar al nivell del 

terreny, provocant la transmissió 

d’esforços de l’estructura al terreny i 

buscant l’estrat més resistent. 

 

Parets de càrrega 

 Antigament per tal d’anomenar les 

diferents parets d’una masia s’usaven 

criteris com la situació dins la casa 

(principal, lateral, etc.), o com la situació 

en l’entorn (façana nord, sud, etc.). En 

altres ocasions se seguien criteris 

climatològics de l’entorn (paret de sol 

ixent, de sol ponent, de llevant, de tramuntana, etc.). Les esmentades parets podien ser 

seques, de fang (tapial), de morter i pedra (maçoneria) o bé de fàbrica de maó (ceràmica).  

 

 La paret seca feta únicament amb pedra, sense cap tipus de morter o argamassa, és 

el sistema constructiu més antic del país. Aquest tipus de construcció sorgeix de 

l’aprofitament de la pedra extreta en zones conreables al voltant de les masies, per tal 

que els mateixos pagesos poguessin realitzar els murs de contenció. Això era un recurs 

molt útil d’aprofitament de la pedra i alhora harmònic amb el paisatge de l’entorn. Aquest 

tipus de paret és l’única de les exposades que no apareix a la nostra masia. 

Parets exteriors de la masia 

Parets de càrrega de l’estable 
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 La paret de morter i pedra, en el nostre cas pedres de diferents mides, més grans a 

la zona inferior dels murs i pedres més petites i més regulars a les zones altes dels 

murs, i morter de calç de baixa qualitat. Aquesta barreja de pedra i morter consistia en la 

col·locació de pedres irregulars posades a tot el gruix de la paret i s’acabava d’omplir 

amb petites pedres que es desprenien de les roques (rocalla) i el morter de calç. 

 

 La utilització inicialment de morter de calç i la baixa qualitat d’aquest van provocar 

que el rejuntat es fragmentés i perdés la seva consistència. Això s’observa en diferents 

llocs del reomplert de les juntes del mur, on és gairebé inexistent.  

 

 La paret de fàbrica de maó segueix la mateixa línia de construcció que la paret de 

morter i pedra, però el maó substitueix aquesta última i els junts es reomplen únicament 

de morter, sense rocalla.  

 

 La seva geometria regular i precisa fa possible una fàcil execució, amb qualitats de 

rigidesa, resistència i duració. Cal esmentar la reducció del gruix de les parets de fàbrica 

de maó, en contraposició amb les de maçoneria. Això ens proporciona una millor 

optimització de l’espai. 

 

 La paret de fang (tapial), molt utilitzada antigament en la construcció, destacada en 

aspectes com l’adherència i la resistivitat, característiques òptimes per utilitzar-la en 

l’execució de parets de càrrega. 

 

 Habitualment les parets s’arrebossaven tant interiorment com exteriorment. Sovint, 

amb el pas del temps, pateixen despreniments i desgast, quedant exposada la pedra en 

part de la superfície de les parets.  

 

 Les parets de càrrega actuen de suport vertical (recepció de càrregues de 

l’estructura de l’edifici) i transmeten aquests esforços cap als fonaments. Això comporta 

tenir en compte una sèrie d’aspectes:  
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- S’ha de procurar que les càrregues estiguin repartides uniformement sobre la paret, 

perquè transmeti correctament en tota la seva extensió els esforços cap als fonaments. 

 

- També s’ha de tenir en compte la proporció entre l’altura de la paret i les mides de la 

secció, ja que si no, pot aparèixer un factor de desequilibri, bombament, que s’hauria de 

corregir. Aquest aspecte es pot apreciar en la disminució gradual del gruix dels murs a 

mesura que aquests guanyen alçada.  

  

 A algunes cantonades de les façanes, o en límits de creixement entre les parets, s’hi 

pot trobar una sèrie de carreus de pedra calcària travats entre ells. Aquests realitzen 

una funció estructural (arriostrament) i decorativa i facilitaven als arquitectes la solució 

constructiva en punts conflictius com cantonades i obertures. Aquestes guies verticals 

eren realitzades amb materials més nobles que els utilitzats a la resta de la paret. 

 

 La paret de càrrega, element més característic de les construccions rurals, tenia 

triple funcionalitat: de cos portant que sostenia i transmetia càrregues, d’element de 

tancament i de protecció de l’exterior (protecció climàtica i meteorològica).  

 

 En aquestes parets tradicionals, el mateix material assumeix totes les funcions 

següents: 

 

- Resistència: implica que no es trenqui ni es deformi per l’acció de les càrregues que se 

li apliquen.  

 

- Estabilitat: implica que no perdi la seva posició inicial degut a les accions de les 

càrregues que se li apliquen.  

 

- Barrera a la intempèrie: el mur ha d’impedir l’entrada dels agents exteriors (l’aigua, el 

vent, el sol, la pols i la contaminació) per preservar l’ambient interior.  

 

- Aïllament higromètric: actua de separador de l’ambient climàtic exterior i l’ambient 

climàtic interior de la masia.  
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- Barrera acústica: preserva l’ambient interior dels sorolls que es produeixen a l’exterior.  

 

- Resistència al foc: impedeix la propagació del foc.  

 

 Totes aquestes funcions, la paret les realitza gràcies al seu notable gruix. En el 

nostre cas la majoria d’elles són d’entre 50 i 70cm de gruix, mides que poden variar en 

funció de l’estat de degradació del punt de medició. 

 

Pilars 

 Els pilars són elements arquitectònics de suport, amb les mateixes funcions que la 

paret de càrrega; la diferència apareix en la secció, que en pilar és més reduïda. 

 

 Normalment els pilars fan entre 30 i 60cm de costat, encara que aquests poden variar 

la seva proporció depenent de la càrrega que hagin a suportar. 

 

 Normalment s’adapten a les formes més 

adequades d’acord amb l’estètica de l’edifici: 

n’hi ha de quadrats, de rectangulars i de 

cilíndrics. 

 

 Antigament es construïen amb pedra i 

morter de calç, i també amb rajol i morter 

de calç. D’aquests últims, en les 

construccions rurals normalment no se’n 

troben. 

 

L’arc 

 L’arc és l’element aportat pels romans. Es construïa mitjançant xindris que tenien una 

doble funció: d’encofrat i de motlle de la forma desitjada durant tot el procés executiu.  

  

 La seva tasca és equiparable a la d’una llinda damunt d’una obertura, és a dir, 

retransmet les càrregues als respectius punts de suport. 

Pilar central 
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 Per tal de fer una obertura a una paret 

de càrrega sense conseqüències pel parament 

vertical, el sistema més senzill era aquest: 

derivar les línies de força vertical fins on 

aquest arrencava. Tant en masies com en 

arquitectura civil trobem varietat de 

tipologies d’arcs: el de mig punt, el rodó, 

l’apuntat, el rebaixat, l’ansa de paner, etc. En 

funció dels materials amb els que es construïa, tindrem diferents tipologies: el de pedra 

irregular, el de carreus, el de maó a plec de llibre, el de maó pla, etc. 

 Els més abundants a Catalunya són els d’argamassa o bé els de pedres irregulars 

disposades a manera de tascons, amb l’interior reforçat amb formigó romà (opus 

caementiciam). 

 

La volta 

 Pel que fa a la volta, en aquells moments era sinònim de perpetuïtat. Aquesta podia 

seguir també diferents tipologies: de mig punt, apuntalada, rebaixada, d’ansa de paner, 

d’aresta, bufada, de forn, etc. En funció del material amb el que es realitzava tindrem 

també: d’argamassa, de rajol a plec de llibre, tapiada o a la catalana.  

Amb els anys també va evolucionar la tècnica de la volta. Inicialment es feia amb 

materials pesats com l’argamassa, però amb el temps va ser construïda amb materials 

més lleugers com les voltes tapiades. Amb això s’aconseguiria fer voltes de poca alçada 

(rebaixades i d’ansa de paner) i amb crugies més amples. Aquests últims avenços donarien 

pas a espais interiors més aprofitats i gruixos inferiors a les parets mestres.  

 

 El sistema constructiu utilitzat en les voltes consistia en l’ús de xindris i encofrats 

(amb fusta o encanyissat) en les voltes d’argamassa, i els xindris normalment mòbils (que 

feien de guia) en les voltes tabicades. Els ronyons de les voltes s’omplien sovint de terra 

per crear el pla horitzontal del terra de la planta superior i construir a sobre el 

paviment ceràmic. El més freqüent a l’arquitectura rural catalana és la volta de canó, la 

qual és el resultat de la repetició d’un arc al llarg d’un eix longitudinal. 

 

Arc situat en la planta baixa 
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3.1.2 Elements estructurals horitzontals 

 

L’embigat 

 Conjunt de bigues horitzontals o inclinades 

que formen el sistema estructural de suport 

dels diferents pisos. Aquestes poden anar 

encastades a les parets, recolzades sobre 

jàsseres de fusta, o sobre arcs transversals. 

La separació entre les bigues oscil·la entre els 

50 i 70cm. 

 

 Antigament, a les zones humides, les bigues 

no s’encastaven a les parets sinó que es 

recolzaven directament a unes bigues 

col·locades paral·leles a les parets (biga perfila o paradera) per evitar l’acció de la 

humitat. Aquestes últimes no es troben a la nostra masia. Per tal d’unir bigues i jàsseres, 

bé es feia per gravetat, o bé s’utilitzaven unions metàl·liques (claus, passamans, etc.). 

 

 Quan l’espai a cobrir té una longitud reduïda el bigam es recolza als murs perimetrals, 

per una qüestió òbvia de presència innecessària de jàsseres.  

 

Jàsseres 

 Bigues mestres de fusta, formigó o metall 

que reben els esforços transmesos pel bigam 

del sostre (tan si és de la coberta com un 

forjat entre plantes). 

 

 Les jàsseres tenen una llum d’uns 5m i les 

trobem encastades a les parets de càrrega 

laterals obtenint un nus rígid en l’encontre. Les jàsseres generalment són de roure, i 

presenten una continuïtat molt uniforme. 

 

Embigat de la planta baixa 

Trobada de jàsseres i pilar en el balcó 2 
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 No es pot fixar cap mesura estàndard de la seva secció; tal com succeeix amb els 

pilars, el gruix de la jàssera depèn en cada cas del pes que hagi d’aguantar, tot i que 

generalment els seus costats no superen els 30-40cm.  

 L’acció crítica de les jàsseres és la flexió, però si es tenen en compte l’estructura i 

les propietats particulars de la fusta, i es procura que les fibres quedin orientades 

perpendicularment a les forces transversals que la jàssera ha d’aguantar i paral·leles a 

l’eix longitudinal de la biga, si es compleixen totes aquestes condicions la fusta resisteix 

l’acció flectora amb gran eficàcia, ja que la relació entre la seva rigidesa, la flexió i el 

seu pes és alta.  

 

Sostres  

 Si observem una masia que no ha estat rehabilitada, com passa en el nostre cas, 

detectarem panxes dels sostres i dels forjats. Aquestes són degudes al debilitament dels 

materials al llarg del temps i el propi pes de l’element. 

 

 La missió dels sostres és transmetre les 

càrregues que reben als seus suports. El 

sostre ha de treballar unitàriament. Poden ser 

sostres de coberta o sostres entre plantes.  

 

Els sostres de l’arquitectura rural estan 

constituïts sempre per un embigat de fusta 

amb unes llargàries màximes de prop de 6m, si ens referim a jàsseres o encavallades, ja 

que els arbres d’aquestes longituds acostumen a tenir unes seccions generoses.  

 

Referent als sostres entre plantes, varia el material de reomplert de l’entrebigat; n’hi 

ha amb taulers de fusta clavats per damunt del bigam, que tindran sempre escletxes 

obertes entre plantes. L’aïllament tèrmic i acústic entre plantes serà molt baix i es 

produirà una distribució d’olors en tot l’edifici. És un fet habitual en els sostres de 

planta baixa, amb conseqüències immediates quan en aquesta hi ha bestiar. Per tal d’evitar 

això sovint trobem paviments de rajols per sobre de les llates.  

 

ció dels senyors. 

Sostre de biguetes de fusta del balcó 1 
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 També podem observar sostres on el material entre el bigam (aquest últim 

habitualment de fusta) és de rajol o argamassa de guix i petites pedres. Els revoltons 

eren construïts amb motlles de fusta recuperable, com el xindris i les molasses. En 

moltes masies catalanes sovint es combinen sostres de volta i estructura de cairats 

(bigam). 

 

Coberta 

Generalment, en les masies, els sostres de coberta estaven constituïts íntegrament 

de fusta, amb l’aparició d’encavallades, per salvar determinades alçades que era necessari 

cobrir. En el nostre cas no n’observem perquè eren suficients les jàsseres per salvar les 

llums existents.  

 

 Inicialment les soleres de les cobertes es realitzaven amb llates, amb fusta clavada, 

encanyissat i morter. A partir del segle XVIII i XIX apareixeran les soleres de rajola 

sobre llates.  

 

 La nostra coberta principal, 

la coberta la tercera planta, és 

a dues aigües de teula àrab i 

està col·locada a llata per canal, 

mètode que consisteix a col·locar 

la teula aràbiga directament 

sobre l’enllatat de fusta, de 

llata a llata. Entre llates es 

troben les canals i entre aquestes últimes, les cobertores. Aquest és el sistema més 

utilitzat a Catalunya.  

 

 Hi ha encara un altre sistema, anomenat de teula àrab col·locada a salt de garsa, que 

també es pot trobar en la nostra masia, que és una combinació diferent dels mateixos 

materials. Aquest sistema, poc freqüent a Catalunya, consisteix a col·locar les teules en 

sentit invers a l’anterior de llata en llata: unes fileres posades a manera de canal i les 

altres de carener, alternativament. 

Coberta principal a dues aigües 
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 Per últim, parlem també d’una tècnica més innovadora, amb la incorporació del rajol a 

la coberta: les teules aràbigues descansen sobre una capa de rajols, recolzats al seu 

torn damunt les llates.  

 

 Generalment en qualsevol masia, les teules s’aguanten pel seu mateix pes, sense 

subjecció. Van col·locades directament damunt les llates formant uns pendents aproximats 

del 30% o entre 15° i 60°. Tot i que no és el nostre cas, sovint es troben teules 

perimetrals de la coberta suportades amb pedres al damunt, que eviten el despreniment o 

caiguda. També és possible trobar teules careneres amorterades per evitar la mateixa 

situació, fet inexistent a la nostra coberta.  

 

 Trobem altres elements que formen part de la coberta, com els fumerals d’obra, 

situats sobre aquesta, que es construeixen sobre les parets de càrrega, per obtenir més 

estabilitat. En una de les parets de càrrega del cos principal del «Bosc» es recolza el 

fumeral de la llar de foc de la cuina i en una altra, el fumeral de la llar de foc del 

menjador.  

 

 Un apunt final pel que fa a les cobertes el dediquem a la porositat de la teula 

tradicional. Aquesta reté la humitat de les pluges i les rosades, donant peu al creixement 

de microorganismes verdosos a la seva superfície. D’aquí el seu aspecte envellit i mal 

conservat.  

 

Ràfecs de teulada 

 El ràfec és la part voladissa de la teulada, és a dir, que sobresurt del pla de la 

paret, amb la funció de protegir les parets exteriors de la humitat i així prolongar la 

seva durabilitat. Al mateix temps, vol donar una certa imatge artística a l’edificació. 

També pot actuar d’element de suport a les canals que recullen l’aigua de la coberta que 

en el cas del «Bosc» no n’hi ha.   

 

 En les construccions més primitives es perllongava el teulat a continuació de la paret 

exterior amb els materials emprats en aquella zona, o bé amb pedra, argila, etc. Més 

endavant es creaven fent volar l’última filera de teules; això els donava una aparença 
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humil i de poc valor artístic. Més endavant es va convertir en una prolongació dels 

cabirons, amb llates al damunt.  

 

 A l’època d’esplendor del camp es va 

introduir un punt artístic en la formació del 

ràfec mitjançant elements ceràmics. En aquella 

etapa, la barbacana o ràfec de teulada agafà 

una gran importància constructiva. Es 

realitzava amb fileres de rajols o de teules 

aràbigues, o bé amb els dos elements combinats.  

 

 Aquestes peces mostraven uns dibuixos d’un color diferent del que tenien els 

mateixos elements situats a la coberta. Es caracteritzaven per tenir una tonalitat més 

forta que la del color de fons, i això donava una sensació de vida i de riquesa.  

 

 Majoritàriament, hi havia una relació entre el poder adquisitiu del propietari de l’edifici 

i l’ornamentació del ràfec: com més riquesa, més aflorament de la barbacana.  

 

 

3.1.3 Acabats verticals 

 

Revestiments 

Un sistema no només decoratiu sinó també de protecció de l’edifici era tractar les 

parets exteriors de la masia amb diferents tipus d’acabat: els arrebossats i els estucs 

eren habituals a la pell de l’edifici. El fet de no pintar un arrebossat integrava la masia 

al seu entorn. La combinació de la sorra amb els tons terrosos de la calç i les tonalitats 

que originava el pas del temps, donaven aquesta impressió a l’observador. A poc a poc es 

creava una crosta que protegia l’edifici amb gran eficàcia. Per altra banda els carreus 

vistos, ho són per dos motius: el primer, per la manca d’adherència d’ambdós materials, el 

segon, per l’interès de deixar vistes les parts més valorades i més treballades de 

l’edifici.  

 

Ràfec de la teulada del rebost 
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 El seu origen data del temps dels romans, on eren bàsicament de fang, al qual s’havia 

d’afegir palla o herbes perquè fos consistent i durable. També s’usava l’estuc, una pasta 

de calç apagada a l’aire i pols de marbre, tot i que de vegades es complementava amb 

pols molt fina i una petita quantitat de guix calcinat.  

 

 Afegint putzolanes s’hi podia donar més 

resistència. Les parets revestides eren 

característiques de construccions en zones on 

escassejava la pedra, la qual cosa comportava 

que les parets de càrrega fossin de tàpia o 

amb poca pedra i se’ls hagués d’aplicar una 

capa de protecció. Igual que al «Bosc», 

s’aplicava revestiment com acabat noble per a 

cases pairals, per demostrar un determinat poder adquisitiu.  

 

 Tant a l’interior com a l’exterior de la nostra masia, trobem els paraments verticals 

arrebossats amb sorra i calç. Aquests tenen un gruix que varia segons la irregularitat 

que presenta la pedra. 

 

 També s’observa que moltes parts d’aquests, amb el temps, s’han anat desprenent, 

sobretot en els que donen a l’exterior. Això és degut a l’acció dels fenòmens 

meteorològics sobre la paret. En algunes zones de l’interior, també s’han anat desprenent 

degut al mal manteniment dels tancaments.  

 

 

3.1.4 Acabats horitzontals 

 

Paviments 

Els primers paviments neixen fent ús de la pedra i la fusta, que van deixar lloc, 

amb el temps, a la ceràmica. Els primers empedrats a les plantes baixes i a les plantes 

pis es realitzaven amb lloses planes o bé amb pedres irregulars i arrodonides de còdols 

de riu, encastades en el sòl. Tant en un cas com en l’altre, apareixen en la majoria de 

Revestiment en les parets de l’habitació 4 
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masies, inclosa la nostra, dins dels espais més rústics i de les corts. Aquest empedrat 

tindria una gran resistència, i això ajudaria el bestiar a no relliscar. La resistència 

d’aquest paviment depenia de tres aspectes: la resistència de la pedra, la seva col·locació 

i el seu rejuntat. Per tal d’executar-lo, en primer lloc es realitzaven les filades del 

perímetre i les centrals. Aquestes servien de guia per a la col·locació de la resta. Tot 

seguit l’interior s’omplia de l’empedrat amb un llit de sorra. Aquest últim servia per 

anivellar el conjunt a cops de maça o picó. Finalment el morter de calç o el fang 

rejuntaven l’empedrat, donant cohesió al conjunt.  

 

 Aquest tipus de paviment no podia ser utilitzat a les plantes superiors, on s’usaven 

taulers fets de roure, de castanyer o de pi. El seu gruix era de 2 a 3 cm i es fixava 

directament als cairats mitjançant claus. Per sobre d’aquests podia recobrir-ho una capa 

de rajols ceràmics, aïllant les dues plantes a nivell tèrmic i acústic. Aquest últim evitava 

també la transmissió de males olors provinents de les quadres de la planta inferior. 

 

La comunicació vertical es feia amb escales de pedra a la planta baixa i escales de 

fusta en plantes superiors. En el nostre cas, les dues escales estan realitzades en 

pedra. 

 

A partir de l’any 1700 fins el 1900 

és quan predomina el paviment realitzat 

mitjançant peces ceràmiques, descrit 

anteriorment. Serà el substitut de la 

pedra i de la fusta en moltes ocasions. 

El rajol era un maó quadrat de 3 o 4 cm 

de gruix, i les rajoles, de 2 a 3 cm de gruix. Fins i tot les escales són sovint recobertes 

amb rajoles, per reforçar les arestes dels graons. Els paviments de rajol podien col·locar-

se de maneres diferents: en retícula escairada, en retícula diagonal, en espina de peix, en 

trencajunts, en formes mixtes, etc.  

 

 L’envelliment successiu dels paviments venia donat per la seva neteja, pel fregadís en 

l’ús, pels cops fortuïts i per les pàtines sorgides per la humitat.  

terior habitació. 

terior menjador. 

ent en mal estat. 

Paviment ceràmic en l’habitació 6 
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Per tal de resoldre els problemes anteriorment esmentats sovint s’aplicava una 

política d’aprofitament i reutilització dels elements constructius de les cases rurals. t interior entrada. 
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3.2 Estudi dels materials emprats en la Masia Catalana 

 

Les tècniques de construcció utilitzades en l’arquitectura rural, derivades de 

l’arquitectura romana, es basaven en l’economia i la funcionalitat. El sentit econòmic del 

pagès portava a l’aprofitament dels materials que la finca li podia proporcionar. Haurem 

de descobrir l’entorn de la masia per conèixer d’on obtenia el pagès els recursos 

principals: la pedra, la sorra i el forn on produïa la calç. La masia neix de la manipulació 

dels materials del territori, sent una peculiaritat que té com objectiu abaratir costos i 

facilitar el transport de materials en aquell moment difícil (època preindustrial), degut a 

les males comunicacions: camins, carreteres, etc. Habitualment el sou del mestre de cases 

i del manobre eren la despesa més important de l’obra, seguits dels transports i 

finalment dels materials. D’aquí es dedueix l’harmonia de la masia catalana amb l’entorn 

natural on es construïa. 

 

 

3.2.1 La terra i la sorra 

 

 La construcció amb terra és sinònim de senzillesa, o en el nostre cas, una solució en 

èpoques de precarietat econòmica. Parlem doncs de parets de tapial, on la terra aporta 

solidesa. Aquesta pot servir de substitutiu del morter en les parets de pedra. A 

diferència dels altres materials, amb la terra tenim rapidesa de manipulació, baix cost, bon 

aïllament tèrmic i incombustibilitat. Sabem que es cercaven les terres adequades en zones 

convenients, per tal que aquestes fossin de qualitat.  

 

La sorra era bàsica per realitzar morters i argamasses amb la corresponent barreja 

de calç (morter de calç). Cal recordar que la sorra està formada per granets de 

dimensions reduïdes, generalment de quars, provinents de la disgregació de les roques: de 

gra fi, de gra normal, de gra gros o granada. Una avantatge de la nostra masia és la 

proximitat a diverses rieres, d’on habitualment els pagesos la obtenien. 

 

 

 



Desenvolupament i canvi d’ús de la masia «Mas el Bosc» ubicada al municipi de Muntanyola      39 

3.2.2 La pedra 

 

 La pedra com a material de construcció de zones rurals, ha significat sempre el símbol 

de la bona edificació. Aquesta, en funció de les característiques podia ser utilitzada per a 

la construcció de murs, de cantoneres, de marcs d’obertura, d’empedrats, de cobriments, 

etc. Sempre es buscaven les de més fàcil accés per facilitar el transport i la manipulació. 

Parlem de pissarres a les zones pirinenques, de granits a les zones costaneres i 

pirinenques, de pedra calcària a la Catalunya central, etc.  

 

 La masia estudiada està situada a les 

rodalies de la població de Muntanyola 

(comarca d’Osona). Això ens situa a la 

Catalunya central, on la pedra calcària és 

l’element principal de construcció rural. 

Està formada per carbonat càlcic amb 

tons clars, que formen làmines separades 

per capes argiloses i que ens ajuden a la 

seva extracció de les pedreres. Les formes geomètriques i carejades n’han motivat l’ús 

degut a la facilitat de la posada en obra. A fi de fer-les més resistents a les glaçades, 

molt habituals a la zona, era necessari assecar-les. Si es volien detectar les 

característiques de resistència i compacitat de la pedra, es picava amb un element 

metàl·lic i s’escoltava el soroll que es produïa. Per col·locar-les de forma adequada en 

l’edifici construït, calia situar les vetes horitzontals seguint la mateixa posició que tenien 

a la pedrera d’on s’havien extret.  

 

 Les pedres utilitzades per les cantonades provenien, normalment, de la talla de blocs 

de pedreres exteriors i en molt poques ocasions de galeries subterrànies. La separació 

dels blocs es feia aprofitant les pròpies esquerdes, amb l’ajuda de falques. Un cop 

obtingut el bloc se li donava la forma segons convingués.  

 

 Si la pedra era dura, es tallava amb serra sense dents; en el cas contrari es feia 

amb serres dentades. Com a element corrosiu i de desgast s’utilitzava l’arena per 

Detall de la façana principal 
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desbastar i polir la pedra. Aquesta tècnica va durar gairebé fins als nostres dies. En els 

edificis més senzills no s’utilitzava la pedra treballada, com en el nostre cas, sinó que 

s’utilitzava el material dels voltants.  

 

 

3.2.3 La pedra picada 

 

 Era habitual la compra de pedres picades amb diferents nivells d’acabats i 

d’ornamentació. En funció de les qualitats estilístiques d’aquests elements, les cases 

rurals pretenien representar un nivell social i mostrar un poder adquisitiu determinats. En 

funció de l’època en la que ens situem, trobarem el treball d’un tipus o altre de pedra: si 

retrocedim als segles XVI i XVII les pedres utilitzades eren les sorrenques. Si ens situem 

als segles XVIII i XIX, a diferència del cas anterior, trobarem l’ús de pedres més dures, 

com les calcàries. Amb això no només evoluciona el tipus de pedra sinó que també 

millorarà la tècnica utilitzada pel picapedrer.  

 

 “Pica pedra, és una expressió que s’usava per descriure aquest tipus de feina mentre 

que la col·locació de les pedres a l’obra s’anomenava compondre, aparedar, adobar, etc. ” 

Les pedres picades també s’anomenen manufactures.  

 

 Per tal d’extreure la pedra de la pedrera hi havia quatre eines útils: el parpal, el pic, 

la massa i els tascons. Per altra banda l’escarpra i el punxó eren les eines utilitzades 

per tal de treballar la superfície de la pedra. Tot i que en el nostre cas no apareixen 

pedres toves carejades, existeix la teoria que aquestes eren carejades mitjançant serres. 

L’últim pas de l’elaboració de l’element ornamental era polir la superfície acabada: era 

necessari l’ús d’aigua i el fregament de pedres sorrenques, pedra tosca, trossos d’argila, 

etc. Com a eines auxiliars, trobem també el compàs, el regle, l’esquadra, plantilles, 

motllures, etc. per aconseguir una geometria perfecta. La pedra picada utilitzada a les 

masies és una de les primitives d’aquesta disciplina. Observem representacions de motius 

florals i formes arabesques d’estil gòtic. Aquest tipus de representacions no només 

apareixen en edificacions rurals, sinó també a cases urbanes; amb això deduïm que tant 

en uns edificis com en els altres els picapedrers eren els mateixos.  
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3.2.4 La paret de maçoneria 

 

 Les qualitats més remarcables d’aquest element són la resistència i la durabilitat. 

Normalment es realitzaven mitjançant materials petris amb un element d’unió, de morter, 

de fang o de sorra i calç. Segons la geometria de la pedra podia ser: 

 

- Ordinària, de pedres irregulars disposades de manera plana 

sense cap selecció prèvia.  

- Concentrada, amb prèvia tria, seleccionant les de cara plana 

per tal de fer les parts exteriors de la paret.  

- Carejada, seleccionades i regularitzades mitjançant punxó i 

escarpra.  

- De carreus, formada per pedres geomètriques picades en 

totes les seves cares.  

 

 Pel que fa a les juntes d’unió depenien sobretot de la regularitat de la pedra 

utilitzada. Mesuraven entre 2 i 4 cm de gruix si la paret era irregular, i entre 1 i 2 cm de 

gruix si la paret era regular. Les falques es feien amb trossos de teules i rajoles.  

 

 La col·locació dels carreus a les parets de pedra, a cantonades i brancals de les 

obertures es realitzava amb tascons de fusta, per controlar la peça i aconseguir 

separacions primes entre aquests. Els junts s’omplien amb morter de calç de baixa 

adherència que permetia la transmissió vertical de les càrregues. Per tal de realitzar una 

paret de maçoneria s’utilitzaven franges horitzontals de 40 a 80 cm d’amplada, i de 30 a 

50 cm d’alçada. Com a guia, es feien servir regles verticals de fusta als extrems de la 

paret col·locats amb tocs de guix, amb fils que els unien entre si. Sovint les cares 

exteriors de la paret es realitzaven mitjançant pedres especialment seleccionades, mentre 

que la part interior es reomplia amb pedruscall i argamassa.  

 

 Un aspecte característic de la paret de maçoneria, tal com hem dit anteriorment, era 

el material de rejuntat de la pedra, ja que depenia de molts factors. La sorra d’un morter 

podia tenir diferents tipus de granulometria sorra (gra gros, gra fi, etc.), i diferents tipus 

Paret de maçoneria del magatzem 
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de color (ocre, gris, vermellós, etc.); la proporció de calç i sorra (1/3, 1/4, 2/5, etc.) i les 

textures d’acabats (junta refosa, junta plena, esquerdejat, arrebossat, etc.) del morter 

també podien variar.  

 La paret de maçoneria era un element relativament inestable, susceptible a la pèrdua 

d’equilibri per causes d’assentaments del terreny i d’esforços horitzontals desmesurats. 

La cohesió s’aconseguia gràcies a la influència d’altres elements estructurals com sostres, 

cobertes, bigues, voltes i contraforts. Era un equilibri del conjunt.  

 

 Les parets de rajol són petits envans interiors, únicament separadors. Acostumen a 

ser construccions més recents.  

 

 

3.2.5 La calç 

 

 La calç és un material molt utilitzat en 

els elements constructius que estem 

estudiant. La seva obtenció provenia de la 

calcinació de pedres calcàries en forns de 

calç ubicats normalment a la rodalia de pobles 

i masos. El primer que obtenien d’aquesta 

cocció era la calç viva. Un cop arribava 

aquesta a la casa en construcció, el mestre 

d’obres li afegia l’aigua necessària per obtenir calç amarada o apagada. Aquesta última 

també es coneixia amb el nom de calç morta o bullida i s’utilitzava per aconseguir morter 

de calç o el que és el mateix, argamassa. Cal recordar que si augmentava poc el volum en 

el procés d’enduriment, es tractava de calç magre; si l’augment era important es tractava 

de calç grassa.  

 

 

 

 

 

Paret revestida de morter de calç al balcó 1 
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3.2.6 El guix 

 

 Seguint un sistema força semblant al de la calç, aconseguien també el guix. Consistia 

en la deshidratació per cocció del sulfat de calci hidratat. El guix més usual en el període 

preindustrial era el guix negre o guix comú, bast i de colors grisos, que s’utilitzava tant 

per realitzar enguixats i arrebossat de parets interiors, com per fer cel rasos 

d’encanyissat. Se sap que en algunes ocasions s’afegia sorra a la pasta de guix, obtenint 

així un altre tipus de morter. En el nostre cas el paper del guix és usat únicament com a 

material d’acabat interior de parets i sostres.  

 

3.2.7 La fusta 

 

 La fusta ha estat un material molt comú 

en la historia de la construcció. Es treia 

dels boscos pròxims a l’edificació i amb ella 

es construïen diferents elements, 

normalment amb la funció estructural de 

bigues, jàsseres, llates, encavallades, 

portes, finestres, etc.  

 

 En aquella època es coneixien perfectament les característiques dels diferents tipus 

de fusta:  

- Fusta blanca, de teixit tou, lleugera, de fàcil treball i relativa durabilitat. Extreta del 

pollancre, de l’arbre blanc o poll, el lledoner, etc.  

- Fustes resinoses, de bona resistència, duresa i llarga durabilitat. Extreta del pi del 

país. 

- Fustes fortes, d’alta densitat i d’alta resistència. Extretes del roure, del castanyer, del 

faig, del freixe, etc. 

- Fustes de teixit fi i compacte, ideals per a mobles, treballs de fusteria, ebenisteria i 

acabats. Extretes del cirerer, del boix, de l’olivera, de la pomera, etc.  

 

Jàssera de fusta de la sala 1 
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 La fusta més freqüent era la de roure, a causa de la seva resistència i durabilitat. 

També s’utilitzava la fusta del pollancre, el faig, el freixe, el castanyer, el bedoll, el pi i 

l’om. La de pi o avet es troba en abundància a la Seu d’Urgell i Maresme; la fusta de 

roure o d’alzina és més freqüent a l’àrea de Barcelona, tot i que, en més petites 

extensions, es troba en altres indrets de Catalunya. La de castanyer gairebé només 

existeix a les terres de Girona. La de pollancre o altres arbres de ribera abunda vora els 

rius i aiguamolls de Girona i Barcelona. La de faig sovinteja a la Seu d’Urgell, Girona i 

Manresa.  

 

 

3.2.8 La ceràmica 

 

 La ceràmica apareix a les construccions en forma de voltes, de teulats i de paviments. 

Per tal d’aconseguir aquest material era necessari dirigir-se a la rajoleria de la zona, 

sobretot per aconseguir la teula corba, el maó (rajol massís, gruixut i rectangular) i la 

rajola (prima i rectangular). D’altra banda, en funció de la zona també apareixen variacions 

dimensionals d’aquests tipus d’elements. Habitualment dins d’una mateixa contrada 

s’intentava unificar les mides dels elements ceràmics de les diferents rajoleries. En el 

nostre cas els elements ceràmics estan distribuïts de la següent manera:  

 

- Teula comuna corba d’uns 45 cm de llargada 

i 20 cm d’amplada per cobrir teulats. Es 

col·locaven de baix a dalt del faldó, unes a 

canal i les altres cobertores. En el nostre cas 

subjectades directament en sec.  

- Pel que fa a la rajola el seu ús es centrava 

en l’execució d’enrajolats, soleres, ràfecs de 

coberta i fumerals, entre altres. Per altra 

banda, el maó era especialment utilitzat per fer pilars, voltes, parets, cantonades, 

envans, forns, etc. per les seves característiques de resistència i durabilitat.  

 

 

Coberta ceràmica de teula àrab 
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3.2.9 El totxo 

 

 Per a la seva fabricació s’utilitzaven motlles, d’on sortien les peces motllurades i 

humides, que una vegada secades al sol, es posaven a coure en piles o al forn.  

 

 Per a la cocció en piles se 

situaven les peces cuites sobre un 

paviment de totxo, procurant deixar 

un buit al mig de la pila per posar-hi 

el combustible i una mínima separació 

entre les peces: així es facilitava la 

transmissió de calor i la ventilació per 

obtenir, d’aquesta manera, una cocció homogènia. La pila es protegia amb un altre mur de 

totxos superposats per evitar la pèrdua de temperatura, que arribava als 600°C. Les 

peces obtingudes mitjançant aquest sistema eren de qualitat molt baixa, però en canvi la 

cocció a través de forns de ceràmica donava uns totxos de gran qualitat.  

 

 El sistema de cocció mitjançant el forn, es basava en un conjunt de forats distribuïts 

a l’interior del forn que permetia la distribució de calor a tots els seus punts. La part 

inferior era el lloc de la combustió i la superior la de la cocció. Amb aquests sistemes es 

podia aconseguir fàcilment una temperatura de 1000°C. Gràcies al forn de ceràmica es 

podia obtenir tota una gamma de peces de diferents mides i formes: quadrades, 

rectangulars, triangulars, circulars, i d’altres qualitats geomètriques. També va sorgir la 

teula plana i la corba (teula aràbiga), fet que va significar un gran avenç en la tècnica de 

construcció de la coberta.  

 

 

3.2.10 Els morters i el formigó 

 

 Són els altres materials de composició romana. Apareixen com un derivat de la calç 

que ja era coneguda des de temps antics i que s’obtenia amb la calcinació de les pedres 

calcàries a 900°C de temperatura.  

Pilar ceràmic del balcó 2 
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 El primer producte va ser la calç viva, que convenientment hidratada es convertia en 

calç apagada. Amb la barreja d’aquesta calç i de diferents àrids es realitzava el morter i 

el formigó. Amb els anys van anar apareixent diferents tipus de calç que alternaren 

successivament els resultats dels morters i formigons coneguts fins aquell moment.  

 

 La calç no hidràulica o calç grassa produïa un morter de baix rendiment constructiu, 

amb falta de consistència i en definitiva considerat un conglomerat de baixa qualitat. Per 

obtenir un morter de consistència superior, que donés impermeabilització a l’obra, 

s’utilitzava morter de calç amb característiques moderadament hidràuliques de marge gris, 

de guix i de pedres calcàries silícies i argiloses.  

 

 Una altra operació innovadora va ser la conversió de la calç no hidràulica en calç 

hidràulica a través de l’addicció de materials formats per cendres volcàniques o materials 

artificials degudament triturats, com graves calcinades, restes de ceràmica, etc.  

 

 Per realitzar la calcinació de les pedres calcàries, tenien dos sistemes: amb un pou a 

cel obert o bé amb un forn amb accés a una de les seves parts inferiors.  

 

 El mètode del pou a cel obert consistia en una construcció molt senzilla: un simple 

forat a cel obert al fons del qual es posava el combustible i pedres calcàries que se 

situaven sobre o a les parets laterals d’aquest forat. Amb aquest sistema s’obtenia una 

calç de baixa qualitat. Aquests pous s’acostumaven a obrir a peu d’obra amb una vida útil 

que s’allarga gairebé fins als nostres temps.  

 

 L’altre tipus de forn era el fix, i tenia una funcionalitat regular. Es construïa en 

pendents perquè s’hi pogués accedir per la part inferior. Les pedres calcàries s’apilaven a 

dins d’aquest en forma de volta, deixant un espai interior destinat al combustible (per 

exemple llenya). En aquest procés s’obtenia una calç de qualitat superior. 

 

 Amb tots aquests materials i amb els obtinguts fruit de l’evolució, és com, antigament 

i avui dia, es construïen els edificis. 
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4 CARACTERÍSTIQUES DE «MAS EL BOSC» 
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4.1 Memòria descriptiva de «Mas el Bosc» 

 

 L’edifici es troba en un entorn rural, entre Vic i Tona, en el municipi de Muntanyola. 

Només s’hi pot accedir a través del transport privat, un cop s’abandona la C-17, l’accés 

és a través de camins sense asfaltar. La masia es troba lluny de grans urbanitzacions, i 

està comunicada amb altres masies a través de camins, algunes de les quals, a diferència 

de «Mas el Bosc», estan habitades actualment, i els seus propietaris es dediquen en la 

seva majoria al conreu de les terres..  

 

 La parcel·la consta d’espai lliure als voltants de l’edifici, aquest, està envoltat per 

camps de conreu i per vegetació boscosa. 

  

 La casa de pagès el «Bosc» de 

Muntanyola és una masia típica catalana de 

mitjanes dimensions. Es tracta d’una masia 

formada per una planta baixa i dos pisos. 

La façana principal està encarada al sud 

per tal d’aprofitar la llum solar, ja que 

cadascun dels dos pisos tenen un balcó que dóna al pati d’accés, situat a l’entrada de la 

masia. 

 

 A la masia s’hi accedeix a través del pati interior, tancat per quatre murs a l’exterior. 

Des d’aquest pati es pot accedir a l’estable, construcció annexionada a la masia que 

també té accés des de l’exterior. Al costat de l’estable hi trobem un magatzem obert a 

l’exterior. Un cop entrem a la masia, accedim a un rebedor. La planta baixa estava 

dedicada bàsicament a les tasques quotidianes i a les feines del camp, ja que hi trobem 

una sèrie de sales i d’habitacions que deurien estar destinades al magatzem de productes 

del camp. Actualment, la planta baixa només s’utilitza per guardar els estris del camp i hi 

ha dues habitacions inutilitzades. 

 

 Al rebedor hi trobem unes escales que ens porten a la primera planta. Al final de les 

escales hi trobem un replà des d’on es pot accedir a la sala principal. Aquesta sala és el 

Exteriors de la masia 
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lloc on es feia i actualment es fa vida, és on hi trobem una llar de foc en la zona de 

descans i la zona de menjador amb una gran taula allargada. La sala principal és l’única 

estança de la masia que disposa de doble alçada. Des d’aquesta sala s’accedeix a dues 

habitacions, una a cada costat de la sala. Una d’aquestes habitacions va ser dividida en 

dues. Des de la sala principal també accedim al balcó de la primera planta que dóna al 

pati interior. 

 

 En aquesta primera planta hi trobem una altra habitació la qual s’accedeix des del 

replà. Des d’aquest mateix replà, entrem a la cuina, que disposa d’una altra llar de foc i 

d’una altra taula allargada per a diverses persones. La cuina dóna a un rebost comunicat 

amb l’únic bany que disposa la masia. Al bany hi trobem una finestra que dóna a un pou 

annexionat a la masia, el qual encara s’utilitza per al consum d’aigua no potable. 

 

 Des de la sala principal s’accedeix a través d’unes escales a la segona planta. En 

aquesta segona planta, trobem dues habitacions, una de les quals té accés al balcó 

d’aquesta segona planta i és l’única que actualment està ocupada. 

 

 Els exteriors de la masia estan formats per plataformes de conreu on actualment no 

s’hi conrea res ja que la masia no està habitada de forma diària. Els actuals propietaris 

tenen la masia llogada a un grup de gent que la utilitza per anar-hi a passar alguns caps 

de setmana, i d’aquesta forma, mantenen la masia i els seus voltants més pròxims. 
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4.2 Memòria constructiva de «Mas el Bosc» 

 

 Els murs de la masia estan formats per dues fulles de pedra, (de secció variable), 

unides mitjançant morter de calç. Entre les dues fulles hi ha un espai intermedi, que pot 

estar replè de cascots o de runa, de manera que ofereix una resistència diferent a la 

resta de la secció del mur. 

 

 En algunes estances, sobretot les reformades recentment per a una utilitat eventual, 

(dos dormitoris, sala i cuina), també podem trobar un revestiment interior de morter de 

calç. El gruix total dels murs oscil·la entre els 55 i els 60 cm. 

 

 De manera puntual, trobem una intervenció actual en una de les estances de la 

primera planta, que mitjançant paraments d’envà, s’ha dividit l’espai inicial, en dues 

habitacions. Al costat de la cuina s’ha dividit l’antic rebost en un rebost més petit i un 

bany. S’utilitza aquests paraments d’envà com a suport de l’enrajolat en el cas del bany.  

 

 En la planta baixa hi trobem una 

pilastra i un parament d’obra de 

fàbrica de maó com a reforç 

(d’execució bastant recent) del mur 

existent, degut a la gran obertura 

existent i a la càrrega que aquesta 

transmet al mur. Un parament tan 

heterogeni com el mur de pedra 

existent no podria suportar aquestes 

tensions. 

 

 Les obertures de la planta baixa representen una proporció molt petita del mur per 

tal de garantir la seva capacitat resistent. Les obertures de la primera planta són de 

mides més grans per tal d’aprofitar la llum natural a les estances on es fa vida. 

  

Pilar deràmic en planta baixa 
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 En les plantes superiors (planta 1 i 2) trobem tots els paraments arrebossats i 

allisats a base de morter de calç, per a donar un aspecte més uniforme i càlid als espais. 

 

 Si els murs de la masia presenten la mateixa tipologia constructiva, no passa el 

mateix amb els forjats. Encara que en tots els casos són de biguetes de fusta, la solució 

adoptada i la seva orientació,  canvia segons l’estança. 

  

 Tots els forjats de l’edifici estan formats per bigues i biguetes de fusta, algunes 

escairades, altres amb una secció amorfa tirant a circular. Es poden classificar en 

diversos grups segons: 

  

- Per la Morfologia de la bigueta: 

 - Biguetes sense escairar 

 - Biguetes escairades amb una ranura per a recolzar 

l’encanyissat amb morter de calç. 

 

- Pel tipus de fusta: 

 - Hi ha diversos tipus d’arbre, pi, surera, roure, aquest 

últim més escàs. 

 

- Per la construcció de l’embigat: 

 - En bastants casos l’embigat està format per taulons de fusta col·locats de través 

(entaulat) que fan de paviment, d’encofrat d’aquest o de tancament i superfície de 

subjecció per als elements de la coberta. També hi trobem amb freqüència un sistema 

semblant, però es realitza amb elements ceràmics col·locats de través, de bigueta a 

bigueta, i realitza les mateixes funcions que l’anterior. S’ha de destacar que a causa de 

la reduïda longitud de les biguetes, aquestes s’han de col·locar en pautes de distàncies 

curtes per a que es recolzin. El tercer cas, és realitzant un arc amb canyís com a armat 

del morter de calç i omplint el forat generat per cascots o formigó en massa. 

 

 Un aspecte de la masia que es troba en mal estat són les instal·lacions d’aigua 

potable, d’electricitat i de sanejament. 

Biguetes de secció arrodonida 
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 La masia té abastament d’aigua potable a part de l’aigua que es pot aprofitar del pou 

per a regar. A la primera planta és on podem trobar punts d’aigua potable, a la cuina i al 

lavabo. 

 

 La instal·lació elèctrica es troba en mal estat degut a les manipulacions que s’han 

anat fent a mesura de què s’han necessitat punts de llum o endolls. A la planta baixa hi 

trobem llum al rebedor i a la sala, a les altres habitacions, hi trobem com a molt els 

cables d’instal·lació, però que no funcionen. A la primera planta hi podem trobar punts de 

llum i endolls a totes les estances amb un funcionament acceptable, tot i que les 

necessitats de la masia referent al consum d’electricitat és molt baix. Els cables que 

deriven la instal·lació elèctrica són molt prims i es troben en mal estat. A la planta 

segona hi arriba un cable d’electricitat fins a dalt de les escales, però en cap de les dues 

habitacions hi ha electricitat, ja que aquest cable està tallat. 

 

La instal·lació de sanejament es troba en bastant mal estat, ja que tota l’aigua del bany, 

ja sigui aigua de la dutxa, del wàter o del lavabo, i l’aigua de la pica de la cuina, es 

comuniquen per només un baixant que travessa les dues habitacions de la façana nord de 

la planta baixa i no hi ha cap tipus de clavegueram, és a dir, que totes les aigües, van a 

parar a un pou mort. 

 

 

4.2.1  La planta baixa 

 

 En quant al funcionament mecànic del conjunt de l’estructura de la planta baixa, es 

pot observar que els murs formen caixes tancades, no sempre ben travades, sobretot a 

causa de la heterogeneïtat dels materials que formen el mur. Aquests estan disposats en 

dues direccions, pràcticament ortogonals entre si per a garantir l’estabilitat del conjunt 

davant a esforços horitzontals. 

  

 Aquesta estabilitat també està fomentada per la gran quantitat de murs. Tot i així, la 

disposició de les biguetes no ajuda a millorar la estabilitat ja que pràcticament la seva 

totalitat estan disposades en la mateixa direcció. 
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 A causa de situar-se  en una vessant d’un turó, de pendent no excessivament 

pronunciada, la planta baixa queda enterrada uns 60 cm per la façana nord que dóna a la 

pendent. Així doncs, hi ha bastants probabilitats de què l’aigua de la pluja penetri per 

aquesta façana. En la planta baixa no hi ha cap tipus de cambra sanitària. 

 

 També, és important assenyalar que hi ha hagut 

algun tipus de rehabilitació,  o més bé de manteniment 

d’alguns elements, ja que el forjat de la zona del 

rebedor és d’execució bastant recent, la reparació de 

les juntes de la façana de la planta baixa que dóna al 

pati interior, el magatzem de la llenya, la substitució 

de la biga que suporta l’estructura del balcó de la 

primera planta i la pilastra de reforç en el pas 

interior del rebedor d’una estança. 

 

 En aquesta planta trobem que pràcticament tots els paraments són murs de pedra de 

dues fulles amb reblert interior de cascots, i alguna paret de maó massís, segurament 

d’execució com a reforç recent en algunes zones debilitades pel pas del temps. L’escala 

és de forma de volta, amb esgraons de pedra i arrebossada amb morter de calç en la 

seva cara inferior. L’estructura dels sostres d’aquesta planta està format per bigues i 

biguetes de fusta, en alguns casos estan ben escairades, però en la seva majoria són de 

secció amorfa tendint a circular. D’Embigats n’hi trobem de diversos tipus, de canyís i 

morter de calç a la sala i a l’habitació 1, de llates i paviment de peces ceràmiques en les 

dues estances, de peces ceràmiques al porxo i entaulat al rebedor, al magatzem i a 

l’estable. 

 

 

4.2.2  La planta primera 

 

 En aquesta planta hi trobem també, que l’estructura de càrrega està formada per 

murs de pedra de gran espessor. Aquests segueixen estan formats per una gran 

heterogeneïtat dels materials i, millor o pitjor travats en perpendicular, segons el cas. 

Jàssera substituïda del porxo 
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 Per altra banda, els forjats, segueixen estan 

formats per bigues i biguetes de fusta, tot i que la 

disposició d’aquestes si que és en diferents 

direccions, millorant l’estabilitat de la planta a 

esforços horitzontals. Els paviments són 

majoritàriament de formigó en massa, tot i que a la 

cuina el paviment és de peces ceràmiques de 20x20 

cm col·locades directament sobre les llates de 

fusta i pràcticament amb totes les juntes 

deteriorades. Els embigats dels sostres d’aquesta planta són de diferents sistemes. En 

podem trobar d’encanyissat i morter de calç a la cuina i a l’habitació 2, de peces 

ceràmiques com el balcó i el bany, i entaulat de fusta a la sala principal i a la resta 

d’habitacions. És important destacar que comencen a aparèixer també alguns sostres de 

coberta sense cap tipus d’embigat, col·locant les teules sobre les llates de fusta, ja sigui 

a salt de garsa o per canal, així doncs, no són estanques ni al vent ni a l’aigua. 

 

 En aquesta planta trobem que les finestres 

ja no són obertures tan petites i modestes, hi 

trobem finestres més grans amb festejadors ben 

escairats. Els empits de les finestres són de 

peces úniques de pedra. En aquesta planta totes 

les finestres tenen tancaments de fusta i en 

alguns casos hi trobem finestres de vidre a més 

a més de porticons de fusta. 

 

 També s’observa un canvi, ja que en aquesta planta apareixen pràcticament tots els 

paraments arrebossats i allisats a base de morter de calç. Aquest, presenta un aspecte i 

un color bastant deteriorat pel pas del temps i per culpa de la humitat.  

 

 Apareixen també algunes estances dividides recentment mitjançant peces ceràmiques 

d’envà i pintades, així com algun parament enrajolat al bany. 

 

Festejadors en la finestra del menjador 

Forjat del menjador 
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4.2.3 La planta segona 

 

 En aquesta planta també hi trobem que l’estructura de càrrega està formada per murs 

de pedra de gran espessor. Aquests, segueixen estan formats per una gran 

heterogeneïtat de materials i més o menys travats en perpendicular. 

 

 Els forjats segueixen estan formats per bigues i biguetes de fusta. La disposició 

d’aquestes biguetes també segueix un esquema en diferents direccions, millorant 

l’estabilitat de la planta a esforços horitzontals. Els paviments són de formigó en massa i 

es percep poca planeïtat en aquests, mostrant símptomes d’abombament. Els embigats 

dels sostres d’aquesta planta són, en el cas que hi hagi, entaulats, ja que en alguns 

sostres d’aquest edifici no tenen embigat, únicament llates de suport per a les teules, ja 

siguin a salt de garsa o per canal. Aquests no són estancs ni al vent ni a l’aigua. 

 

 Com en la primera planta, tots els paraments de les diferents estances estan 

arrebossats i allisats a base de morter de calç. Aquest presenta un aspecte i un color 

bastant deteriorat pel pas del temps i per la humitat.  

 

 S’ha de destacar el gran 

deteriorament, per no dir total, de la 

xemeneia que puja de la cuina. Està 

formada per elements ceràmics i la 

obertura està obstruïda, així doncs podem 

deduir que no és viable utilitzar la 

xemeneia de la cuina. 

 

 

4.2.4 La coberta 

 

 Totes les cobertes de la masia desaigüen mitjançant plans inclinats d’entre el 10 i el 

31%. El cos principal de l’edifici està cobert per una coberta a dues aigües. Una vessant 

Deteriorament de la xemenia provinent de la cuina 
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encarada a l’est i l’altre a l’oest. Els 

cossos secundaris desaigüen en 

aquestes dues direccions i en una 

tercera en sentit sud.  

 

 L’element de cobertura és el mateix 

per a totes les cobertes, la teula ceràmica, denominada teula àrab, col·locada a la forma 

tradicional, una en posició còncava  i l’altra en posició convexa solapant-se, en canvi el 

sistema de suport del conjunt difereix segons la coberta: 

 

Hi ha tres sistemes utilitzats: 

 

 - El primer mitjançant un entaulat de taulons de fusta com a base de subjecció de les 

teules. 

 - El segon mitjançant elements ceràmics, massissos semblants als maons manuals, però 

de mides més grans, que es col·loquen de bigueta a bigueta de través i es col·loquen les 

teules sobre aquest sistema.  

 - El tercer és sense cap tipus d’embigat que faci de tancament, sinó, col·locant les 

llates perpendiculars a les biguetes i les teules a sobre, ja sigui a salt de garsa o per 

canal, segons la posició de les biguetes respecte a la pendent. 

Coberta inclinada de teula àrab 
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 ANNEX I: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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Vista de la façana sud. Accés a l’edifici. 

Vista de la façana sud. Accés a l’edifici. 
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Vista de la façana est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de la façana est. 
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Vista de la façana nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalla de la façana nord. 
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Vista de la façana oest. 

 

Detall de la façana oest. 
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Fotografia del porxo de planta baixa. 

 

Fotografia de l’estable de planta baixa. 
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Fotografia del magatzem de planta baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia del rebedor de planta baixa. 
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Fotografia de la sala 1 de planta baixa 

 

 

Fotografia de l’habitació 1 de planta baixa. 
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Fotografia de la sala 2 de planta baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de la sala 3 de planta baixa. 
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Fotografia de l’habitació 2 de planta baixa. 

 

Fotografia de l’escala de planta baixa. 
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Fotografia del menjador de planta primera. 

 

 

Fotografia de la cuina de planta primera. 
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Fotografia de l’habitació 3 de planta primera. 

 

Fotografia de l’habitació 4 de planta primera. 
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Fotografia de l’habitació 5 de planta primera. 

 

Fotografia de l’habitació 6 de planta primera. 
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Fotografia del rebost de planta primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia del lavabo de planta primera. 
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Fotografia de l’escala de planta primera. 

 

Fotografia del balcó de planta primera. 
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Fotografia de l’escala de planta segona. 

 

Fotografia del balcó de planta segona. 
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Fotografia de l’habitació 7 de planta segona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de l’habitació 8 de planta segona. 
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5 ESTUDI DE LES LESIONS 
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5.1 Descripció de la intervenció patològica 

 

 Amb la intervenció es pretén consolidar i rehabilitar la masia. Per fer això es tenen 

en compte les tècniques compositives i constructives  existents actualment, amb la 

incorporació d’altres més actuals. 

 

 Des del punt de vista dels aspectes constructius i estructurals, quan reconstruïm o 

reparem, ho intentem fer amb els mateixos materials, sistemes i tècniques amb què es va 

construir inicialment. Antigament la tradició constructiva es basava en l’aprofitament dels 

materials que l’entorn oferia. Això s’aconseguia després de segles de reflexió i pràctica  

dels habitants de l’indret. 

 

 També és molt important el fet de no anul·lar capacitats que ja te la construcció 

abans de la intervenció, gràcies als materials tradicionals i a les tècniques empleades. Per 

això no partirem de zero, tindrem en compte aspectes com: la inèrcia tèrmica dels murs 

tradicionals, la seva capacitat aïllant i la mesurada relació entre els plens i buits de la 

façana i de l’espai interior. 

 

 Per altra banda, esmentar també la importància de protegir l’edifici per evitar danys 

provocats per fenòmens meteorològics i/o per la mateixa dinàmica de l’obra. Per exemple: 

cobrir els murs quan s’actua sobre la coberta, folrar els elements constructius de valor 

històric, apuntalar portes i finestres durant l’actuació, etc. 

 

 També són imprescindibles altres factors com l’ordre i la neteja permanent dels llocs 

on s’actua i l’organització dels materials i dels elements desmuntats que tinguin un 

possible valor. En rehabilitació sempre existeix una part de desmuntatge important; per 

tant s’ha de saber com executar aquest tips de treballs. Alguns elements poden ser 

aprofitats, i per això s’han de conservar en bon estat. 

 

 Finalment, aquest procés culminarà amb el manteniment i conservació de l’edifici. 

Aquest serà imprescindibles per a l’èxit a llarg termini de l’actuació que s’ha dut a terme. 
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5.2 Introducció als processos patològics avaluats 

 

 La primera inspecció es realitza per obtenir la localització de les lesions i fer una 

primera pressa de dades. Registrant, totes les característiques de les esquerdes, tant la 

seva morfologia com la tipologia d’elements als que afecte o com la possible continuïtat 

en altres elements. També s’analitza la coloració, textures, situació i relació amb l’entron 

de les diferents alteracions dels materials. Posteriorment s’estudien els processos 

patològics. Això implica: conèixer l’origen, el procés , les causes, els símptomes, l’estat 

actual i les conseqüències. Es realitza una segona visita, per confirmar la coherència dels 

estudis realitzats, i obtenir un segon punt de vista per fer algunes rectificacions. 

 

 Els resultats s’exposen en les següents fitxes, amb la realització d’una fitxa per cada 

tipologia de lesió. Les solucions proposades s’adeqüen a les necessitats per a la futura 

casa de colònies de «Mas El Bosc». 
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5.3 Fitxes de lesions 

 

 



ESTUDI DE LESIONS ESQUERDES I FISURES TIPUS EA

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

-En el cas en que ens trobem de situació bi-recolzada fem us d’un trenca-llums col•locant una
biga de fusta al mig. D’aquesta manera disminuïm la llum a la meitat i en gran mida tots els
esforços. De totes maneres segons la casuistica de cada lesió es pot optar per altres tipus
d’intervenció com seria la creació d’una xapa de compressió, per tal de donar un repartiment
de càrregues mes adequat i un major cantell al forjat sense haver d’hipotecar l’alçada lliure
del pis inferior.

-El forjat es compon de biguetes de fusta
de secció aproximada 10x12cm (hxb), amb un
entrebigat de canyís i morter de calç. Les
esquerdes tenen un grossor que oscil•la
entre 1 i 3mm.

- La morfologia de l’esquerda es presenta al
sostre de forma més o menys perpendicular
a las biguetes que componen el forjat,
seccionant tot l’ample de l’entrebigat. Es
situa de forma continua, d’un extrem a
l’altre del forjat, coincidint aproximadament
en el punt mig de la longitud de las
biguetes.

- L’esquerda es situa a la zona de major
tracció del forjat. De manera que, si ens
trobem en una situació bi-recolzada,
l’esquerda apareixerà a la part del mig per la
cara inferior, degut als majors moments
positius. Ens trobem amb un tipus d’esquerda
que es genera per unes traccions excessives.

- És possible que aquesta esquerda es degui
a un excés de càrrega sobre l’estructura del
forjat (flexió del forjat). Això, s’accentua a
causa de la fluència produïda pel pas del
temps a les bigues de fusta.

- Flexió del forjat per sobrecàrrega: 

- La conseqüència d'aquest tipus de lesió és la caiguda del forjat. De totes maneres com que
el forjat està composat de bigues de fusta la caiguda no és imminent ja que aquest tipus de
forjat, aguanta molt bé a flexió. 



LOCALITZACIÓ
PLANTA BAIXA

FOTOGRAFIA



ESTUDI DE LESIONS ESQUERDES I FISURES TIPUS EB

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- La morfologia de l’esquerda es presenta
de forma totalment vertical (amb amplada i
profunditat constants), en la intersecció
entre dos paraments verticals perpendiculars
entre si, recorrent-la de dalt a baix.

- L'esquerda es produiria a causa de la
sobrecàrrega (ja sigui de coberta o forjat)
que s’indueix a un dels murs, mentre que
l’altre en queda exempt. Això produeix una
major compressibilitat i assentament en el
primer, intentant arrossegar l’altre, aquesta
diferència de sol•licitació entre mur de
càrrega i mur d’arriostrament provocaria una
esquerda i la desvinculació entre ambdós.

- En alguns casos es presenta una
continuïtat al llarg de totes les plantes. En
els altres, això no es compleix, ja que falta
trava entre els murs transversals i
longitudinals, mostrant-se separació entre
els elements.

-En aquest cas, la reparació es basa en la col•locació d'un cèrcol perimetral a la part superior
dels murs just per sota de les bigues de coberta, de manera que reparteix els esforços entre
els murs de riostra i càrrega, a més de verticalitzar les càrregues. D’aquesta manera la
diferència de càrrega entre mur i mur es mínima, evitant que l’esquerda continuï evolucionant
o torni a aparèixer.

- Es caracteritza per una secció constant al
llarg de tot el recorregut, mantenint la seva
amplada i profunditat.

- Aquesta lesió ens crea una desvinculació de paraments, a més ens pot arribar a crear
problemes amb la coberta i desvincular-la també, degut a aquest descens de la paret de
càrrega. Això provocaria la inestabilitat de la coberta i evidentment faria més factibe
l'entrada d'humitats.



FOTOGRAFIA

PLANTA PRIMERA
LOCALITZACIÓ



ESTUDI DE LESIONS ESQUERDES I FISURES TIPUS EC

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- En aquest cas cal augmentar el punt de recolzament a més de la capacitat portant del mur.

- El recolzament es realitzarà amb dau de formigó per tal de repartir les càrregues. 

- Aquesta esquerda es produeix per una
sobrecarrega puntual en el mur, que
sobrepassa la seva capacitat resistent,
causant una esquerda vertical que secciona
els elements que el conformen. Es deu a la
presència d’una gran obertura i la poca
superfície de recolzament de la biga sobre el
mur.

- L’esquerda té el seu inici en el punt de
recolzament de la biga que transmet la
càrrega al mur i es desenvolupa partint,
pràcticament la totalitat d’aquest. La seva
gran verticalitat es deu a una carrega molt
exagerada respecte a la capacitat portant del
material i la seva secció.

- El grossor de l’esquerda es manté
constant al llarg del seu recorregut i es
poden observar elements que conformen el
parament, totalment seccionats per aquesta.

- La morfologia de l’esquerda es presenta
de forma totalment vertical sobre el
parament, iniciant-se en el punt de
recolzament de l’element que indueix la
càrrega, i recorrent-lo fins arribar a la seva
base.

- Amb aquesta esquerda es produeix un desvinculament dintre del mateix mur de càrrega. A
més degut a la baixada de la llinda en aquest punt, es pot produir un desestabilitzament en
els recolzaments. I si no es soluciona el problema de sobrecàrrega, es podria acabar
esfondrant. 
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ESTUDI DE LESIONS ESQUERDES I FISURES TIPUS ED

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- Aquestes esquerdes s'han produit quan
l‘entrebigat no ha suportat la sol•licitació de
carreges a la que se l'ha sotmès.

- Per portar a terme la reparació de les esquerdes del forjat, és necessari treure l’actual,
mantenint les bigues de fusta. A continuació es neteja la zona de recolzament de les bigues,
per tornar a encofrar un nou forjat d’un pes semblant. No obstant, en aquest nou, a
diferència d’abans, col•loquem l’armadura per poder suportar les traccions i per evitar
esquerdes a les zones de menor secció.

- La morfologia de l’esquerda es presenta
en els paviments, de caràcter rectilini, en la
direcció de les biguetes que componen el
forjat, seccionant el paviment d’un extrem a
l’altre.

- Es situa unes vegades sobre les mateixes
bigues i, en altres casos, en el punt mig de
la distància entre biguetes.

- L’esquerda manté una amplada i
profunditat relativament constant

- Aquesta lesió es caracteritza per la falta
de secció resistent, ja sigui per un mal
dimensionat o com a conseqüència d'una
pèrdua de secció per altres patologies. 

- Les esquerdes apareixen al mig de la
separació de les bigues, ja que és el punt
crític de secció.

- Quan el forjat ha quedat esquarterat per les meitats dels revoltons el que ha provocat és
que les biguetes treballin individualment. Anul·lant la cohesió del forjat i donant peu a la
aparició de noves esquerdes i fisures degut a aquests possibles moviments. 
- La estabilitat del forjat no perilla a curt plaç, ja que els elements estructurals (bigues) no
estan afectats per la patologia. 
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ESTUDI DE LESIONS ESQUERDES I FISURES TIPUS EE

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- En aquest cas, la reparació que s’adapta millor, seria una que tractés el conjunt de bigues.
Aquest sistema consisteix en la col•locació d’un perfil metàl•lic en "L" situat a la paret de
forma longitudinal, de manera que puguin recolzar a sobre cadascuna de les bigues de fusta
que es troben transversalment. Aquestes bigues han d’estar encunyades i perfectament
ajustades per que recolzin correctament sobre el perfil. Amb aquesta intervenció aconseguim
repartir les càrregues uniformement.

- Aquestes s’inicien amb una certa forma
parabòlica que a poc a poc tendeix a pendre
una forma rectilínia vertical.

- Esquerdes per càrrega vertical puntual.
Aquest tipus d'esquerda s'ha produit perquè
un element recolzat en el mur transmet una
càrrega puntual, la qual excedeix la tensió
màxima que pot suportar el mur. Degut, tant
a una baixa qualitat d’aquest, com a la seva
falta d’homogeneïtat.
- Aquestes esquerdes comencen amb una
certa curvatura i amplada que
progressivament es “verticalitza” i estreny, a
mida que s’acosta al final. Es desenvolupa
segons la morfologia d’arc de descàrrega. 

- Depenent de la intensitat de les
sol•licitacions, apareixen en un costat o un
altre, o en ambdós.

- La morfologia de l’esquerda es presenta
en els murs, iniciant-se a les arestes de les
bigues o biguetes que es recolzen en aquest.

- S’observa una major obertura de la secció
de l’esquerda al començament, que va
disminuint conforme s’allunya del punt de
càrrega.

- Aquesta lesió deteriora els recolzaments de les bigues, amb la qual cosa es poden
desalinear (quedant les bigues amb recolzaments malmesos, més avall que les altres) i
deteriorar el forjat de coberta.
- A més es produeix un deteriorament del mur que podria anar en augment si no es
sol·lucionen les causes.
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ESTUDI DE LESIONS ESQUERDES I FISURES TIPUS EF

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- La patologia es presenta degut a l’aparició d’obertures, de manera que cal donar-li major
resistència a aquestes zones per evitar que s’esquerdi. La intervenció consta de la col•locació
de llindes en los forats, amb la suficient resistència, per poder suportar les càrregues
verticals sense que s’esquerdi.

- La causa d’aquest tipus d’esquerda es
produeix en murs massissos amb obertures.
Aquestes s’ocasionen quan el descens de
càrregues pel mur, es troba amb un
estrenyiment de la secció per l’aparició d’un o
varis forats.

- Les esquerdes segueixen una morfologia
curvilínia segons el descens de càrregues.

- Depenent de les característiques
heterogènies del mur, apareixen les
esquerdes en les zones de menor resistència,
de manera que podem trobar-nos amb
morfologies variades. A més es caracteritzen
per un inici i final amb poca amplada, arribant
a assolir la seva major dimensió a la part
central.

- L’esquerda pot trobar-se en una gran
varietat de llocs, dintre dels murs perforats
per obertures.

- Les esquerdes adquireixen la seva màxima
amplada a la part central i s’estrenyen al
arribar tant a l’inici com al final d’aquesta.

- Aquest tipus d'esquerdes per les seves característiques podrien perjudicar l'estabilitat del
mur i fer perillar la integritat de la llinda, pero ni la seva amplada ni la seva profunditat són
prou pronunciades per pensar que tindrà efectes immediats.
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ESTUDI DE LESIONS ESQUERDES I FISURES TIPUS EG

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- Per portar a terme una intervenció encertada, s’hauria de fer una cata a la fonamentació
actual per poder comprovar el seu estat actual. A partir de la inspecció visual, es
determinarà si es tracta d’un deteriorament de la fonamentació o d’una falta de superfície de
recolzament. Una vegada reparada, evitarà que el mur es continuï assentant lateralment i que
l’esquerda continuï eixamplant-se.

- Esquerda provocada per l’assentament
lateral, la principal causa de la aparició de
les patologies, es deu al descens d’un dels
extrems del mur. Aquest succés crea unes
tensions internes en el material que són
superiors a la seva resistència.

- Les esquerdes apareixen amb una
morfologia de doble curvatura podent trencar
pel mig del mur, però tendint a apropar-se o
acabar en zones on apareixien forats

- Les esquerdes es mostren amb una
inclinació d’uns 45º, acostumen a tenir una
certa continuïtat a través de las diferents
plantes.

- L’esquerda es troba en murs, tant en mig
d’una zona massissa com a la proximitat de
les obertures.

- Es caracteritzen, totes elles, per seguir
una morfologia de doble curvatura.

- Les esquerdes adquireixen el major
grossor a la part central i s’estrenyen al
arribar tant a l’inici com al final d’aquesta.

- Es presenta una certa continuïtat al llarg
de les plantes.

- Les característiques d'aquesta lesió poden provocar que els murs quedin totalment
seccionats i es belluguin en direccions oposades, i donat que l'estructura es basa en murs de
carrega pot afectar a tots els forjats.
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ESTUDI DE LESIONS ESQUERDES I FISURES TIPUS EH

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- Les esquerdes adquireixen cert grossor
constant al llarg de tota la patologia.

- Per portar a terme la reparació de les esquerdes del forjat, és necessari treure l’actual,
mantenint les bigues de fusta. A continuació es neteja la zona de recolzament de les bigues,
per resoldre a encofrar un nou forjat d’un pes semblant. No obstant, en aquest nou, a
diferència d’abans, col•loquem armadura per poder suportar les traccions hidràuliques del
material.

Aquesta lesió inicialment no té conseqüències estructurals greus. De totes maneres el fet de
tenir esquerdes al paviment no és estètic i evidentment accelerarà la seva erosió.

- L’esquerda es troba en forjats, podent
arribar a abastar la gran majoria de la
superfície, segons la intensitat de la
patologia.

- Es caracteritzen per seguir una morfologia
clarament rectilínia.

- Esquerda per retracció hidràulica. Aquesta
lesió es produeix després de l’enduriment del
formigó, passats els 28 dies, quan el material
ja ha adquirit la resistència. 

- Els principals factors que influeixen en
aquest tipus de patologies són: una humitat
relativa baixa; relació alta entre aigua i
ciment i un curat curt o inexistent.

- Es presenta just a la meitat de la
distancia més llarga partint la superfície en
dues zones. Aquestes, a la vegada, es
subdivideixen en altres dues de la mateixa
manera que l’anterior, i així sucessivament.
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ESTUDI DE LESIONS ALTERACIONS DE MATERIALS TIPUS AA

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- Aquesta alteració del material es
desenvolupa en paraments verticals. Es
manifesta com un canvi a la tonalitat de
l’element, normalment més fosca que la
resta.

-A les façanes, aquest canvi de tonalitat
pot observar-se a la pedra i al morter de
calç, que adquireixen un color marró fosc,
gairebé grisos, més intens que el de les
pedres. 

-Utilitzarem un mètode basat en aigua, aplicant-la sobre la superfície, i després d’esperar a
que penetri en el material (dissolent les substancies a extreure), procedir al seu escombrat,
tornant a repetir l’operació tantes vegades como sigui necessari. Una manera de facilitar que
l’aigua entri en los porus, es aplicant aigua nebulitzada, mitjançant una boquilla. En cas que
les substàncies que formen la taca no es dissolessin amb aigua, es farà necessari utilitzar
productes químics per completar la operació.

-Substàncies a l’interior del porus del
material, és a dir una taca, que seria
distingible de l’eflorescència o de l’adherència
d’algun organisme viu, degut a que no formen
relleu sobre el parament, i a més es
caracteritzen perquè són més difícils
d’eliminar. Aquestes taques, podrien estar
provocades per la retenció d’aigua de les
pedres superiors de la façana, més
exposades a la pluja i el vent. 

- Es produeix un deteriorament de la imatge, i un increment en la facilitat de proliferació
d'organismes en paraments. A més també facilita la retenció de líquids i humitats.
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LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

-Filtració d’aigua del pis superior: es podria
filtrar aigua del pis superior, produint el
mateix efecte.
- Creiem que la humitat prové del pis inferior,
ja que és una habitació amb obertura a
l'exterior però sense fusteria i a més el
paviment és de runa amb terra, fet que
mantindria l'ambient amb una humitat molt
alta.

-Utilitzarem un mètode basat en aigua, aplicant-la sobre la superfície, i després d’esperar a
que penetri en el material (dissolent les substancies a extreure), procedir al seu escombrat,
tornant a repetir l’operació tantes vegades como sigui necessari. Una manera de facilitar que
l’aigua entri en los porus, es aplicant aigua nebulitzada, mitjançant una boquilla. En cas que
les substàncies que formen la taca no es dissolessin amb aigua, es farà necessari utilitzar
productes químics per completar la operació.

- Aquesta alteració del material es
desenvolupaen paraments horitzontals, es
manifesta com un canvi a la tonalitat de
l’element, normalment més fosca que la
resta.

-En els forjats, el morter de calç utilitzat
com a revestiment interior, és d’un to
blanquinós i en canvi adquireix un color d’un
gris més o menys fosc, depenent de la
intensitat en que es manifesti l’alteració.

-Filtració d’humitat ambiental des del pis
inferior: la humitat del pis inferior al forjat,
podria filtrar a través del revoltó, barrejar-
se amb la terra argilenca del reblert,
arrossegant amb ella part del material,
provocant el canvi de color a la cara inferior
del forjat. 

- Es produeix un deteriorament de la imatge, i un increment en la facilitat de proliferació
d'organismes en paraments. A més també facilita la retenció de líquids i humitats.



FOTOGRAFIA

LOCALITZACIÓ
PLANTA BAIXA



ESTUDI DE LESIONS ALTERACIONS DE MATERIALS TIPUS AB

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- Aquesta alteració del material es troba
tant en façanes como en paraments
interiors. En el primer cas, es produeix
sobre un mur de pedra i morter de calç, i en
el cas de l’estança interior, succeeix en una
obra de fàbrica; la que composa la xemeneia
de la segona planta.

-Es manifesta com un canvi de color sobre
el parament; adquireix un to blanquinós i una
textura fina, amb un aspecte similar al de la
sal, i es fàcilment extraïble; inclús
manualment pot desprendre’s de la
superfície.

Una reparació recomanable seria aplicar sobre la superfície un material absorbent (pasta de
cel•lulosa) amb aigua destil•lada i cobrir-lo amb polietilè, per dissoldre les sals (havent
analitzat inicialment el tipus de sal). Després, es retira el polietilè i es deixa assecar, per
després diluir la pasta en aigua destil•lada i determinar la concentració de sals, repetint la
operació fins que hagin desaparegut.  

-Considerem la hipòtesis de que es tracti
d’una eflorescència. Aquests dipòsits es
formen per la migració de les sals solubles,
presents a l’interior de la pedra o el maó, a
través dels porus del material, i es produeix
una acumulació a la superfície o en els porus
immediats quan s’evapora l’aigua existent. En
quan la solució salina sobrepassa la seva
concentració de saturació, es precipita a las
zones de màxima evaporació.  

-Per tant, considerem que es tracta
d’eflorescències, ja que si esta exposada a
temperatures baixes, en un entorn humit, i
composada per peces poroses (pedra i maó), i
està afectada per l’aigua de la pluja i
procedent del terreny (capil•laritat).
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ESTUDI DE LESIONS ALTERACIONS DE MATERIALS TIPUS AC

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

- Un altre problema que crea és la retenció d'aigua i humitats. 

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- L’ alteració presenta rugositats sobre el
material, de color verdós i groguenc. Són
incrustacions sobre el material, amorfes, que
s’estenen sobre la major part de la seva
superfície, a la cara en contacte amb
l’interior de la masia (la que no rep
incidència solar directa).

Malgrat que aquesta alteració ataca poc el substrat (afecta sobretot a la imatge), els
organismes vius retenen aigua, que pot perjudicar l’element constructiu. Per tant, s’haurà de
procedir a la seva neteja amb productes fungicides especials per líquens. 

-El canvi de coloració podria ser conseqüència
de l’adherència al mur de líquens, fongs o
plantes. Aquesta hipòtesis pren força perquè
en aquest cas, existeix humitat en els seus
murs i estan compostos de pedra i morter de
calç (substrat suficient pel desenvolupament
de vida vegetal). Aquests organismes
sobreviuen en ambients molt extrems.

-Considerem que la hipòtesis més encertada
és la que determina que els causants
d'aquests canvis de coloració són líquens, ja
que és una substància molt adherida al
substrat, de color verdós i groguenc, en una
zona humida i a la que no arriben els rajos
solars (cara inferior de la teula). 

- A més d'un efecte estètic negatiu, també pot ocasionar deteriorament per processos
mecànics i químics.
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ESTUDI DE LESIONS ALTERACIONS DE MATERIALS TIPUS AD

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

- També crea un impacte visual molt negatiu.

PROPOSTA INTERVENCIÓ

- Aquesta alteració es presenta a les
pedres de la façana a-a´, i es manifesta com
un canvi de dimensió de les peces respecte
la resta, definint-se una zona de la façana
en que les pedres tenen un aspecte
desgastat, i en alguns casos, amb les
arestes arrodonides; a més, aquesta zona
del mur es caracteritza per una falta de
morter de cal entre las juntes de las peces. 

La reparació d’aquesta alteració comporta la restitució de les peces afectades per peces en
bon estat, deixant neta la superfície prèviament a la nova implantació. Per evitar que
l’alteració torni a repetir-se, s’ha d’evitar que es produeixin filtracions procedents del
terreny. Amb aquest objectiu realitzarem un drenatge en tota la longitud del mur per la part
exterior, de manera que l’aigua del terreny s'evacuï pel drenatge. Igualment per evitar la
possible capil•laritat del mur, s’emplea un sistema d’injecció de productes químics, creant una
barrera anti-capil•lar en el mur.

- La casa es troba en contacte directe amb
el terreny sense l’existència de forjats
sanitaris ni de drenatge en el perímetre de
l’edifici, de manera que es poden crear
acumulacions d’aigua. Això podria provocar el
desgast del material degut a les sals
minerals que es dipositen una vegada
s’evapora l’aigua. També poden deteriorar-se
les peces perquè l’aigua que contenen els
porus del material, canvia de volum com a
conseqüència de les variacions tèrmiques.

- Considerem aquesta hipòtesis per filtracions
d’aigua continguda en el terreny la més
encertada, ja que es fa evident la forta
localització de la lesió i la clara diferència
respecte la resta de façanes.

- Aquesta perdua de material provoca una disminució de la secció resistent del mur
(propietats mecàniques insuficients). A més el fet de no existir material d'unió fa que la
f'abrica no actui com un element monolític i hi pugui haver despreniments greus.
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ESTUDI DE LESIONS ALTERACIONS DE MATERIALS TIPUS AE

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

-Aquesta alteració es manifesta amb una
pèrdua significativa de material; es produeix
sobretot en revestiments (en el nostre cas,
existeixen despreniments del morter de calç
que exerceix com revestiment interior de les
estances).
Com a resultat, queden a la vista les pedres
unides amb el morter de calç que ocultava el
revestiment, amb límits definits però amorfs.

A més es procedirà a la substitució de les fusteries velles per unes noves, amb rotura de
pont tèrmic i que compleixin els requeriments d'estanqueitat.

La reparació del despreniment de material es basa en la restitució de les peces actuals per
unes de noves (en cas de despreniment de pedres) o la nova projecció sobre la superfície del
revestiment. Si la superfície sobre la que es projecta el revestiment no disposa de la
rugositat adequada o l'element de base no té la suficient resistència com per suportar el nou
material, s'haurà d'adaptar per rebre'l.

-Es tracta d’un edifici antic que al llarg dels
anys ha patit modificacions, això significaria
que els materials que el conformen podrien
tenir propietats molt diferents que no
facilitarien la seva cohesió. Sense oblidar que
l'edifici data de 1617 i que amb el temps, els
materials perden les seves característiques
intrínseques. 
-No descartem la hipòtesi anterior, però
possiblement, la humitat (donada la falta de
segellat de les fusteries), sigui determinant
per provocar una disminució d'adherència i la
caiguda del material. A més, la possibilitat
que l'aigua filtrada gelés, produiria fortes
tensions al revestiment, donant lloc al seu
despreniment. 

- Els despreniments donen lloc a l’exposició del material que protegia, pel que poden produir-
se noves patologies per la exposició a l’exterior d’aquests materials.
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LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

-Aquesta alteració es característica dels
elements de fusta, i es distingeix de la
resta perquè les bigues contenen
perforacions circulars. 
Aquest tipus d’alteració no representa una
disminució de la secció útil de les bigues. 

Encara que la carcoma no produeix una disminució considerable de secció, sí que hi ha una
pèrdua de material (s’han produït orificis circulars). Per tant, una vegada s’hagi acabat amb la
carcoma (mitjançant un tractament químic), haurà de restituir-se la resistència inicial de la
biga. Això és possible sanejant la fusta mitjançant la recuperació de la secció perduda a
través del modelat de resines, sempre, connectant la part recuperada de resines amb la fusta
sana. Aquesta metodologia permet recuperar bigues sense la necessitat de malmetre el sentit
original de l’obra arquitectònica, sense perdre altura i podent posteriorment pintar.

-Coleòpters ("carcoma") : l’atac d’aquests
insectes no representa una disminució
apreciable de la secció de la biga. Posen els
seus ous als porus i a les esquerdes de la
fusta; els majors danys són provocats per
les seves larves, que excaven galeries a
l’interior de la mateixa.

- Es descarta com a causa la pudrició, ja que
de ser possible, es veuria disminuïda la
secció de la biga de forma considerable.

- Encara que la carcoma no produeix una disminució considerable de secció, sí que hi ha una
pèrdua de material (s’han produït orificis circulars), i l'interior de la biga queda força
deteriorat. Aquesta debilitació del material pot portar a la seva ruptura i en conseqüència
modificar l'estat de càrregues.
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ESTUDI DE LESIONS ALTERACIONS DE MATERIALS TIPUS AF'

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

-Aquesta alteració es característica dels
elements de fusta, i es distingeix de la
resta perquè les bigues contenen
perforacions longitudinals (en el sentit de
les fibres de  la fusta). 
Aquest tipus d’alteració no representa una
disminució de la secció útil de les bigues. 

Encara que les termites no produeixen una disminució considerable de secció, sí que hi ha una
pèrdua de material (s’han produït orificis longitudinals). Per tant, una vegada s’hagi acabat
amb les termites (mitjançant un tractament químic), haurà de restituir-se la resistència inicial
de la biga. Això és possible sanejant la fusta mitjançant la recuperació de la secció perduda a
través del modelat de resines, sempre, connectant la part recuperada de resines amb la fusta
sana. Aquesta metodologia permet recuperar bigues sense la necessitat de malmetre el sentit
original de l’obra arquitectònica, sense perdre altura i podent posteriorment pintar.

-Atac d'Himenòpters ("termites"): l’atac
d’aquest tipus d’insecte no provoca una
disminució de la secció de la biga. Es
desenvolupen en llocs obscurs (són fotòfobs)
i tous, ja que viuen de la cel•lulosa i la
humitat facilita el desplaçament a través de
les fibres de la fusta, ja que la fa menys
dura. El fet de fugir de la llum, provoca que
no es percebin amb una inspecció superficial
des de bon començament, ja que la part
externa de las peces de fusta resta
practicament intacta. Es diferencien d'altres
insectes perquè ells fan els orificis de forma
longitudinal, en el sentit de les fibres de la
fusta.

- Encara que les termites no produeixen una disminució considerable de secció, sí que hi ha
una pèrdua de material (s’han produït orificis longitudinals), i l'interior de la biga queda força
deteriorat. Aquesta debilitació del material pot portar a la seva ruptura i en conseqüència
modificar l'estat de càrregues.



FOTOGRAFIA

LOCALITZACIÓ
PLANTA BAIXA



ESTUDI DE LESIONS ALTERACIONS DE MATERIALS TIPUS AG

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

Donat el mal estat de les bigues afectades per pudrició, seria necessari arribar a substituir-
les, perquè han perdut tanta secció que ja no tenen la capacitat resistent inicial. És necessari
assegurar l’estabilitat estructural del conjunt, a més de netejar els punts de recolzament, per
evitar que restes de fongs puguin afectar al nou element implantat.

-Aquesta alteració es característica dels
elements de fusta, pel que afecta a un gran
número de bigues de l’edifici. Es dona en
exteriors. 
Es caracteritza per un canvi de color del
material, generalment en un to marró, i en
molts casos, pot observar-se una pèrdua
considerable de secció de la biga.

-Pudrició seca (fongs): no es produeix en
llocs obscurs i humits (per això podem trobar-
la en exteriors). Els fongs que la provoquen
resisteixen un nivell de sequedat, més alt que
els que produeixen la pudrició humida. Pot
provocar també reducció de la secció útil de
l’element constructiu.
-Es tracta de la lesió més freqüent en els
elements de fusta. Es fixen en el material i
destrueixen la lignina, amb el que fan que la
fusta es vagi desintegrant a poc a poc i
adquireixi una textura rugosa i esquerdada. A
partir d’aquí, pot produir-se la filtració
d’humitats que no troben cap impediment per
penetrar. 

- Al produir-se aquesta disminucció de secció útil en alguns elements estructurals, estem
modificant l'estat de carregues d'altres elements estructurals que es veuen obligats a entrar
en càrrega o a patir unes sobrecàrregues per les que no han estat dimensionats. Això podria
provocar l'aparició de noves patologies (esquerdes, flexions i trencaments de bigues, etc)
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ESTUDI DE LESIONS ALTERACIONS DE MATERIALS TIPUS AG'

LESIÓ CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTA INTERVENCIÓ

-Aquesta alteració es característica dels
elements de fusta, pel que afecta a un gran
número de bigues de l’edifici. Es dona en
interiors (AG´). 
Es caracteritza per un canvi de color del
material, generalment en un to marró, i en
molts casos, pot observar-se una pèrdua
considerable de secció de la biga.

-Pudrició humida (fongs): és la que trobem en
los interiors, degut a que apareix en zones
afectades per la humitat (més del 30%), i a
més, en llocs obscurs i temperatures no
extremes; aquestes condicions fan que siguin
una alteració molt comú, que a la majoria dels
casos obliguen a una intervenció de reparació. 

-Es tracta de la lesió més freqüent en els
elements de fusta. Es fixen en el material i
destrueixen la lignina, amb el que fan que la
fusta es vagi desintegrant a poc a poc i
adquireixi una textura rugosa i esquerdada. A
partir d’aquí, pot produir-se la filtració
d’humitats que no troben cap impediment per
penetrar. 

Donat el mal estat de les bigues afectades per pudrició, seria necessari arribar a substituir-
les, perquè han perdut tanta secció que ja no tenen la capacitat resistent inicial. És necessari
assegurar l’estabilitat estructural del conjunt, a més de netejar els punts de recolzament, per
evitar que restes de fongs puguin afectar al nou element implantat.

Al produir-se aquesta disminucció de secció útil en alguns elements estructurals, estem
modificant l'estat de carregues d'altres elements estructurals que es veuen obligats a entrar
en càrrega o a patir unes sobrecàrregues per les que no han estat dimensionats. Això podria
provocar l'aparició de noves patologies (esquerdes, flexions i trencaments de bigues, etc)
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6 REFORMA DE «MAS EL BOSC» 
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6.1 Memòria descriptiva de la reforma 

 

 Amb aquest projecte de reforma el que es vol aconseguir és donar-li una nova utilitat 

a la masia d’«el Bosc». Actualment la masia es troba en propietat de la família Puig-

Sabata. Durant bastants anys aquesta masia ha estat deshabitada i des de fa un temps 

es lloga a un grup de gent que hi va els caps de setmana o per vacances a gaudir de 

l’entorn tant privilegiat en el què s’envolta. 

 

 Actualment l’estat de la masia es troba en un nivell d’abandonament tot i que aquesta 

gent que té la masia llogada, a part de gaudir-ne, realitzen feines de conservació en la 

mesura del possible. Tot i així la masia avui en dia no seria habitable i no compliria amb 

els requisits mínims. 

 

 L’objecte de la reforma és el de donar una nova vida útil a la masia, rehabilitant-la i 

reformant-la en una casa colònies. La nova casa de colònies tindrà una capacitat per a 48 

persones. El motiu pel qual s’ha triat la opció de realitzar una casa de colònies és per la 

falta de demanda en la zona d’equipaments com aquest. A part de la masia, els terrenys 

envolvents a aquesta, són propietat dels mateixos propietaris i per tant es podrien 

urbanitzar a fi d’aconseguir una zona d’esbarjo. 

 

 Per a poder reformar el mas en una casa de colònies, s’haurà d’adaptar l’edificació a 

fi de complir amb la normativa vigent referent a cases de colònies i albergs per a gent 

jove. A fi i efecte de complir amb aquesta normativa, caldrà realitzar treballs 

d’estructura, enderrocant part de l’estructura actual i realitzant-ne de nova construcció. 

 

 L’objectiu principal del projecte és mantenir la masia el més semblant a l’actualitat 

possible per diverses raons. La primera d’elles és per tal de que les obres siguin viables 

econòmicament i constructivament, també es vol respectar la masia original per tal 

d’integrar la casa de colònies en una masia de més de 400 anys. 

 

 Un dels aspectes més importants alhora de realitzar el projecte és el de respectar el 

medi ambient el màxim possible. Per aquest motiu també s’intentarà modificar la masia i 



Desenvolupament i canvi d’ús de la masia «Mas el Bosc» ubicada al municipi de Muntanyola      116 

els voltants el menor possible, per tal de realitzar el mínim de moviment de terres 

necessari i d’utilitzar el mínim de formigó possible, per a contribuir a respectar la natura 

i el medi ambient. S’ha projectat la reforma del mas integrant materials i sistemes 

respectuosos amb el medi ambient com materials que per a la seva fabricació no es 

desprengui CO
2
 a l’atmosfera, és el cas de paviments ecològics o revestiments. S’ha 

utilitzat el menor formigó possible i en el cas de que ha estat possible s’ha realitzat 

l’estructura amb fusta o acer laminat. 

 

 Referent a les instal·lacions i a l’estalvi energètic de la casa de colònies, s’ha 

projectat una instal·lació elèctrica basada totalment en l’aprofitació del sol a través de 

plaques fotovoltaiques que generen energia elèctrica i que emmagatzemada en bateries, es 

cobreixen les necessitats de la masia. Al mateix temps i gràcies a plaques solars i a una 

caldera de biomassa, es cobreixen les necessitats calorífiques de la masia tant en hivern 

com en el període estival. 

 

 En el tema d’estalvi d’aigua, la masia disposa actualment d’un pou, que un cop 

realitzades les obres corresponents, aquest, emmagatzemarà l’aigua provinent de la pluja i 

de les dutxes i lavabos de la planta primera i segona per tal de què gràcies a una 

màquina de tractat d’aigua situada en planta baixa, es podrà abastir a tots els inodors de 

la masia amb aigües grises a part de dues preses d’aigua situades a l’exterior de la 

masia, estalviant així un volum important d’aigua, tenint en compte que l’aparell sanitari 

que més aigua utilitza al llarg d’un dia és l’inodor. 

 

 Unes altres mesures per tal d’estalviar aigua i energia elèctrica, serà la col·locació 

d’aixetes de polsador tant en els lavabos com en les dutxes, per tal de limitar el consum 

d’aigua i que mai per error es pugui quedar una aixeta oberta. Per estalviar energia 

elèctrica, s’han col·locat tots els punts de llum amb bombetes de baix consum o en les 

sales on hi pugui haver gent moltes hores del dia, s’han col·locat fluorescents. 

 

 La casa de colònies disposarà a l’igual que la masia actual de planta baixa i dues 

plantes pis. 
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 La planta baixa estarà formada pel pati actual amb el porxo pel qual s’accedeix a 

l’edifici, un rebedor i un passadís que comuniquen la planta baixa amb el menjador, una 

habitació adaptada i uns bany també adaptat per tal de complir amb la normativa, la qual 

estableix que hi ha d’haver com a mínim una cambra adaptada per una persona i un 

acompanyant. La zona privada d’aquesta planta baixa està formada per la cuina i el 

magatzem. Des del pati de l’entrada s’accedeix a la sala de jocs que ocuparà l’actual 

estable. 

 

 Des del rebedor s’accedeix al primer pis a través de l’escala que es construirà de nou 

per tal de complir amb les alçades mínimes. Al primer pis hi trobem les quatre habitacions 

principals amb tres banys per tal de complir les necessitats dels hostes. Des del 

distribuïdor s’accedeix al balcó que dóna al pati principal. 

 

 Per tal de què la segona planta sigui habitable i poder complir amb les alçades 

mínimes, s’aixecarà tota la coberta de la masia  donant una nova vida a questa planta, 

actualment desaprofitada. S’hi ubicarà una nova habitació amb un bany independent, una 

safareig on hi tindrem les rentadores i l’assecadora i una nova sala ubicada en un nou 

forjat de nova construcció, aquesta sala estarà destinada a la utilització en els mesos 

d’hivern per tal de realitzar jocs i treballs manuals quan no sigui possible realitzar-los a 

l’exterior. 

 

 Una part important del projecte és la integració i urbanització dels exteriors de la 

masia amb les necessitats d’una casa de colònies. S’aprofitarà que els voltants són 

plataformes de conreu ja anivellades per tal d’encabir-hi tot el necessari sense la 

necessitat de realitzar un gran moviment de terres. 

 

 Als voltants de la casa hi haurà tres grans zones diferenciades. La primera de les 

quals serà la d’una zona d’aparcament reservada a particulars o a autocars amb l’espai 

necessari per a quaranta-tres cotxes o l’espai necessari per a que un autocar hi pugui 

maniobrar amb facilitat. L’altre espai situat a la zona nord de la masia, és el camp de 

plaques solars i plaques fotovoltaiques orientades al sud. Aquestes plaques s’han situat 

el més a prop possible de la sala de màquines. 
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 A la part sud de la parcel·la, s’ha ubicat una pista poliesportiva per tal de poder 

jugar a futbol sala, a basquetbol p a voleibol. Entre la masia i la pista poliesportiva hi 

trobem una piscina vallada segons indica la normativa vigent de 15 metres de llarg per 10 

metres d’amplada. Tota la urbanització de la masia s’ha englobat amb zones ajardinades i 

amb camins de terra natural tal i com es poden trobar actualment per tal d’unir totes les 

zones del exteriors de la casa de colònies. 

 

 També s’ha reservat una zona on s’hi col·locaran taules i bancs per tal de poder 

realitzar manualitats i treballs a l’exterior gaudint de la natura en època de bon temps. 

Per a poder englobar la urbanització amb el paisatge es realitzaran treballs de 

plantacions d’arbrat autòcton de la zona per tal de proporcionar zones d’ombra i crear 

espais independents de forma natural. 

 

 La totalitat de la parcel·la anirà delimitada amb una tanca perimetral per tal de 

protegir a les persones de possibles caigudes a diferent nivell provocades per la 

diferència de nivell entre les actuals plataformes de conreu. 

 

 A continuació es detallen les superfícies útils de les diferents estances que composen 

la nova casa de colònies. 
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6.2 Memòria constructiva de la reforma 

 

 

6.2.1 Treballs previs 

 

 Abans de començar les obres, es limitaran les zones d’actuació amb una tanca d’alçada 

mínima de 2 metres d’obra de ceràmica o reixa metàl·lica amb peus de formigó. En cas de 

fer el primer tipus de tanca caldrà arrebossar la cara exterior, i si s’opta per la segona 

s’haurà de posar una malla opaca per tal que no passi la pols ni es pugui veure l’obra 

des de l’exterior. Es senyalitzarà l’obra amb les senyals necessàries. S’hauran de 

senyalitzar degudament les càrregues i descàrregues durant tot el temps d’implantació de 

l’obra així com la col·locació d’un contenidor metàl·lic de 5 m3 per a abocar runa de tota 

classe possible, degut a la diversitat de materials que composen la masia. 

 

 Cal consultar l’estudi del pla de seguretat i salut on s’hi especifica aquest i altres 

extrems relacionats. S’hauran demanat tots els permisos necessaris (d’obres, de gual, 

d’obertura de centre de treball, de grua, dels provisionals d’obra,...) 

 

 A continuació es col·locaran les instal·lacions provisionals d’obra, ho farà el personal 

homologat, i abans de donar l’alta la companyia i la Direcció d’obra en donaran el vist-i-

plau. 

 

 

6.2.2 Enderrocs 

 

 Els murs i envans de maó ceràmic de l’interior de la masia s’enderrocaran mitjançant 

mètodes manuals, tot respectant i netejant els junts amb les parets de pedra per a no 

deixar rastre de morter ni maó. La runa es descarregarà a contenidor mitjançant mètodes 

manuals a través de la ruta especificada pel cos tècnic de l’obra. Tota peça que pugui ser 

reutilitzada durant el transcurs de l’obra s’aïllarà per a procedir al seu efecte. 
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Els marcs o elements de fusta i el vidre implícits al murs i envans afectats es reciclaran 

aïllant aquests elements de la resta. Es prendran les mesures de seguretat i salut 

indicades al seu efecte al Projecte Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

 Un cop finalitzats els treballs d’enderroc es procedirà a la neteja de les zones d’obra 

per tal de facilitar les tasques als equips posteriors. 

 

 Es procedirà a l’enderroc parcial dels paraments de carreus de pedra afectats 

assenyalats als plànols, mitjançant mètodes manuals i amb reutilització de les peces. Tota 

operació d’enderroc d’elements de pedra no contemplats al projecte s’haurà de consultar 

prèviament a la Direcció Facultativa. 

 

 Al subsistema de les cobertes inclinades a una o a dues aigües de teula àrab es 

procedirà a desmuntar les teules manualment i les que quedin malmeses s’abocaran a 

contenidor i les que es puguin reutilitzar s’acopiaran apart per procedir al seu efecte. 

 

 S’enderrocaran els rastrells i bigues de fusta que sustenten les teules en la totalitat 

de les cobertes per mitjans manuals, contemplant també el trasllat de runa a contenidor. 

 

 Es prendran les mesures de seguretat i salut indicades al seu efecte al Projecte 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

 

6.2.3 Moviment de terres 

 

 Correspondrà a l’excavació general de l’obra per adaptar-la a les condicions del 

projecte. Es procedirà a l’esbrossada de tota la zona afectada del terreny per tal de 

deixar-lo en l’estat adequat per començar a realitzar les posteriors excavacions si 

s’escauen. 
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6.2.4 Urbanització exterior 

 

Piscina 

 Es realitzarà una piscina de geometria rectangular, amb 15 metres en el seu costat 

llarg i 10 metres en el curt. La profunditat varia entre 0,90 i 1,80 m. Comptant des de el 

material d’acabat fins a la cota de la làmina d’aigua amb la maquinària en repòs. El vas, 

un cop realitzats els murs de contenció amb formigó armat amb tractament 

impermeabilitzant tipus Hidroform o similar, segons plànols, es revestirà amb gres 

porcelànic. Els junts seran amb ciment colorejat de làtex impermeabilitzant. Els remats 

superiors perimetrals amb pedra natural o artificial. Els paviments seran antilliscants. El 

sistema serà de tipus Skimmer, amb nivell de recollida de l’aigua 25 cm per sota del nivell 

del paviment exterior. Entre l’element final de la piscina i la resta de solera o paviment 

es col·locarà una junta elàstica. 

 

 Els paraments, abans de col·locar el gres, portaran una capa fina de morter de ciment 

i el gres s’agafarà amb ciment cola específic per a piscines. En tot el perímetre de la 

zona destinada al bany i descans hi haurà una barrera de protecció d'altura mínima de 

1,20 m, amb resistència d'una força horitzontal aplicada a la part superior de 0,5 KN/m. 

 

 El paviment que rodeja la piscina serà de pedra natural de gres serrada i sense polir, 

de 40x40 cm, formant un ample mínim d’2,00 m. Es senyalitzaran els punts on es superi la 

profunditat d’1,40 m, i igualment es senyalitzarà el valor de la màxima i la mínima 

profunditat en els seus punts corresponents mitjançant rètols almenys en les parets del 

vas i en la vorera, amb la finalitat de facilitar la seva visibilitat, tant des de dins com 

des de fora del vas. 

 

 Els forats del vas aniran protegits mitjançant reixes o un altre dispositiu de 

seguretat que impedeixin l'atrapament dels usuaris. Les escales arribaran fins a una 

profunditat sota l'aigua d’1,00 m, com a mínim. 

 

 Es realitzarà un tractament depurador amb circuit tancat. Es col·locaran 3 absorbidors 

superficials per a solucionar el problema de la brutícia que es planteja en la làmina 
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d’aigua, un absorbidor de fondo centrat en la part més profunda de la piscina, i que farà 

també la funció de desguàs. 

 

 En el costat oposat als skimmers, es col·locaran 3 retorns situats uns 20 cm per sota 

del nivell de la superfície. Les connexions dels diferents accessoris es realitzaran amb 

canonada de PVC. Totes les canonades aniran directament a una bateria col·locada a tocar 

de la bomba que serà de tipus centrífug. L’aigua arriba a un prefiltre de gruixos, i un 

filtre de pressió normal reciclarà tota l’aigua en un cicle de 4 a 8 hores com a màxim. 

 

 La bomba portarà un manòmetre que indiqui la pressió i anunciï la necessitat de la 

neteja dels filtres. La vàlvula semiautomàtica de derivació serà de 5 o 6 passos: filtració 

normal, rentat a contracorrent, neteja canonades, desguàs forçat, circulació sense filtrat i 

tancat. Els filtres a usar seran de tipus sílex en poliester reforçat o similar. 

 

 Es practicarà la corresponent excavació de terres a cel obert i per mitjans mecànics, 

amb càrrega i transport a abocador. Un cop executada l’excavació es farà el refinament i 

compactació del fons amb un corró vibratori de 60 cm d’amplada. Els paràmetres verticals 

es refinaran manualment. 

 

 Al fons del vas es col·locarà una bunera de desguàs que amb el sobreeixidor i la 

presa netejafons, connectats a la vàlvula del sistema de depuració i mitjançant tubs de 

P.V.C. de 50 i 90 mm., amb possibilitat de vessat a l’exterior degut al sistema incorporat a 

la mateixa vàlvula, podrà buidar la piscina, filtrar-la, i omplir-la. 

 

 Es connectarà el desguàs al col·lector general d’aigües brutes ja que no s’aprofitarà 

l’aigua de la piscina en cas de què s’hagués de canviar. 

 

 Es realitzarà un vas de formigó HA-25/B/20/IV realitzat a central, degudament armat 

segons documentació gràfica. Al fons refinat i compactat de l’excavació es col·locarà una 

capa de formigó de neteja amb formació de pendents que configurin el fons del vas. 
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Se situa sobre aquesta capa i en els paraments verticals, l’armadura determinada pel 

projecte concret, amb acer B-500 S, per això es situaran els separadors necessaris que 

asseguren un correcte recobriment i posicionament de l’armadura. Es vigilarà especialment 

els solapaments de l’armat que complirà la norma EHE. La unió entre barres se solaparà 

correctament, assegurant el perfecte treball a realitzar per l’armat. 

 

 A la coronació del vas es col·locarà un cèrcol perimetral format per 4 rodons de 12 

mm, estibats amb cèrcols de 0.6 mm cada 20 cm i amb acer B-500 S. Un cop col·locada 

perfectament l’armadura de la llosa del fons es passarà al seu formigonat, amb un 

espessor de 30 cm. La realització dels paraments verticals es realitzarà amb encofrat a 2 

cares, realitzat amb taulons de fusta i corbates. 

 

 Abans del formigonat se situaran els corresponents accessoris que hagin de quedar 

incorporats al vas i que corresponguin al sistema de depuració, il·luminació subaquàtica i 

entrada d’aigua, etc. 

 

 Un cop endurit el formigó amb la resistència necessària, es procedirà al seu 

desencofrat, tot seguit es farà el replè dels trasdós dels murs, s’utilitzarà per aquest 

replè tot-ú o material granular, degudament compactat per tongades de 30 cm d’espessor. 

 

 Tot l’interior del vas, tant els paràmetres verticals com l’horitzontal, es revestirà 

amb gres porcelànic, tipus Gresite de 25x25 mm o similar. Els junts seran amb ciment 

colorejat de làtex impermeabilitzant. Els remats superiors perimetrals amb pedra natural o 

artificial. Els paviments seran de pedra natural de gres serrada i sense polir, antilliscant. 

 

 Tota la xarxa general de proveïment i depuració serà executada amb canonada de 

P.V.C. de 50 mm. de diàmetre i 6 atm. de pressió, amb les seves corresponents peces de 

derivació, tes, etc.. La unió entre peces i tubs s’executarà amb coles especials 

subministrades per fabricants de la canonada i per tant gramatitzades a l’efecte del seu 

ús. Totes les vàlvules a instal·lar seran de P.V.C. idèntic al de les canonades i per la 

mateixa pressió. 
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 Es col·locaran a les escomeses d’aigua a la instal·lació de la piscina una vàlvula 

antiretorn. S’haurà de subministrar aigua potable a les boques de rec i dutxes que en ella 

es situen. Aquesta xarxa es realitzarà amb idèntica canonada i accessoris que la piscina. 

 

 Línia repartidora protegida sota un tub des del quadre general de protecció, amb 

secció necessària segons la potència a instal·lar, d’acord al R.E.B.T. i Normes 

Complementàries de la Companyia subministradora. El quadre de comandament i protecció 

estarà situat en l’arqueta de depuració i equipat amb els necessaris elements de 

protecció i tall. 

 

 Tots els aparells i equips amb càrrega elèctrica estaran connectats a la corresponent 

pressa de terra. 

 

 L’equip de depuració previst consta de: Filtre bobinat de poliester i fibra de vidre, 

muntat amb col·lectors i difusor de material plàstic inalterable de P.V.C. Equipat amb 

manòmetre, purga d’aire manual i purga d’aigua manual, vàlvula selectora de 6 vies per 

operacions de filtració, rentat, esbandit, recirculació, buidat i tancat. La pressió de treball 

serà de 2,5 Kg/cm2 i la prova de 3,75 Kg/cm2. El material de filtració serà sorra silícea. 

La capacitat de depuració i la bomba amb prefiltre seran les adequades a la piscina 

projectada. 

 

 Els accessoris instal·lats seran: Escales d’acer inoxidable, netejafons complert, focus 

subaquàtics, sobreeixidor, difusors d’entrada d’aigua i bunera en el fons del vas. 

 

Pista Poliesportiva 

 La pista esportiva es realitzarà en una zona amb una aplanetat considerable en 

l’actualitat ja que forma part del mateix camp de conreu on se situarà la piscina. Es 

formarà una solera de formigó de 30 x 19 x 0,25 metres de mides. En aquesta solera s’hi 

podrà practicar futbol sala, basquetbol i voleibol. 
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Aparcament de vehicles 

 Per tal de cobrir les necessitats de la casa de colònies, es disposarà d’una àmplia 

zona d’aparcament per a 48 vehicles d’ús privat o com a mínim per a que dos autocars 

puguin aparcar i per a poder realitzar les maniobres oportunes. 

 

 Aquesta zona d’aparcament es realitzarà de la mateixa forma que la pista 

poliesportiva. També està situada en una plataforma de conreu. Es realitzarà una solera 

de 28,5 x 39,6 x 0,2 metres de mides. A part d’aquesta solera, també s’adaptarà el tram 

final del camí d’accés a la masia per tal de poder realitzar el radi de gir sense 

complicacions. 

 

Camp de plaques solars i plaques fotovoltaiques 

 Al darrere de la façana nord hi trobem un altre camp de conreu. Al estar la masia 

actualment semi deshabitada, tots aquests camps de conreu no estan aprofitats per al 

conreu personal. Per tant són emplaçaments perfectes per a totes les necessitats de la 

urbanització de la masia.  

  

 Les plaques es col·locaran a sobre de bases de formigó que es formaran per a les 

llargues files de plaques. Aquest camp anirà degudament limitat amb una tanca metàl·lica 

d’1,80 metres d’alçada com a mínim. Aquesta tanca estarà a una separació mínima de les 

plaques de 3 metres. 

 

 

6.2.5 Coberta de teula àrab 

 

 Les cobertes asseguraran l’estanqueïtat amb el solapament dels elements 

impermeabilitzants, ja siguin teles o teula. La funció fonamental que haurà d’aportar la 

coberta, a part de l’estabilitat, serà la capacitat de revestiment, protecció i evacuació de 

l’aigua assegurant estanqueïtat a l’aigua, a la neu i al vent, amb les característiques 

normatives d’aïllament acústic i tèrmic. 
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 La solució constructiva de la coberta es defineix a partir dels següents punts: 

 

-En general es resol la utilització de membranes contínues en cobertes no inferiors al 

30%, tenint en compte en el disseny la pressió del vent. 

-Els faldons seran el més lliures possible de xemeneies i elements auxiliars que 

interceptin el pas de l’aigua. 

-Càlcul de les seccions dels aiguafons, canals i caçoletes de recollida d’aigua en funció de 

les pendents, de l’àrea de recollida, i de les intensitats de pluja. 

-Reforços de les impermeabilitzacions i la disposició d’elements intermitjos que 

aconsegueixin, per encavalcament, la continuïtat de la membrana citada, en els encontres 

amb canalons o caçoletes i en general sempre que es trenqui la continuïtat del 

recobriment. 

-Coeficient de transmissió tèrmica segons normativa. 

-Eliminació de ponts tèrmics. 

-La protecció dels materials emprats de l’agressió ambiental. 

 

 Trobem solament un tipus de coberta en aquest projecte, la coberta inclinada de teula 

àrab. 

 

 La coberta inclinada estarà formada pels següents materials i/o capes de l’interior a 

l’exterior: 

 

- Forjat resistent inclinat net. 

- Projectat d’escuma de poliuretà de 5 cm d’espessor, 35 kg/m3. 

- Làmina impermeabilitzant tipus LBM (2x3.5 kg/m2 o EPDM 1.2mm) amb paper kraft de 

base. 

- Capa separadora de 150 g/m2. 

- Morter amb 3 cm de gruix. 

- Teula àrab recuperada. 
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6.2.6 Ram de Paleta 

 

Tancaments exteriors 

 Com a tancament general de l’edifici es proposa mantenir els paredats actuals ja que 

compleixen les necessitats requerides, tant de manera estructural, com aïllant tèrmic, 

acústic i higrotèrmic, d’acord amb les condicions de les Normatives que li són aplicables, i 

que es poden consultar en fitxes en aquesta mateixa memòria. De totes maneres es 

rejuntarà el paredat vertical, amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 

1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i es buidarà i netejarà el 

material dels junts. 

 

 Al haver d’aixecar la coberta per raons de normativa, la façana es revestirà amb 

pedra recuperada en l’exterior, col·locada i distribuïda de la mateixa manera que en la 

part restant on no s’actuarà. El material d’unió dels diversos materials serà morter mixt 

M-80. Es tindrà especial cura en la trava de les cantonades així com amb el pany de 

paret no afectat, es clavaran unes barres corrugades a les pedres no retirades 

d'ambdues parts de forma que al construir la nova paret quedin les parts conservades i 

les de nova execució completament solidàries. Per altra banda també s'haurà de garantir 

la trava entre les 2 pells del nou pany (pedra-pedra) amb reblert al mig seguint la 

construcció tipus de la masia amb ancoratges col·locats al tresbolillo a tot el pany amb 

una separació inferior a 60 cm. Per una completa unió entre els diversos elements que 

formaran l’estructura es realitzarà una biga de formigó armat a sobre totes les parets 

portants a planta coberta. 

 

 El tapiat d’obertures a línia de façana, com puguin ser finestres o portes que 

comuniquen actualment amb l’exterior, es realitzarà amb pedres irregulars de les mateixes 

característiques que els de la resta de la façana. Aniran conglomerades amb morter amb 

additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb 

formigonera de 165 l, tal i com es rejuntarà tot el paredat vertical. Es procedirà al seu 

efecte amb mitjans manuals i treballant des de l’interior o l’exterior, amb una bastida 

tubular, prenent totes les mesures de Seguretat i Salut indicades al Projecte Bàsic de 

Seguretat i Salut. 
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Divisòries interiors 

 Les noves divisòries interiors estaran formades per paraments de peces ceràmiques 

com maó tipus gero, maó doble buit, maó simple i totxana. S’utilitzarà maó tipus gero 

fonoabsorvent pres amb morter mixt M-80, en les divisòries entre diferents habitacions o 

entre estances de diferents usos, de 15 centímetres d’espessor. Les separacions de 

l’interior dels banys es realitzarà amb panells de trexpa. 

 

 Els calaixos per al pas d’instal·lacions es realitzaran amb maó simple de 4 centímetres 

d’espessor, agafat amb morter mixt. Els maons seran homogenis en tota la seva massa. 

No presentaran fissures, esquerdes o buits, ni calitges ni fluorescències. Presentaran 

regularitat absoluta en les seves formes i dimensions i al tallar-se no han d’aparèixer 

taques blanques. El so al picar-les amb un martell serà clar i metàl·lic. Els paraments de 

fàbrica de ceràmica s’han, si és possible, de col·locar per fileres senceres. Les peces 

estaran col·locades a trencajunts i les filades seran horitzontals. La paret, serà estable, 

plana i aplomada. El gruix màxim dels junts horitzontals seran de 15 mm. Estarà travada 

en els acords amb altres parets, per filades alternes. L’espai entre l’última filada i el 

sostre s’ha d’haver reblert amb morter a les 24 hores. 

 

 Les peces tindran la humitat suficient per a no absorbir l’aigua del morter. S’ha de 

treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C o sense pluges. 

Si es sobrepassen aquests límits s’ha de revisar l’obra executada 48 h prèviament i s’han 

de demolir les parts afectades. 

 

 Amb vent superior a 50 Km/h s’han de suspendre els treballs i assegurar les parts 

que ja s’han realitzat. Es prohibeix l’execució de regates horitzontals, excepte amb 

autorització expressa, per a cada una d’elles per part de l’Arquitecte Tècnic o Arquitecte 

director. En tot cas, les regates es taparan amb morter de ciment i sorra dosificada en 

proporció 1:2. 

 

 Atenuació acústica en àrees del mateix ús de 30 dBA; en àrees d'ús diferent de 35 

dBA. Es recomana, no obstant, millorar aquest nivell, als efectes d'un major confort 

acústic. 
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 Les parets no estructurals de tancament seran recolzades però no lligades a 

l’estructura i es remataran amb guix al sostre. Es contemplaran totes les ajudes de ram 

de paleta necessàries per a la correcta execució de l’obra. 

 

 El tapiat d’obertures interiors, com puguin ser portes i passos que segons el projecte 

hagin de romandre tancades després de la intervenció, es realitzarà amb pedres irregulars 

de les mateixes característiques que els de la resta del parament. Aniran conglomerades 

amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a 

l'obra amb formigonera de 165 l, tal i com es rejuntarà tot el paredat vertical. Es 

procedirà al seu efecte amb mitjans manuals. 

 

 

6.2.7 Aïllaments i impermeabilitzacions 

 

Aïllament tèrmic 

 Degut a la gran inèrcia tèrmica que tenen actualment els paredats de la masia, no és 

necessària l’aportació d’aïllament tèrmic en tot el perímetre de la construcció en contacte 

amb l’exterior. 

 

 L’aïllament tèrmic assegurarà el confort tèrmic suficient per no haver de fer un ús 

excessiu de la instal·lació de calefacció o aire condicionat, respectant el medi ambient. 

 

- Els vidres seran aïllants, amb cambra d’aire de tipus ‘climalit’ o similar 4/10/6, i en 

planta baixa, hi ha fusteries dotades de vidre de seguretat amb cambra tèrmica i laminar. 

Tindran les característiques d’’A’, ‘E, i ‘V’ necessàries segons normativa. 

- En els paraments verticals i/o inclinats es col·locaran poliestirens extruïts de 4 cm en 

plaques encadellades o projectat de poliestirè. L’aïllament serà continu i ha de recobrir la 

totalitat de la superfície a aïllar. Se seguirà l’exposat en el programa de control de 

qualitat respecte a aquest material. Es tindrà cura de la supressió de possibles ponts 

tèrmics. 
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Aïllament acústic 

 Cal destacar que la vidrieria exterior emprada serà amb cambra. En quant a les 

divisòries l’atenuació acústica en àrees del mateix ús serà de 30 dBA; en àrees d'ús 

diferent de 35 dBA. 

 

Impermeabilitzacions 

 Ja s’han anat comentant els diferents tipus d’impermeabilització que s’usaran en 

l’edifici, les làmines LBM o EPDM i les imprimacions d’oxiasfalt dins de les cobertes. A més, 

trobarem els següents sistemes: 

 

- Pintura de cautxú en zones exposades a humitats del terreny. 

- Els estucs tipus “monocapa” que s’usin asseguraran l’impermeabilització. 

- S’estudien els materials de façana per assegurar un confort tèrmic que impedeixi a 

priori la formació d’humitats per condensació. 

 

 Si la D.F. ho considera adient es podran col·locar altres làmines per impedir el pas 

d’humitats per capil·laritat. L’acabat dels paraments serà impermeable. 

 

 

6.2.8 Paviments 

 

 Els paviments interiors seran resistents al desgast i al punxonament, estables a 

l’atac d’agents químics domèstics i acompliran la seva funció decorativa. Els d’exterior, 

seran resistents a les gelades i presentaran una absorció d’aigua inferior al 10%. 

 

 Cal destacar les següents consideracions que defineixen les característiques dels 

materials a escollir: 

 

- Es valorarà la seva resistència al desgast i a la fiblada de trepitjades o mobles, el seu 

comportament amb l’aigua i la seva estabilitat a l’atac d’agents químics d’ús domèstic, així 

com per la seva funció decorativa. 

- La creació de junts de dilatació pel paviment. 
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- La resistència a les gelades del material de paviment exterior segons les condicions 

climàtiques. 

- La resistència a l’acció de grasses i olis de les cuines. 

- Una absorció inferior al 10% en locals humits com banys, cuines o safareigs. 

- L’encontre entre diferents materials de paviment de forma que resti amagat pel canto 

de la fulla de la porta en la zona de pas. 

 

Paviments exteriors 

 En la zona del pati i dels balcons es col·locarà un paviment ceràmic envellit per a 

exteriors. 

 Els elements de fixació del paviment per a exterior seran morters específics 

especialment dissenyats per a l’exterior. 

 

Paviments interiors 

 L’interior de la casa de colònies anirà pavimentat amb els següents materials: 

 

- Les zones comuns com els passadissos, rebedors, distribuïdors, l’escala i el menjador 

aniran amb un paviment de pedra natural. 

- Les zones humides com poden ser la cuina, el magatzem, el safareig i els banys, aniran 

amb un paviment ceràmic antilliscant. 

- Totes les habitacions destinades al descans personal i la sala 2 situada a la segona 

planta així com la sala de jocs de la planta baixa, aniran pavimentades amb un paviment 

de bambú. 

 

 

6.2.9 Revestiments verticals 

 

 Els revestiments verticals interiors compliran la seva funció protectora i decorativa, 

seran resistents als agents agressius i al desgast per l’ús a què són sotmesos. 

 

 En general s’enguixaran tots els paraments verticals interiors que delimitin les 

habitacions, s’arrebossaran les parets dels porxos exteriors, es deixaran les parets del 
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pati de pedra vista i les cambres humides s’enrajolaran segons les característiques que 

s’especifiquen més endavant. 

 

Paredat existent vist 

 El paredat existent que delimita el pati interior pel qual s’accedeix al edifici es 

prepararà per deixar vist, així com algunes parets del menjador, la sala de jocs de la 

planta baixa i la sala de la segona planta rejuntant amb morter amb additius de ciment 

blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

Seguidament es buidarà i netejarà el material dels junts, així com les pedres que 

conformen els paraments. 

 

Passos a seguir: 

- Raspallat de tota taca o eflorescència a paraments afectats amb raspall d’arrels, 

eliminant taques, crostes i residus, neteja amb mitjans manuals. 

- Neteja de pedra amb ràfec de sorra de sílice i aigua a pressió a paraments de carreus 

de pedra tant exteriors com interiors consistent en: 

1) Neteja del parament. 

2) Projecció de sorra de sílice i aigua a pressió controlat per màquina apropiada eliminant 

residus d’obra, pols, etc, fins a una neteja total i desincrustat de la pedra d’alçada amb 

mitjans manuals i mecànics. 

- Tractament protector i hidrofugant de la pedra amb siloxans en emulsió aquosa o 

mineralitzador de base hidròfuga a paraments exteriors que prèvia impregnació superficial 

penetra al parament creant una capa repel·lent a l’aigua, pols i gelades, evitant la 

formació de bosses de gel que originen efectes destructius. No ha d’impedir la respiració 

dels materials porosos ni canvi de coloració, amb mitjans manuals. 

 

Enguixats 

 Tots els paraments verticals nous que estiguin en contacte directe amb les 

habitacions de la casa de colònies, aniran revestits de guix. Serà un enguixat a bona vista 

sobre parament vertical interior, amb guix YG blanc de primera qualitat, acabat lliscat amb 

guix YF. Quedaran perfectament llisos i plans. Les arestes verticals aniran protegides amb 
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cantoneres metàl·liques galvanitzades en tota l’alçada i tindrà “matarraconeres” verticals 

rectes. 

 

 S’utilitzarà guix de tipus retardat, es composarà primerament una primera capa de 

guix RPG-8 per a les parets que es completarà amb un enlluït RPG-12 segons la Norma 

NTE-RPG. 

 

Enrajolats 

 Els banys, i totes les cambres humides, cuina, sala de màquines, magatzem i safareig, 

aniran revestits verticalment amb enrajolat de peces. Els enrajolats de les parets tenen 

una funció protectora i decorativa, resistent als usos i ambients per als quals se’ls 

escull. 

 

 Sobre els paraments prèviament arrebossats, es col·locaran les peces ceràmiques amb 

ciment-cola especial estesa a la pinta. Si cal, es formaran junts de dilatació. Es rejuntaran 

amb vorada especial o ciment blanc, en els punts de molta humitat es reforçaran amb 

sicaflex o material semblant. Si la DF no indica el contrari es replantejaran des del centre 

dels paraments. 

 

 En tot cas la impermeabilització dels locals humits restarà garantida, es col·locaran 

arestes especials en els cantons que resultin compatibles amb el material de revestiment. 

 

Arrebossat 

 Es deixarà arrebossat a bona vista els paraments verticals dels balcons exteriors, 

amb morter de ciment 1:4, elaborat a l’obra, amb formigonera de 165 l, remolinat. 

 

 Els arrebossats es realitzaran amb sorra neta pesada i ciment Pòrtland en la 

proporció d’una part de ciment Pòrtland amb dues parts de calç i deu de sorra, 

corresponent al morter tipus M-20b, de la Norma M.V. 201-1972. Altres arrebossats, de 

tipus no mixt, es consultaran a la Direcció d’Obra. 
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Paredat existent vist exterior 

 El paredat existent vist des de l’exterior es prepararà per deixar vist, rejuntant, amb 

morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra 

amb formigonera de 165 l. Seguidament es buidarà i netejarà el material dels junts, així 

com les pedres que conformen els paraments. Els passos a seguir estan descrits 

anteriorment en el punt 10.1.1. 

 

 

6.2.10 Revestiments horitzontals interiors 

 

 Els revestiments dels sostres respondran a la seva funció protectora i decorativa 

d’acord amb les condicions contingudes en les Normes Tècniques, tant respecte a l’interior 

com a l’exterior. 

 

 En tota la casa de colònies els sostres es deixaran vistos amb l’estructura de fusta 

degudament protegida a excepció de les cambres humides com la cuina, el magatzem, 

safareig i els banys que es col·locarà un fals sostre continu de guix per a protegir les 

biguetes de fusta de la humitat. 

 

 

6.2.11 Pintures 

 

 Estaran rebuts i muntats tots els elements que han d’anar en el parament com 

bastiments de portes, finestres, canalitzacions, instal·lacions o baixants abans de procedir 

a pintar.Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui superior a 28°C ni inferior a 

6°C. Les radiacions solars no incidiran directament sobre el plànol d’aplicació. Es 

comprovarà que a prop de l’element a pintar no hi ha un focus de pels o de partícules en 

suspensió. 

 

 La superfície d’aplicació estarà neta, anivellada i llisa. La superfície del suport no 

tindrà una humitat superior del 6%, havent-se eixugat de forma natural. En temps plujós 

es suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 
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 Al finalitzar la jornada de treball es taparan i protegiran perfectament els envasos i 

es netejaran i repassaran el útils de treball. 

 

 Les parets i sostres interiors es pintaran amb pintures plàstiques de primera qualitat. 

En zones humides es podran usar a l’esmalt o d’altres. En general es farà una mà de 

fons i dues d’acabat. A l’exterior, en les zones a pintar, s’usaran pintures per a exterior 

resistents a la intempèrie, acríliques, al silicat, plàstiques,... 

 

 Després de l’aplicació de les pintures s’evitarà que en les zones properes als 

paraments revestits es produeixin feines o treballs que puguin provocar pols o partícules 

en suspensió. Es deixarà que transcorri el temps d’assecat indicat pel fabricant no 

utilitzant procediments artificials. 

 

Tractament per a l’estructura de ferro 

 Tota l’estructura de metàl·lica abans de col·locar-la en obra es donarà una capa de 

pintura antioxidant, i en cap cas l’element entrarà en contacte amb guix. 

 

 S’acabaran els que hagin de quedar vistos amb dues capes d’esmalt mat. La imprimació 

estarà formada per un vehicle adient i pigment o barreja de pigments anticorrossius com 

el mini de plom o el cromat de zinc. Segons el vehicle utilitzat es consideraran les 

imprimacions d’oli, grassa o sintètica. En general la imprimació suportarà l’acció dels 

agents atmosfèrics essent apta per rebre sobre ell una capa posterior d’acabat aplicada 

no més tard de 30 dies en climes marins o agressius i de 90 dies en climes normals. 

 

Pintura plàstica sobre arrebossat o enguixat interior 

 Arreu interior de l’edifici on s’hagi enguixat o arrebossat, es pintaran les parets al 

plàstic, amb una capa prèvia d’imprimació i dues d’acabat. La imprimació segelladora serà a 

base de dispersions o emulsions no pigmentades en aigua o en dissolvents de resines 

sintètiques com acetat de polivinil, acrílica o a base de dispersions aigualides pigmentades 

de resines o dissolucions de resines sintètiques. 
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 El producte d’imprimació haurà de deixar el suport preparat de forma que permeti 

l’adherència dels acabats posteriors. 

 

 

6.2.12 Fusteria 

 

Fusteria exterior 

 Els bastiments han d’estar ben aplomats, sense deformacions dels angles i al pla 

previst. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Aquests han d’estar 

travats a l’obra amb ancoratges galvanitzats. 

 

 D’acord amb l’envidriat que portin, les finestres han de complir amb els valors 

normatius d’aïllament tèrmic, acústic, de permeabilitat a l’aire, estanqueïtat a l’aigua i 

resistència al vent: 

 

- Atenuació acústica igual o major de 10dBA. 

- Coeficient de transmissió tèrmica igual o menor de 5 Kcal/hm2. 

- Permeabilitat de l’aire menor de 50 m3/hAm2. 

 

 En general es preveu vidre aïllant de dues llunes polides i incolores tipus ‘climalit’ de 

4 i 6 mm amb una cambra d’aire de 10 mm en obertures exteriors. Veure el plànol de 

fusteries exteriors. 

 

 Tota la fusteria exterior de l’edifici serà de fusta de roure per envernissar, col·locat 

sobre bastiment de base, disseny i mides segons plànol de fusteria exterior. 

 

Fusteria interior 

 La fusteria interior serà de fusta de DM per envernissar, amb mides, ubicacions, i 

sentit d’obertura, tot segons plànol de fusteries interiors. Els marcs de fusta per 

emmarcar aniran ancorats en parets. Fulles de portes interiors de gruix igual o superior a 

35 mm. 
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6.2.13 Vidrieria 

 

 Els vidres queden definits per les condicions de disseny de les fusteries. Tal i com 

s’ha citat en el punt anterior en general es preveu vidre aïllant de dues llunes polides i 

incolores tipus ‘climalit’ de 4 i 6 mm amb una cambra d’aire de 10 mm en obertures 

exteriors. Veure el plànol de fusteries exteriors. 

 

 Les solucions constructives dels elements que composen la vidrieria resolen la 

resistència a l’acció del vent, els sistemes de muntatge i substitució sense risc, així com 

la capacitat de resistir vibracions i dilatacions. 

 

 

6.2.14 Cuines 

 

 Les cuines aniran disposades amb mobles inferiors i superiors, seran acabats amb 

fusta natural a escollir per la D.F. Els taulells cuina seran de conglomerat de marbre, de 

70cm de fondària, tipus Silestone o equivalent, model Blanc Norte, amb el cantell. 

 

 Aigüera d'acer inoxidable amb dues piques en la cuina, de la casa Roca o equivalent, 

inclòs aixeta monocomandament per a aigüera cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi 

d'aigua segons el decret 202/98. Al magatzem Es deixaran previstes aixetes senzilles 

murals, cromades, amb segell aenor, muntades superficialment, amb sortida roscada de 

3/4', per a dos rentavaixelles. 

 

 

6.2.15 Banys 

 

 La majoria dels banys seran complerts i aniran equipats amb: 

 

- Plat de dutxa de porcellana vitrificada de 55 x 55 cm de mides de la casa Roca. Amb 

aixeta mescladora cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 

202/98. 
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- Inodor de porcellana vitrificada, de la casa Roca, de color blanc, amb seient, tapa, 

cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació amb tub flexible amb clau de tall 

cromada i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, col·locat sobre el paviment. 

- Rentamans encastat de porcellana vitrificada, de la casa Roca, de color blanc, amb 

aixeta mescladora cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 

202/98. 
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 ANNEX II: ESTRUCTURA 
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1.1 Descripció i justificació de la tipologia estructural adoptada 

 

 La present memòria tracta de l’estructura d’un habitatge aïllat. Els forjats es resolen 

amb forjat unidireccional de simple bigueta 22+5cm i intereix de 70cm.  

 

 Qualsevol modificació de les característiques del projecte haurà de ser consultada a la 

Direcció Facultativa, i aprovada per aquesta. 

 

 A l’estructura horitzontal, es preveu la intervenció en punts concrets; llocs on es 

realitzaran estintolaments, ampliació de forjats o enderrocaments de forjats. Pel que fa a 

l’estructura vertical es preveu l’execució d’un cèrcol perimetral d’arriostrament a la 

coberta per tal d’unir tots els elements estructurals i evitar així vinclaments i desploms 

de les paret, que provoquin esquerdes i fissures. Per a la correcta interpretació 

d’aquest apartat és imprescindible consultar els plànols d’estructura i la memòria de 

càlcul.  

 

 Tots els aspectes més particulars de l’estructura en qüestió es descriuen en els 

apartats que segueixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolupament i canvi d’ús de la masia «Mas el Bosc» ubicada al municipi de Muntanyola      142 

1.2 Accions a l’edificació 

 

 Segons la norma DB SE-AE del codi tècnic de l’edificació les accions que en general 

actuen en els edifici són les que es defineixen a continuació. 

 

 ACCIONS PERMANETNTS: Són aquelles com el pes propi dels elements estructurals, els 

tancaments, i altres elements separadors, els envans, i tot tipus de fusteries.  

 

 ACCIONS VARIABLES: són les sobrecàrregues d’us, del vent, les accions tèrmiques, i la 

neu. 

 

 ACCIONS ACCIDENTALS: Es consideren les possibles accions de sisme Incendi, o impacte 

així com les altres. 
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1.3 Estat de càrregues 

 

Forjat planta tipus 

 Pes propi .....................................................................  300 Kg/m2 

 Paviment ......................................................................  100 Kg/m2 

 Envans ..............................................................................................  100 Kg/m2 

 Revestiments .................................................................................  15 Kg/m2 

 Sobrecàrrega d’ús .......................................................................  200 Kg/m2 

 TOTAL .........................................................................  715 Kg/m2 

 

Forjat planta coberta  

 Pes propi .....................................................................  200 Kg/m2 

 Sobrecàrrega per neu................................................................  100 Kg/m2 

 Sobrecàrrega d’ús (manteniment)..........................................  100 Kg/m2 

 TOTAL .........................................................................  400 Kg/m2 

 

Parets de càrrega  

 Pes propi (paret de pedra sorrenca) ..........................  2400 Kg/m2 
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1.4 Càlcul estintolaments 
 

 S’ha realitzat els càlculs dels estintolaments, més desfavorables, és a dir amb 

obertures més grans i descensos de càrregues més elevats. 

 

El càlcul d’asnelles i resistència de la fàbrica, s’ha realitzat únicament a 

l’estintolament de la 5.5.7 (Finestra de la Façana Oest, al rebedor de PB) ja que suporta 

el descens de càrregues més elevat de tots. 

 

1.4.1 Estintolament finestra façana est 2ª planta 

 
 L’estintolament s’ha realitzar amb una biga de longitud 1,20 m. 

 

Descens de càrregues 

 Paret superior .......................................... 0,70m x 1,20m x 0,70m x 2400 = 1411,20 Kg 

 Forjat coberta inclinada ........................ (2,70m2 / 1,20m) x 400 = 1296,00 Kg 

 TOTAL ............................................................ ............................................................. 2707,20 Kg 

 

Càlcul de les reaccions 

Ra = Rb = (q x l) / 2  (2707,20 x 1,20) / 2 = 1624,32 kg. 

Mmàx = (q x l2) / 8  (1624,32 x 1,202) / 8 = 292,38 mkg 

Dimensionat del perfil ( Wx = Mf / σt ) 

σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2 

Mf= 29238 cmKg 

Wx = 29238 / 2260,87 = 12,93 cm3   HEB-100 (Wx = 90 cm) 

 

Comprovació 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 29238 / 90 = 324,87 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 120 / 300 = 0,40 cm (4,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (3,24 x 1,202) / 10 = 0,47 < 4,00 mm (Si complim) 

Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,20 m de longitud 
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1.4.2 Estintolament finestra façana sud sala 2ª planta 

 
 L’estintolament s’ha realitzar amb una biga de longitud 2,70 m. 

 

Descens de càrregues 

 Paret superior .......................................... 2,70m x 0,50m x 0,70m x 2400= 2268,00 Kg 

 TOTAL ............................................................ ............................................................. 2268,00 Kg 

 

Càlcul de les reaccions 

Ra = Rb = (q x l) / 2……………  (2268,00 x 2,70) / 2 = 3061,80 kg. 

Mmàx = (q x l2) / 8……………  (3061,80 x 2,702) / 8 = 2790,07 mkg 

Dimensionat del perfil ( Wx = Mf / σt ) 

σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2 

Mf= 279007 cmKg 

Wx = 279007 / 2260,87 = 123,41 cm3   HEB-120 (Wx = 144cm) 

 

Comprovació 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 279007 / 144 = 1937,55 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 270 / 300 = 0,90 cm (9,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (19,37 x 2,702) / 10 = 14,12 < 9,00 mm (No complim) 

 

Comprovació amb HEB-140 (Wx=216cm) 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 279007 / 216 = 1291,70 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 270 / 300 = 0,90 cm (9,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (12,91 x 2,702) / 10 = 9,41 < 9,00 mm (No complim) 

 

Comprovació amb HEB-160 (Wx=311cm) 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 279007 / 311 = 897,13 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 270 / 300 = 0,90 cm (9,00 mm) 
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f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (8,97 x 2,702) / 10 = 6,54 < 9,00 mm (Si complim) 

Utilitzarem una biga HEB-160 de 2,70 m de longitud 

 

 

1.4.3 Estintolament Porta paret interior 2ª planta  

 

 L’estintolament s’ha realitzar amb una biga de longitud 1,30 m. 

 

Descens de càrregues 

 Paret superior .......................................... 1,30m x 1,60m x 0,60m x 2400=2995,20 Kg 

 Forjat coberta inclinada ........................ (7,35m2 / 1,30m) x 400 = 2261,54 Kg 

 TOTAL ............................................................ ............................................................. 5256,74 Kg 

 

Càlcul de les reaccions 

Ra = Rb = (q x l) / 2……………  (5256,74 x 1,30) / 2 = 3416,88 kg. 

Mmàx = (q x l2) / 8……………  (3416,88 x 1,302) / 8 = 721,82 mkg 

Dimensionat del perfil ( Wx = Mf / σt ) 

σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2 

Mf= 72182  cmKg 

Wx = 72182 / 2260,87 = 31,93 cm3   HEB-100 (Wx = 90cm) 

 

Comprovació 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 72182 / 90 = 802,02 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 130 / 300 = 0,43 cm (4,30 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (8,02 x 1,302) / 10 = 1,36 < 4,30 mm (Si complim) 

Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,30 m de longitud 
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1.4.4 Estintolament Finestra Façana sud habitació 2ª planta  

 

 L’estintolament s’ha realitzar amb una biga de longitud 1,55 m. 

 

Descens de càrregues 

 Paret superior .......................................... 1,55m x 1,60m x 0,60m x 2400=3571,20 Kg 

 TOTAL ............................................................ ............................................................. 3571,20 Kg 

 

Càlcul de les reaccions 

Ra = Rb = (q x l) / 2……………  (3571,20 x 1,55) / 2 = 2767,68 kg. 

Mmàx = (q x l2) / 8……………  (2767,68 x 1,552) / 8 = 831,17 mkg 

Dimensionat del perfil ( Wx = Mf / σt ) 

σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2 

Mf= 83117 cmKg 

Wx = 83117 / 2260,87 = 36,76 cm3   HEB-100 (Wx = 90cm) 

 

Comprovació 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 83117 / 90 = 923,52 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 155 / 300 = 0,52 cm (5,20 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (9,23 x 1,552) / 10 = 2,22 < 5,20 mm (Si complim) 

Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,55 m de longitud 

 

 

1.4.5 Estintolament Finestra Façana est habitació 1ª planta  

 

 L’estintolament s’ha realitzar amb una biga de longitud 1,20 m. 

 

Descens de càrregues 

 Paret superior P2 ................................... 1,50m x 1,20m x 0,70m x 2400=3024,00 Kg 

 Paret superior P1 .................................... 0,90m x 1,20m x 0,70m x 2400=1814,40 Kg 
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 Forjat coberta inclinada ........................ (2,70m2 / 1,20m) x 400 = 1296,00 Kg 

 Forjat Planta segona ............................. (2,70m2 / 1,20m) x 715 = 1608,75 Kg 

 TOTAL ............................................................ ............................................................. 7743,15 Kg 

 

 

Càlcul de les reaccions 

Ra = Rb = (q x l) / 2  (7743,15 x 1,20) / 2 = 4645,89 kg. 

Mmàx = (q x l2) / 8  (4645,89x 1,202) / 8 = 836,26 mkg 

Dimensionat del perfil ( Wx = Mf / σt ) 

σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2 

Mf= 83626 cmKg 

Wx = 83626 / 2260,87 = 36,99 cm3   HEB-100 (Wx = 90 cm) 

 

Comprovació 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 83626 / 90 = 929,18 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 120 / 300 = 0,40 cm (4,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (9,29 x 1,202) / 10 = 1,34 < 4,00 mm (Si complim) 

Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,20 m de longitud 

 

 

1.4.6 Estintolament Finestra Façana est menjador PB  

 

 L’estintolament s’ha realitzar amb una biga de longitud 1,20 m. 

 

Descens de càrregues 

 Paret superior P2 ................................... 1,50m x 1,20m x 0,70m x 2400=3024,00 Kg 

 Paret superior P1 .................................... 1,82m x 1,20m x 0,70m x 2400=3669,12 Kg 

 Paret superior PB ................................... 0,50m x 1,20m x 0,70m x 2400=1008,00 Kg 

 Forjat coberta inclinada ........................ (3,74m2 / 1,20m) x 400 = 1795,20 Kg 

 Forjat Planta segona ............................. (3,74m2 / 1,20m) x 715 = 2228,42 Kg 
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 Forjat Planta primera ............................ (3,74m2 / 1,20m) x 715 = 2228,42 Kg 

 TOTAL ............................................................ ............................................................. 13953,16 Kg 

 

Càlcul de les reaccions 

Ra = Rb = (q x l) / 2  (13953,16 x 1,20) / 2 = 8371,90 kg. 

Mmàx = (q x l2) / 8  (8371,90 x 1,202) / 8 = 1506,94 mkg 

Dimensionat del perfil ( Wx = Mf / σt ) 

σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2 

Mf= 150694  cmKg 

Wx = 150694 / 2260,87 = 66,65 cm3   HEB-100 (Wx = 90 cm) 

 

Comprovació 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 150694 / 90 = 1674,38 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 120 / 300 = 0,40 cm (4,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (16,74 x 1,202) / 10 = 2,41 < 4,00 mm (Si complim) 

Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,20 m de longitud 

 

 

1.4.7 Estintolament Finestra Façana oest rebedor PB  

 

 L’estintolament s’ha realitzar amb una biga de longitud 1,20 m. 

 

Descens de càrregues 

 Paret superior P2 ................................... 3,17m x 1,20m x 0,70m x 2400 = 6390,72 Kg 

 Paret superior P1 .................................... 1,82m x 1,20m x 0,70m x 2400 =   3669,12 Kg 

 Paret superior PB ................................... 0,45m x 1,20m x 0,70m x 2400 =   907,20 Kg 

 Forjat coberta inclinada ........................ (3,78m2 / 1,20m) x 400 = 1260,00 Kg 

 Forjat Planta segona ............................. (3,78m2 / 1,20m) x 715 = 2252,25 Kg 

 Forjat Planta primera ............................ (3,78m2 / 1,20m) x 715 = 2252,25 Kg 

 TOTAL ............................................................ ............................................................. 16731,54 Kg 
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Càlcul de les reaccions 

Ra = Rb = (q x l) / 2  (16731,54 x 1,20) / 2 = 10038,92 kg. 

Mmàx = (q x l2) / 8  (10038,92 x 1,202) / 8 = 1807,01 mkg 

Dimensionat del perfil ( Wx = Mf / σt ) 

σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2 

Mf= 180701   cmKg 

Wx = 180701 / 2260,87 = 79,93 cm3   HEB-100 (Wx = 90 cm) 

 

Comprovació 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 180701 / 90 = 2007,79 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 120 / 300 = 0,40 cm (4,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (20,07 x 1,202) / 10 = 2,89 < 4,00 mm (Si complim) 

Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,20 m de longitud 

 

CÀLCUL ASNELLES 

 

Col·loquem 3 asnelles cada 40cm 

16731,54kg.m x 0,4m= 6692,62kg 

Les asnelles seran de 1,20 de longitud. Amb la càrrega puntual al centre. 

 

Dimensionat del perfil 

Mf=(q x l) / 4 = (6692,6x 1,20) / 4 = 2007,78 kg. 

σt = 2260,87 kg/cm2 

Wx = 200778 / 2260,87 = 88,81  HEB-100 (Wx = 90) 

 

Comprovació 

Tt = Mf/ Wx = (200778 / 90) = 2230,87 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx. = L / 300 = 120/300 = 0,4 cm (4,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (20,07 x 1,22) / 10 = 2,89 < 4,00 mm (complim) 

Utilitzarem 3 asnelles HEB-100 de 1,20 m de longitud cada 40 cm. 
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COMPROVACIÓ FÀBRICA 

 

σft = σadm / λ = 45kg/cm2 / 1,5 = 30,00 kg/cm2 

Càrrega màxima (kg)=70cm x 15cm x30kg/cm2 = 31500kg 

Reacció A= Reacció B= 16731,54 Kg x0,5= 8365,77  (Si complim) 

 

 

1.4.8 Estintolament Finestra pati interior PB  

 

 L’estintolament s’ha realitzar amb una biga de longitud 2,10 m. 

 

Descens de càrregues 

 Paret superior P1 .................................... 3,00m x 2,10m x 0,50m x 2400=7560,00 Kg 

 Paret superior PB ................................... 0,35m x 2,10m x 0,50m x 2400=  882,00 Kg 

 Forjat coberta inclinada ........................ (8,13m2 / 2,10m) x 400 = 1548,57 Kg 

 Forjat Planta primera ............................ (8,13m2 / 2,10m) x 615 = 2380,93 Kg 

 TOTAL ............................................................ ............................................................. 12371,50 Kg 

 

Càlcul de les reaccions 

Ra = Rb = (q x l) / 2  (12371,50 x 2,10) / 2 = 12990,08 kg. 

Mmàx = (q x l2) / 8  (12990,08 x 2,102) / 8 = 7160,78mkg 

Dimensionat del perfil ( Wx = Mf / σt ) 

σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2 

Mf= 716078 cmKg 

Wx = 716078 / 2260,87 = 316,73 cm3   IPN-240 (Wx = 354 cm) 

 

Comprovació 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 716078 / 354 = 2022,82 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 210 / 300 = 0,70 cm (7,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (20,22 x 2,102) / 10 = 8,92 < 7,00 mm (No complim) 
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Comprovació amb IPN-260 (Wx=442cm) 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 716078 / 442 = 1620,09 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 210 / 300 = 0,70 cm (7,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (16,20 x 2,102) / 10 = 7,92 < 7,00 mm (No complim) 

 

Comprovació amb IPN-280 (Wx=542cm) 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 716078 / 542 = 1321,18 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 210 / 300 = 0,70 cm (7,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (13,21 x 2,102) / 10 = 5,82 < 7,00 mm (Si complim) 

Utilitzarem una biga IPN-280 de 2,10 m de longitud  

 

1.4.9 Estintolament parets interiors passadís PB  

 

 L’estintolament s’ha realitzar amb una biga de longitud 1,80 m. 

 

Descens de càrregues 

 Paret superior P1 .................................... 2,87m x 0,65m x 0,60m x 2400=2686,32 Kg 

 Paret superior P1 .................................... 0,90m x 1,15m x 0,60m x 2400=1490,40 Kg 

 Forjat Planta segona ............................. (5,22m2 / 1,80m) x 715 = 2073,50 Kg 

 Forjat Planta primera ............................ (5,22m2 / 1,80m) x 615 = 1783,35 Kg 

 TOTAL ............................................................ ............................................................. 8033,57 Kg 

 

Càlcul de les reaccions 

Ra = Rb = (q x l) / 2  (8033,57 x 1,80) / 2 = 7230,21 kg. 

Mmàx = (q x l2) / 8  (7230,21x 1,802) / 8 = 2928,24mkg 

Dimensionat del perfil ( Wx = Mf / σt ) 

σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2 

Mf= 292824 cmKg 

Wx = 292824 / 2260,87 = 129,52 cm3   IPN-180 (Wx = 161 cm) 
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Comprovació 

Tt = M / Wr < Td 

Tt = 292824 / 161 = 1818,78 kg/ cm2 < 2600 kg/ cm2 

fmàx = l / 300 = 180 / 300 = 0,70 cm (7,00 mm) 

f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (18,18 x 1,802) / 10 = 5,89 < 7,00 mm (Si complim) 

Utilitzarem una biga IPN-180 de 1,80 m de longitud  
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1.5 Càlcul llosa d’escala 

 

Dimensionat 

L=2,90m 

Qk=Carrega total característica de l’escala 

 Pes propi = ............................500kg/m2  
 Pes graons paviment = . ...200kg/m2  
 Pes sobrecàrrega = 400kg/m2  
 
TOTAL Qk ..............................................................1100,0 Kg/m2 
 

Cantell llosa: 

h > L/20     h > 2,90/20    h=15cm   cantell mínim 18cm 

 

Càlcul armadura 

Md=1,6QkL2/8 

Md=1,6(1,1(2,90)2)/8 = 1,85  

 

Armadura: 

As=Md/0,8hfyd 

As=1850/0,8·0,18· 4347,83= 2,95cm2     

4 Ø 10 cada 29cm  (armadura longitudinal)  

 

Degut a què les sol·licitacions mecàniques de l’escala són baixes, col·locarem 

l’armadura mínima recomanada que en aquest cas és d’un Ø10 cada 20cm, tant en 

armadura longitudinal com en la transversal. 
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1.6 Càlcul forjats unidireccionals 

 

La tipologia del forjat serà diferent als forjats existents; col·locarem biguetes 

prefabricades recolzades sobre els murs de càrrega existents i entre bigueta i bigueta 

col·locarem revoltons de 65cm d’amplada. Sobre aquests col·locarem la capa de compressió 

i l’acabat. 

 

Càlcul del moment majorat Forjat Sala P2: 

Mf= Q x l2/8  

Mf= 715x(5,00)2/8 = 2234,38mkg (2,23mT) 

Md= 2,23mTx1,6 = 3,57mT 

 

Càlcul de negatius: 

Longitud Negatius= 0,35xl= 0,35x5,00 = 1,75m 

Allargarem el negatiu 20cm per fer una patilla al final de la barra 

 

Càlcul del moment majorat Forjat Bany3: 

Mf= Q x l2/8  

Mf= 715x(2,85)2/8 = 725,95mkg (0,73mT) 

Md= 0,73mTx1,6 = 1,17 mT 

 

Càlcul de negatius: 

Longitud Negatius= 0,35xl= 0,35x2,85  = 1,00m 

Allargarem el negatiu 20cm per fer una patilla al final de la barra 

 

Càlcul del moment majorat Forjat Bany3: 

Mf= Q x l2/8  

Mf= 715x(2,60)2/8 = 604,18mkg (0,60mT) 

Md= 0,60mTx1,6 = 0,96mT 

 

Càlcul de negatius: 

Longitud Negatius= 0,35xl= 0,35x2,60 = 0,91m 
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Allargarem el negatiu 20cm per fer una patilla al final de la barra 

 

Càlcul del moment majorat Forjat Bany3: 

Mf= Q x l2/8  

Mf= 715x(1,95)2/8 = 339,85mkg (0,34mT) 

Md= 0,34mTx1,6 = 0,54mT 

 

Càlcul de negatius: 

Longitud Negatius= 0,35xl= 0,35x1,95 = 0,91m 

Allargarem el negatiu 20cm per fer una patilla al final de la barra 
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1.7 Càlcul jàsseres  

 

1.7.1 Càlcul jàssera metàl·lica Planta Baixa 

 

Càlcul del moment: 

Q = 715 Kg/m2 ;  

Q = 715 Kg/m2 x 4’90 = 3503,5 Kg/m  

M = q x L2 /8 = 500,5 x (4’80)2 / 8 = 10090’08 Kg.m 

 

Dimensionat: 

M =10090’08kgm = 1009008 kgcm 

σ = 2600 kg/cm2 

W= Md/ σ =(1009008 x 1,6) /  2600 = 620,93  IPN 300  Wx real = 653cm3 (taules) 

 

Comprovació:  

σT =Md/W ≤ σd   σT =(1009008 x 1,6) / 653 = 2472,30 < 2600 (Si complim) 

 

Comprovació de la fletxa:  

f ≤ fmax.  

F=α . σ (kg/mm2) . l2 (m2)/h(cm)= 0,3 x 24,72x (4,80)2/16 

= 10,68mm  

La fletxa màxima en aquest cas seria fmax = L/400  

Llum /400 = 4800 / 400 = 12mm    f ≤ fmax. (Si complim)  

 

 

1.7.2 Càlcul jàssera de formigó en cumbrera interior 

 

Dimensionat: 

Cantell útil = l/14 =9/14 = 0,643 + 5cm recobriment mecànic.  cantell de 0,70cm 

Q= 1,075 T/m  10,75KN/m 

 

 



Desenvolupament i canvi d’ús de la masia «Mas el Bosc» ubicada al municipi de Muntanyola      158 
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1.7.3 Càlcul jàssera de formigó en cumbrera en balcó 

 

Dimensionat: 

Cantell útil = l/14 =3,75/14 = 0,268 + 5cm recobriment mecànic.  cantell de 0,35cm 

Q= 1,60 T/m  16,00KN/m 
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 ANNEX III: INSTAL·LACIONS 
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1.1 Objectius 

 

 La següent memòria té per objectiu definir les característiques tècniques de les 

instal·lacions contingudes dins el projecte de rehabilitació del «Mas el Bosc», de 

conformitat amb les normatives vigents, realitzar els subministres necessaris 

d’instal·lacions i serveis necessaris per a un edifici destinat a casa de colònies. Per a tal 

s’han redactat les següents memòries d’instal·lacions: 

 

- Sistema solar per a ACS i calefacció 

- Instal·lació de fontaneria 

- Instal·lació d’electricitat 

- Instal·lació de sanejament 

- Sistemes contra incendis 

 

 Les instal·lacions projectades en aquestes memòries seran realitzades per 

instal·ladors autoritzats pel Ministeri d’Indústria, i aportaran, un cop finalitzades les 

instal·lacions, tota la documentació necessària perquè els organismes de control emetin el 

certificat necessari i l’Organisme competent a Catalunya aprovi cadascuna de les 

instal·lacions realitzades. 
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1.2 Sistema solar per a ACS i calefacció 

 

 La finalitat d’aquest estudi és redactar l’estudi d’energia solar tèrmica per a la 

producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i recolzament a la calefacció. Per a poder 

realitzar aquest estudi serà necessari realitzar un estudi de consum energètic per a la 

preparació d’ACS i un estudi energètic de climatització de l’edifici. Degut a la dependència 

que tenen el sistema solar i el sistema de climatització, s’adjunten ambdós estudis en 

aquesta memòria d’instal·lacions. El sistema projectat permetrà una utilització racional i 

eficient de l’energia, s’equiparà amb els corresponents controls de regulació i estarà 

conforme amb la vigent normativa del “Código Técnico de la Edificiación” i el “Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios” (RITE), així com les seves ITEs complementàries 

i la pertinent bibliografia de referència. 

 

 

1.2.1 Descripció de les instal·lacions 

 

 El sistema de producció d’energia calorífica per a la preparació d’aigua calenta 

sanitària (ACS) serà mitjançant col·lectors solars, els quals aportaran un 60% de l’energia 

necessària per a la producció d’aquesta. El sistema de recolzament que s’utilitzarà serà 

mitjançant una caldera de biomassa de pellets autoalimentada i d’alt rendiment. Degut a 

què cap de les cobertes de l’edifici principal tenen una orientació i una inclinació òptima 

per a tal d’assegurar una bona integració arquitectònica en aquesta, els col·lectors solars 

seran ubicats a la zona reservada a les plaques solars i fotovoltaiques a la zona nord de 

la masia. Aquestes plaques es disposaran amb una inclinació de 45º, és a dir, amb un 

pendent del 100%, al ser aquesta la inclinació òptima per a les nostres latituds, des de 

un punt de vista energètic. 

 

 L’energia obtinguda del sol en el circuit primari es transferirà mitjançant un sistema 

de bombeig, el qual després d’haver circulat pel camp de col·lectors es dirigirà a un 

acumulador d’aigua calenta sanitària solar situat a la sala de màquines. Mitjançant un 

intercanviador tubular immers en el propi acumulador es transferirà l’energia obtinguda en 

aquest. Quan l’acumulador d’ACS estigui carregat, l’energia produïda pel camp solar serà 
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dirigida a un acumulador d’inèrcia que emmagatzemarà energia solar pel recolzament de la 

calefacció. 

 

 En el circuit primari s’incorporarà un regulador solar que s’encarregarà, mitjançant 

tres sondes, d’engegar i parar el circuit quan sigui necessari. La histeresi d’engegada serà 

de 7°C i parada de 2°C. A l’estació solar de bombeig s’hi trobaran incorporats dos 

termòmetres, un en el circuit d’avanç i un altre en el de retorn, un manòmetre, un 

cabalímetre, vàlvula antiretorn, vàlvula de seguretat i vas d’expansió per tal de poder 

assegurar i poder controlar el funcionament correcte del sistema. A partir de l’acumulador 

solar es realitzarà la distribució d’aigua calenta sanitària a cadascun dels punts de 

consum corresponents. Com ja s’ha esmentat anteriorment el sistema de recolzament serà 

mitjançant caldera de biomassa, el qual al tractar-se d’una energia renovable podrà actuar 

directament sobre l’acumulador d’ACS solar, podent assegurar el consum en qualsevol 

moment del dia. Igualment, al poder actuar la caldera de biomassa sobre aquest 

acumulador, es realitzarà una vegada al dia un control antilegionel·la tèrmic. 

 

 S’aconsella que es realitzi durant la nit. La caldera de biomassa, que en el cas de 

l’ACS serà el sistema auxiliar, serà en el cas de la casa de colònies, el sistema principal 

de generació calorífica, sent però recolzat, mitjançant energia solar. 

 

 

1.2.2 Càlcul de la demanda d’aigua calenta sanitària 

 

 Els consums d’aigua calenta sanitària (ACS) a la casa de colònies provindran segons el 

nombre d’hostes o nombre de llits i segons el nombre de menjars servits al menjador. 

Tenint en compte els criteris del CTE, per a una casa de colònies s’ha de considerar un 

consum d’ACS a 60ºC de 35 litres/dia per llit i per a un restaurant/menjador un consum 

d’entre 5 – 10 litres/dia per menjar. En el nostre cas es consideraran 7 litres/dia per 

menjar. 
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 La casa de colònies consta d’un total de 48 places. 

 

HABITACIÓ PERSONES L/DIA PER PERSONA COEF. DE SIMULTANEÏTAT LITRES DE CONSUM L/DIA 
1 2 35 0,65 45,5 
2 12 35 0,65 273 
3 10 35 0,65 227,5 
4 6 35 0,65 136,5 
5 10 35 0,65 227,5 
6 8 35 0,65 182 

 

 

 Al menjador hi podrien arribar a menjar 54 persones. 

 

PERSONES L/DIA PER PERSONA LITRES DE CONSUM L/DIA 
54 7 378 

 

 

 El consum, en aquest cas, al tractar-se d’una casa de colònies amb servei de 

menjador, dependrà molt fortament de l’ocupació. Aquesta a la mateixa hora dependrà del 

mes de l’any i del dia de la setmana. A les taules següents es presenta l’ocupació anual 

per a la casa de colònies. 

 

 

 Tenint en compte els factors d’ocupació, el consum d’aigua calenta sanitària estimat 

per a la casa de colònies serà: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AG SET OCT NOV DES 
% ocupació 30 30 30 50 50 50 95 95 50 30 30 30 

CONSUM ACS TOTAL 
MES CONSUM L/DIA 

GENER 441 
FEBRER 441 
MARÇ 441 
ABRIL 735 
MAIG 735 
JUNY 735 
JULIOL 1396,5 
AGOST 1396,5 

SETEMBRE 735 
OCTUBRE 441 
NOVEMBRE 441 
DESEMBRE 441 
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 El consum energètic mensual d’ACS de la casa de colònies tenint en compte la 

temperatura de la xarxa descrita pel PCTIBT (Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones de Baja Temperatura) de l’IDAE per a la província de Barcelona. 

 

 GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AG SET OCT NOV DES 
Dies per mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
Consum d'aigua (L/DIA) 441 441 441 735 735 735 1.397 1.397 735 441 441 441 
T° mitjana aigua de la 
xarxa (°C) 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 

Increment T° (°C) 52 51 49 47 46 45 44 45 46 47 49 52 
Demanda energètica 
(kWh) 825 731 777 1.202 1.216 1.151 2.209 2.260 1.177 746 753 825 

      TOTAL DEMANDA ANUAL (KWH): 13.871 
 

 

1.2.3 Càlcul de la demanda de calefacció 

 

 L’edifici principal està format per planta baixa i dues plantes pis amb parets a quatre 

vents. La planta baixa està constituïda principalment per zones comuns i zones privades 

(menjador, cuina, magatzem, l’habitació 1, un bany, la sala 1, el passadís, el rebedor i el 

pati amb el porxo. La superfície útil total d’aquesta planta suposa 191,97 m2. La 

superfície útil de la planta primera és de 159,40 m2 i està formada per quatre 

habitacions, tres lavabos un distribuïdor i el balcó. Finalment, la segona planta suposa 

una superfície a climatitzar de 107,53 m2, composta per una habitació, un lavabo, una sala, 

el safareig i el balcó. La superfície total a climatitzar a la casa de colònies serà doncs 

de 458,90 m2. 

 

 El càlcul de càrregues tèrmiques es realitzarà mitjançant el mètode Roca el qual 

relaciona la utilització de cadascuna de les zones que composa l’edifici, amb la 

temperatura exterior de disseny de la zona, amb el tipus de construcció de l’edifici i amb 

la situació de cadascuna de les zones dins de l’edifici. Determinant que l’edifici està situat 

a la província de Barcelona, que és un edifici amb calefacció central, que és una edificació 

antiga, i que consta de planta baixa més dues plantes pis amb parets a quatre vents 

podem determinar la càrrega tèrmica de cadascuna de les habitacions mitjançant la 

següent taula. 
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 Necessitats 
 

Estança Superfície Factor A Factor B Factor C 
calorífiques 

Pati 32,05 0,00 0,92 1,44 0,00 
Porxo 1 23,41 0,00 0,92 1,44 0,00 
Rebedor 15,39 72,00 0,92 1,44 1.467,98 
Passadís 7,70 49,00 0,92 1,44 499,85 
Bany 1 6,14 100,00 0,92 1,44 813,43 
Habitació 1 8,11 86,00 0,92 1,44 924,00 
Magatzem 14,98 0,00 0,92 1,44 0,00 
Cuina 13,80 88,00 0,92 1,44 1.608,84 
Menjador 42,89 95,00 0,92 1,44 5.397,96 

Planta baixa 

Sala 1 27,50 95,00 0,92 1,44 3.461,04 
       

Balcó 1 23,65 0,00 0,92 1,44 0,00 
Distribuïdor 12,97 49,00 0,92 1,44 841,95 
Habitació 2 24,12 86,00 0,92 1,44 2.748,06 
Habitació 3 23,71 86,00 0,92 1,44 2.701,35 
Habitació 4 15,49 86,00 0,92 1,44 1.764,82 
Habitació 5 27,20 86,00 0,92 1,44 3.098,97 
Bany 2 13,64 100,00 0,92 1,44 1.807,03 
Bany 3 13,38 100,00 0,92 1,44 1.772,58 

Planta primera 

Bany 5 5,24 100,00 0,92 1,44 694,20 
       

Balcó 2 24,12 0,00 0,92 1,44 0,00 
Habitació 6 16,28 86,00 0,92 1,44 1.854,83 
Distribuïdor 2,61 49,00 0,92 1,44 169,43 
Bany 4 6,24 100,00 0,92 1,44 826,68 
Safareig 15,54 0,00 0,92 1,44 0,00 

Planta segona 

Sala 2 42,74 95,00 0,92 1,44 5.379,09 
       
   Total kcal/h Planta Baixa 14.173,09 
   Total kcal/h Planta Primera 15.428,95 
   Total kcal/h Planta Segona 8.230,02 
       
   TOTAL KCAL/H 37.832,06 
 

 Els Factor B i C són constants deguts a què es refereixen al tipus d’edificació i a la 

seva localització, el Factor A és variable i depèn del tipus d’utilització i situació de 

l’habitació dins de l’edifici. 

 

 Prèviament a decidir la caldera de biomassa, haurem de dimensionar els radiadors per 

a avaluar la càrrega tèrmica total i aproximar la potència real. Es decideix el model de 

radiador Roca Dubal-60, amb potència 142,6 kcal/h. 
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 Necessitats  Nº 
 

Estança 
calorífiques elements 

Descripció 

Pati 0,00 0 - 
Porxo 1 0,00 0 - 
Rebedor 1.467,98 10 (10) 1 radiador 
Passadís 499,85 4 (4) 1 radiador 
Bany 1 813,43 6 (6) 1 radiador 
Habitació 1 924,00 6 (6) 1 radiador 
Magatzem 0,00 0 - 
Cuina 1.608,84 11 (11) 1 radiador 
Menjador 5.397,96 38 (10+10+9+9) 4 radiadors 

Planta baixa 

Sala 1 3.461,04 24 (8+8+8) 3 radiadors 
     

Balcó 1 0,00 0 - 
Distribuïdor 841,95 6 (6) 1 radiador 
Habitació 2 2.748,06 19 (10+9) 2 radiadors 
Habitació 3 2.701,35 19 (10+9) 2 radiadors 
Habitació 4 1.764,82 12 (6+6) 2 radiadors 
Habitació 5 3.098,97 22 (11+11) 2 radiadors 
Bany 2 1.807,03 13 (6+7) 2 radiadors 
Bany 3 1.772,58 12 (6+6) 2 radiadors 

Planta primera 

Bany 5 694,20 5 (5) 1 radiador 
     

Balcó 2 0,00 0 - 
Habitació 6 1.854,83 13 (6+7) 2 radiadors 
Distribuïdor 169,43 0 - 
Bany 4 826,68 6 (6) 1 radiador 
Safareig 0,00 0 - 

Planta segona 

Sala 2 5.379,09 38 (10+10+9+9) 4 radiadors 
      
Total kcal/h Planta Baixa 14.173,09 99  99 * 142,6 = 14.117,40 
Total kcal/h Planta Primera 15.428,95 108 108 * 142,6 = 15.400,80 
Total kcal/h Planta Segona 8.230,02 57  57 * 142,6 = 8.128,20 
      
TOTAL KCAL/H 37.832,06 264 264 * 142,6 = 37.646,40 
 

 

 Després de realitzar els càlculs pertinents per a cadascuna de les zones de la casa 

de colònies, s’obté que la necessitat calorífica requerida de calefacció serà de 37.646,40 

kcal/h, o el que és el mateix farà falta un potència de 43.782,76 W. Tenint en compte un 

factor de seguretat del 5%, la caldera de biomassa necessària tindrà una potència mínima 

de 46kW. 

 

 La caldera de biomassa triada és el model USV D 50 de KWB amb cargol sense fi per 

a l’alimentació automàtica des de sil. La capacitat necessària del sil per a assegurar una 

autonomia d’un any amb pellets és de 27 m3 o 12.000 kg de pellets. El sil estarà ubicat a 
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la pròpia sala de màquines, però degut a limitacions d’espai, només tindrà una capacitat 

d’aproximadament 4,5 m3, sent necessari recarregar el sil un cop cada dos mesos. A la 

sala de màquines s’haurà de disposar una sortida de fums amb un diàmetre de 20 cm. 

 

 Un cop coneguda la potència requerida de la caldera de biomassa, serà necessari 

calcular la demanda energètica de l’edifici per poder avaluar l’estalvi energètic que 

suposarà la utilització d’energia solar per a la climatització d’aquest. La demanda 

energètica pot calcular-se mitjançant:  

 

Q = P · (T
in
 - T

ex
) · h 

on: 

Q = demanda energètica mensual [kWh] 

P = potencia de l’edifici [kW] 

T
in
 = temperatura interior desitjada [K] 

T
ex
 = temperatura exterior mitja [K] 

h = hores requerides de calefacció mensual o hores mensuals mitges amb una temperatura 

exterior inferior a 15ºC 

 

 A continuació es presenta la taula utilitzada per al càlcul del consum energètic 

mensual de la casa de colònies, considerant una temperatura interior desitjada de 21ºC i 

una potència requerida de 46 kW, ja calculada anteriorment. S’han fet servir les dades 

climatològiques per a la província de Barcelona. 

Mes T exterior mitja (°C) Hores (h) Consum energètic (kW) 
Gener 5,5 19 13.547,00 
Febrer 7,8 18 10.929,60 
Març 10,3 17 8.367,40 
Abril 13 14 5.152,00 
Maig 17,1 6 1.076,40 
Juny 21,2 0 0,00 
Juliol 24,6 0 0,00 
Agost 24 0 0,00 
Setembre 21,1 0 0,00 
Octubre 15,7 8 1.950,40 
Novembre 9,2 16 8.684,80 
Desembre 5,7 19 13.372,20 
    
TOTAL KWH ANUALS 63.079,80 
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1.2.4 Dimensionament del camp solar 

 

 Un cop coneguts tots els consums energètics a considerar, pot realitzar-se el càlcul 

del camp solar. Els consums a tenir en compte alhora de dimensionar el camp solar són: la 

demanda d’ACS de la casa de colònies i la demanda de calefacció. Per tal de realitzar el 

càlcul del nombre de col·lectors necessaris es faran servir les taules de radiació solar 

publicades del CTE per a la població de Vic, si els col·lectors solars es disposen amb una 

inclinació de 45°, orientació Sud. 

 

 Segons el CTE per a instal·lacions solars amb sistema auxiliar convencional, la 

cobertura solar mínima d’ACS ha de ser del 60%. En el nostre cas al tractar-se d’un 

sistema de calefacció amb biomassa, no seria necessari complir amb el CTE, però al ser 

l’objectiu d’aquesta implantació l’estalvi energètic, ens basarem aproximadament amb 

aquest percentatge. 

 

 La cobertura solar per al sistema de calefacció, dependrà sobretot de la protecció de 

la instal·lació, ja que hem de tenir en compte que la demanda serà durant els mesos de 

menys radiació, sent nul·la durant els mesos d’estiu. Per aquest motiu la cobertura 

obtinguda serà més baixa, ja que s’intentarà no es pot sobrepassar més de 3 mesos 

seguits amb aportacions solar superiors al 105% per tal de protegir la instal·lació de 

sobretemperatures durant llargs períodes de temps i en cap cas es sobrepassaran 

aportacions solars majors del 110%. 

 

 El nombre màxim de col·lectors necessaris per a no sobrepassar les indicacions del 

CTE serà de 24 col·lectors plans tipus Chromagen CR 10 S8 o similar. Aquests són 

col·lectors tèrmics de placa plana d’alt rendiment de 2 m2 de superfície de captació 

cadascun. Així doncs la superfície total necessària per a cobrir un 60% de la demanda 

d’ACS serà 48 m2. A la gràfica següent podem veure l’aportació solar mensual d’aquest 

sistema. 
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 GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AG SET OCT NOV DES 

Demanda 
energètica 14.372,19 11.660,56 9.144,13 6.354,12 2.291,98 1.150,96 2.209,04 2.260,19 1.176,54 2.696,17 9.437,30 14.197,39 

Energia 
útil 
captadors 

664 814 1534 1058 1160 1222 1836 1862 1175 1771 779 641 

% energia 
aportada 4,62% 6,98% 16,78% 16,65% 50,61% 106,17% 83,11% 82,38% 99,87% 65,69% 8,25% 4,51% 

 

 Com podem veure la cobertura total serà del 45,47% respecte de la demanda total de 

la casa de colònies, això significarà un estalvi de pràcticament del 50% d’energia respecte 

del consum total que serà aportada gratuïtament pel camp solar. 

 

 

 

 

1.2.5 Càlcul acumulador ACS 

  

 Segons el CTE, la relació superfície captadora en m2 [Sutil] i volum acumulador solar 

en litres [Vacu] ha de ser: 

 

50 < Vacu/Sutil <180 

 

 Igualment per a les instal·lacions solars d’ACS el volum òptim pot considerar-se de 75 

l/m2 de captació. Com ja s’ha vist anteriorment, el nombre de col·lectors per a la 

preparació d’ACS serà de 24, el que suposa una superfície de 48 m2. D’aquesta forma 
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tindrem que el volum d’ACS solar serà de 3.600 litres. S’escollirà un acumulador solar de 

3.600 litres, amb serpentí interior integrat i especialment dissenyat per a millorar 

l’intercanvi d’energia d’aquest amb el circuit solar. Aquests s’instal·laran en paral·lel, de 

forma que tots dos seran carregats i descarregats d’energia a l’hora, tant per l’energia 

solar, com per la caldera de biomassa. 

 

 

1.2.6 Càlcul acumulador d’inèrcia de calefacció 

  

 Seguint el mateix criteri que anteriorment, el volum d’inèrcia escollit serà de com a 

mínim 3.600 litres. Aquest també disposarà d’un serpentí interior i haurà de disposar d’un 

aïllament exterior. Segons el CTE, la relació superfície captadora en m2 [Sutil] i volum 

acumulador solar en litres [Vacu] ha de ser: 

 

50 < Vacu/Sutil <180 

 

En el nostre cas disposem de 48 m2, tenint així una relació superior a 50 l/m2. 

 

 

1.2.7 Càlcul del vas d’expansió 

  

 El vas d’expansió del circuit primari es dimensiona a partir dels següents valors de 

volum: 

- Fluid en els captadors = 1 litre/captador x 24 captadors= 24 litres 

- Fluid a les canonades = 0.51 litres/ml x 53 ml x 2 = 54 litres 

- Fluid en l’intercanviador =2 x 14 litres /intercanviador = 28 litres 

Vvas = Ce*Cp*Vt 

Ce = 0,045 

Cp = 1,35 

Vt = 24 + 54 + 28 = 106 litres 

Vvas = 6,44 litres 

Es disposarà d’un vas d’expansió de 10 litres. 
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1.2.8 Grup hidràulic circuit solar 

  

 En el circuit primari es disposarà d’una bomba de circulació que doni un cabal de 1760 

l/h com a mínim i sigui capaç de superar una alçada de 2,06 m.c.a. La bomba circuladora 

pel primari triada, estarà incorporada a l’estació solar tipus FlowConBL, i es tracta del 

model Wilo Start ST20/6 o similar. 

 

 

1.2.9 Grup hidràulic circuit de calefacció 

 

 Es disposarà de 3 bombes de circulació, una per a cada pis, que donin un cabal de 

2.720 l/h com a mínim cada una i siguin capaç de superar una alçada de 1,15 m.c.a. La 

bomba circuladora pel circuit de calefacció serà del tipus Wilo Top 30/6 o similar. 
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1.3 Instal·lació de fontaneria 

 

 Aquest projecte té per objectiu definir les característiques tècniques de la instal·lació 

receptora de fontaneria per, de conformitat amb la normativa vigent, realitzar el 

subministrament d’aigua sanitària a un edifici destinat a casa de colònies. 

 

 El mas «el Bosc» actualment està dotat de comptador d’aigua instal·lat i en servei, 

tot i que l’aigua que s’utilitza prové del pou, alimentat amb aigua potable. L’escomesa 

arriba a una arqueta situada a la façana est, on a més, hi ha la clau de l’edifici. Tant la 

clau de pas com el comptador seran substituïts per elements adequats a la nova 

instal·lació. Es col·locarà una clau de tall general dins de la sala de màquines, aquesta 

servirà per tallar el subministrament de tota l’aigua de l’edifici. Després de la clau de tall 

general s’instal·larà un filtre per tal de retenir residus que porti l’aigua, es situarà dins 

l’armari de comptador. El filtre haurà de ser de tipus Y amb llindar comprès entre 25 i 50 

m. A l’armari de comptador general s’hi ubicarà, disposats en aquest ordre, la clau de pas 

general, el filtre, el comptador, una clau de prova, una vàlvula de retenció i una clau de 

sortida. 

 

 El grup de pressió estarà col·locat a la sala de màquines, un local amb porta d’accés i 

l’interior lliscat i disposarà de ventilació i desguàs natural. Abans i després del grup de 

pressió s’instal·larà una clau de pas per poder independitzar-lo de la resta de la 

instal·lació i s’equipara amb un by-pass. La distribució d’aigua dins l’edifici serà per mitjà 

d’un muntant general, aquest quedarà dividit ràpidament en 3, un que anirà a servir la 

cuina i el magatzem, un altre que servirà per al bany de la planta baixa i un altre que 

anirà a parar a les plantes 1 i 2. Els tipus de canonada que s’utilitzaran són els detallats 

a continuació, per a cada zona de la instal·lació: 

 

- Alimentació Canonada de POLIETILÉ PN-50 

- Subministrament Canonada de COURE 

 

 La instal·lació de fontaneria serà realitzada per un instal·lador autoritzat per la 

delegació Provincial del Ministeri d’indústria. 
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1.3.1 Grup de pressió hidropneumàtic 

 

 S’instal·la després del tub d’alimentació per a proporcionar pressió i cabal a la 

instal·lació interior. Capta l’aigua del dipòsit d’acumulació que ha de tenir una capacitat de 

150 l per persona i dia segons la normativa d’allotjaments rurals. El grup de pressió està 

compost de dues bombes de funcionament alternatiu i un dipòsit hidropneumàtic 

d’acumulació, amb les corresponents claus de pas entre cadascun dels elements. Aquest 

grup ha d’estar dins d’un local amb porta d’accés, amb il·luminació elèctrica amb 

interruptors estancs, ventilació i desguàs natural. Aquest local ha de tenir la superfície 

suficient per deixar espai als operaris per treballar sobre el grup hidropneumàtic o 

substituir-ne alguna de les seves parts. 

 

 Entre el grup hidropneumàtic i el tub d’alimentació de la instal·lació interior de l’edifici 

s’instal·larà una vàlvula de retenció. 

 

 

1.3.2 Vàlvula de retenció 

 

 Se situarà sobre del tub d’alimentació de la instal·lació interior, a continuació de la 

connexió amb el grup hidropneumàtic. Pot ser d’eix horitzontal o vertical, segons 

requereixi la instal·lació, i té per finalitat protegir la xarxa de distribució contra el retorn 

d’aigües sospitoses. 

 

 

1.3.3 Derivació interior 

 

 Les derivacions interiors, amb l’objectiu de fer més difícil el retorn de l’aigua, 

entraran a l’alçada del sostre, en tot cas, sempre a un nivell superior al de qualsevol 

dels aparells de la planta, mantenint-se horitzontal a aquest nivell. D’aquesta derivació o 

des d’alguna de les seves ramificacions sortiran les canonades de recorregut vertical 

descendent cap als aparells. 
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1.3.4 Derivacions als aparells 

 

 Connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb l’aparell 

corresponent. Protecció passiva de la Xarxa enterrada. Els trams de canonada enterrats 

aniran a una profunditat suficient per evitar qualsevol tipus de perill i la rasa on aniran 

allotjades tindrà un fons estable, sòlid i totalment net de pedres o qualsevol tipus de 

material que pugui perjudicar a la canonada. 

 

 Així mateix, el reomplert de la mateixa es realitza amb materials que no facin malbé 

ni ataquin la canonada. 

 

 

1.3.5 Unions, juntes i accessoris 

 

 Les unions dels tubs entre sí, i d’aquests amb la resta d’accessoris es faran d’acord 

amb els materials de contacte i de manera que la execució de les operacions es realitzin 

de forma que no provoquin pèrdues d’estanqueïtat a les unions. 

 

 En aquells casos en què no sigui possible la soldadura amb garanties d’estanqueïtat 

utilitzarem unions roscades, seguint sempre la rosca cònica i les juntes aniran segellades 

amb tefló degudament homologat pel Ministeri d’indústria, assegurant, d’aquesta manera, 

la total estanqueïtat de la instal·lació. 

 

 La canonada en tot el seu recorregut estarà subjectada per suports a murs o 

sostres, de manera que s’asseguri l’alineació i estabilitat de la mateixa, podent permetre 

la deformació d’aquesta deguda a cops d’ariet i canvis de temperatura, per tant aquestes 

subjeccions tindran una tolerància que permeti la dilatació i la contracció de la canonada. 

  

 En aquells llocs en què els tubs poguessin estar exposats a xocs aniran protegits per 

una baina de material resistent. 
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 A aquesta instal·lació s’utilitza el polietilè pel traçat subterrani. El polietilè utilitzat 

és el d’alta densitat anomenat PE-50 (major de 0.94 g/cm3), degut a la seva major 

resistència a l’acció dels agents químics, són més dures i aguanten pressions més 

elevades i temperatures fins a 70°C. Se solen subministrar en rotllos de 100 a 200 metres 

per tant necessitarem unions que podran ser per soldadura amb escalfador als tubs o bé 

per accessoris mecànics de compressió (manguitos i accessoris de llautó o fosa). El 

fabricant ha de donar el temps de degoteig per a cada temperatura, pressió i parell 

d’apretada. 

 

 Per a la resta de la instal·lació s’utilitzarà el coure, inclòs per a la instal·lació 

d’A.C.S. i les unions aniran amb ràcords i soldadures. 

 

 

1.3.6 Disposicions generals de les instal·lacions interiors 

 

 Es prohibeix la instal·lació de qualsevol classe d’aparell o dispositiu que, per la seva 

constitució o modalitat d’instal·lació faci possible la introducció de qualsevol fluid en les 

instal·lacions interiors o el retorn, voluntari o fortuït, de l’aigua sortida a aquestes 

instal3lacions. 

 

 Es prohibeix la connexió directa de la instal·lació d’aigua a una conducció d’evacuació 

d’aigües utilitzades (clavegueram). 

 

 Es prohibeix d’establir unions entre les conduccions interiors connectades a les xarxes 

de distribució pública i altres instal·lacions. 

 

 En una canalització unida directament a xarxes de distribució pública, es prohibeix la 

circulació alternativa d’aigua d’aquesta distribució i aigua d’un altre origen. 

 

 L’aigua de la distribució pública i la d’altres procedències haurà de circular per 

conduccions diferents que no tinguin cap punt d’unió. 
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 Els elements de subjecció en instal·lacions vistes seran brides o grapes separades 

segons la normativa ITIC, de manera que no flectin més de 2 mm. 

 

 Quan s’hagin de travessar elements constructius es farà amb passamurs o 

passaforjats d’acer, permetent que la canonada es mogui sense espatllar-la. 

 

 A les derivacions individuals les exigències generals per a l’encastament són: 

 

- Les canonades no s’encastaran en envans de 5 cm, mínim 7 cm en parets lleugeres i 

10 cm en parets normals. 

- S’ha d’evitar l’encastament a pilars i si s’hagués de fer es folrarà amb morter i 

després es farà la regata. 

- La canonada d’alimentació es passarà enterrada. 

- Les canonades no passaran mai per la cambra d’aire d’una paret. 

- No es passaran les canonades d’aigua pel terra. 

- Si els muntants no poden anar per façana ni encastats, es posaran per un armari 

registrable. 

- Els tubs de distribució es passaran per sobre de portes i finestres. 

 

 

1.3.7 Disposicions relatives als aparells 

 

 A les dutxes, lavabos, piques, rentadores, dipòsits, i en general, tots els recipients i 

aparells que de forma usual s’alimentin directament de la distribució de l’aigua, el nivell 

inferior de l’arribada d’aigua ha de vessar lliurement a 20 mil·límetres, com a mínim, del 

nivell màxim del desguàs. 

 

 Es prohibeix la anomenada alimentació “per sota”, és a dir l’entrada d’aigua per la 

part inferior del recipient. 

 

 Es prohibeix tirar o deixar caure en un recipient qualsevol l’extremitat lliure de les 

prolongacions, flexibles o rígides, connectades a la distribució pública. 
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 Les dutxes de mà, l’extremitat lliure de les quals poden caure accidentalment a la 

dutxa, disposaran d’un dispositiu antiretorn, acceptat per la delegació Provincial del 

Ministeri d’indústria. 

 

 Les cubetes dels inodors no poden ser alimentades amb aigua de la distribució pública 

excepte per mitjà de dipòsits o de vàlvules de descàrrega (fluxors). 

 

 Les vàlvules de descàrrega, que han de situar-se a 200 mil·límetres, com a mínim, per 

sobre del cantell superior de les cubetes, disposaran de dispositiu d’aspiració d’aire 

destinat a impedir qualsevol retorn de l’aigua. La secció de pas d’aire a través de les 

vàlvules d’aspiració no podrà ser en cap punt inferior a un centímetre quadrat i haurà 

d’estar sempre lliure. 

 

 

1.3.8 Disposicions per a impedir el retorn 

 

 Totes les escomeses de distribució de l’aigua per a us domèstic s’equiparan amb la 

vàlvula de retenció. 

 

 Totes les escomeses de distribució d’aigua que no estiguin destinades exclusivament a 

necessitats domèstiques hauran de disposar d’un dispositiu antiretorn, així com d’una 

purga de control. En tots els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser un d’un tipus 

aprovat pel Ministeri d’indústria, i s’instal·larà immediatament després del comptador. 

 

 

1.3.9 Materials que constitueixen les instal·lacions interiors 

 

 Els material utilitzats en canonades i aixetes de les instal·lacions interiors hauran de 

suportar, de forma general i com a mínim, una pressió de treball de 15 Kg/cm2 preveient 

la resistència necessària per a suportar la de servei i els cops d’ariet provocats pel 

tancament de les aixetes. Hauran de ser resistents a la corrosió i totalment estables amb 

el temps en les seves propietats físiques (resistència, rugositat, etc). Tampoc hauran 
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d’alterar cap de les característiques de l’aigua (sabor, olor, potabilitat, etc). Les claus 

utilitzades en les instal·lacions hauran de ser de bona qualitat i no produir pèrdues de 

pressió excessives quan es trobin totalment obertes. Els tubs hauran d’anar marcats de 

material i característiques pel fabricant a intervals regulars no superiors a 500 mm, amb 

la referència UNE 37-141-76, diàmetre exterior nominal i espessor. 

 

 En la construcció del dipòsit per a reserva d’aigua no s’utilitzarà material que sigui 

absorbent o porós. El dipòsit es disposarà de manera que sigui fàcil la seva neteja 

periòdica. Encara que el nivell d’aigua ha d’estar en comunicació amb l’atmosfera, el dipòsit 

serà tancat i es garantirà l’estanqueïtat de les peces i connexions que estiguin units al 

mateix. El tub d’alimentació vessarà lliurement l’aigua i com a mínim a 40 mm de distància 

amb la part superior del sobreeixidor. El punt inferior del forat de sortida estarà com a 

mínim 50 mm per sobre del fons del dipòsit. A la part més baixa del dipòsit s’hi disposarà 

un desguàs de fons. 

 

 

1.3.10 Càlculs 

 

 Segons dades de la companyia subministradora el cabal és de 55 l/m amb una pressió 

de 15 m.c.a. 

 

 El cabal de AFS i ACS calculat segons el CTE és de: 

 

 

APARELL H2O ACS 

lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 
wc 0,10 l/s - l/s 
aiguera 0,20 l/s 0,10 l/s 
rentadora 0,20 l/s - l/s 
rentaplats 0,15 l/s - l/s 
piscina 0,30 l/s - l/s 
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PLANTA CAMBRA APARELL H2O ACS 

lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s bany 1 
wc 0,10 l/s - l/s 
aiguera 0,20 l/s 0,10 l/s 
rentadora 0,20 l/s - l/s safareig 
rentadora 0,20 l/s - l/s 
aiguera 0,20 l/s 0,10 l/s 

Planta baixa 

cuina 
rentaplats 0,15 l/s - l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 

bany 5 

wc 0,10 l/s - l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 
dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 
wc 0,10 l/s - l/s 

bany 2 

wc 0,10 l/s - l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 
dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 
wc 0,10 l/s - l/s 

Planta primera 

bany 3 

wc 0,10 l/s - l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s bany 4 
wc 0,10 l/s - l/s 
aiguera 0,20 l/s 0,10 l/s 

Planta segona 

sala 2 
aiguera 0,20 l/s 0,10 l/s 

Piscina piscina 0,30 l/s - l/s 
Manguera presa 1 0,20 l/s - l/s Exterior 
Manguera presa 2 0,20 l/s - l/s 

       
TOTAL AFS 5,45 l/s - l/s 
TOTAL AFS (neta) 4,35 l/s - l/s 
TOTAL AFS (grisa) 1,10 l/s - l/s 
TOTAL ACS - l/s 1,95 l/s 
       
Q TOTAL AFS (neta) + ACS 6,30 l/s - l/s 
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 El consum d’aigua varia amb les hores del dia i amb l’activitat dels usuaris de la 

instal·lació, per tant, és necessari conèixer el cabal màxim de la instal3lació i després 

aplicar un coeficient de simultaneïtat. 

 

 La instal·lació contempla la reutilització d’aigües grises per alimentar els inodors i les 

preses exteriors d’aigua. 

 

El cabal de simultaneïtat es calcula amb la fórmula: 

 

 Q = Qmàx. · K1 · K2 

On: Qmàx. és el cabal màxim calculat, 

 K1 és el factor de simultaneïtat d’aparells, 

 K2 és el factor de simultaneïtat de vivendes. 

 

Factor de simultaneïtat d’aparells. 

 

 K1 = 1 / √(n-1) 

0n: n, es el nombre d’aparells. 

 

Factor de simultaneïtat de vivendes 

 

 K2= (19+N) / (10 · (N+1) 

On: N, es el nombre de vivendes. 

 

 En el cas que ens ocupa el factor K2 serà igual a 1 ja que considerarem el conjunt de 

la casa de colònies com una sola vivenda. 

 

 Donat que la instal·lació disposa de 28 punts de servei el factor K1 és: 

 

 K1= 1 / √ (28-1)= 0,192 
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Per tant el cabal real serà: 

 

 Q = 6,30 · 0,192 · 1 = 1,21 l/s 

 

Per veure si el cabal de xarxa és suficient fem la següent comprovació: 

 

 1,21 l/s · 60 s/1 min = 72,6 litres/min > a 55 litres/min. 

 

PER TANT EL CABAL ÉS INSUFICIENT. 

 

El cabal que ens falta són: 

 

 72,6 l/min – 55 l/min = 17,6 l/min. 

 

 

1.3.11 Càlcul dipòsit d’acumulació 

 

 El dipòsit d’acumulació haurà de complir amb la més alta de les següents capacitats: 

 

 17,6 l/min · (60 min / 1 h) · 10 h = 10.560 litres 

 

 El dipòsit d’acumulació serà prefabricat i enterrat, situat per sota de la planta de la 

sala de màquines, i disposarà de dues entrades d’aigua i una sortida d’aigua, una de les 

entrades serà una auxiliar, en cas de falta de subministrament es pugui omplir el dipòsit 

amb un camió cisterna. Les dimensions del dipòsit són de 10,56 m3 1,76x3x2 metres 

(llargada x amplada x alçada) majorades tenint en compte que hi haurà sedimentació i que 

la sortida d’aigua estarà a uns 10 centímetres d’aquesta. Disposarà d’una tapa de 

dimensions 50x50 cm mínimes per a l’accés d’un operari, per tal de poder-hi realitzar les 

tasques de conservació i manteniment necessàries. La situació del dipòsit es pot veure en 

els plànols adjunts. 
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 En dipòsits tancats, encara que amb nivell amb comunicació amb l’atmosfera, el tub 

d’alimentació desembocarà 40 cm per sobre del màxim de l’aigua, és a dir 40 cm per sobre 

del sobreeixidor. A la part més baixa del dipòsit s’hi col·locarà un desguàs de fons. 

 

 

1.3.12 Càlcul del grup de pressió 

 

 El CTE estableix que per a cabals de fins a 10 dm3/s s’ha d’instal·lar un mínim de dues 

bombes. EL cabal de les bombes serà el màxim simultani de la instal·lació. 

 

 La pressió mínima d’arrancada (Pb), serà la suma de l’alçada geomètrica d’aspiració 

(Ha), l’alçada geomètrica (Hg), la pèrdua de càrrega del circuit (Pc) i la pressió residual en 

l’aixeta (Pr). 

 

 Per aquest cas: 

 

 Per a Ha considerem l’alçada del punt més baix d’aparició del dipòsit, més els 40 cm 

que no omple i un metre més de la col·locació de la bomba a la sala de màquines. 

 

 Ha= 3,4 m.c.a. 

 

 Per a Hg és l’alçada des de la bomba fins al punt de consum més elevat. 

 

 Hg= 7,50 m.c.a. 

 

 Per a Pc s’ha considerat la pèrdua de càrrega lineal ens els diferents trams des de 

la bomba fins al punt de consum mes allunyat. I d’acord amb el punt 4.2.2 del HS4 del CTE 

es consideren les pèrdues localitzades amb un increment del 20% més. 

 

 Pc= 548,1 · 1,2 = 657,72 mm.c.a.= 6,58 m.c.a 
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 Per a la pressió residual (Pr), ha de ser com a mínim 10 m.c.a. 

  

 Per tant: 

  

 Pb= 3,4 + 7,5 + 6,58 + 10= 27,48 m.c.a. 

 

Per tant s’instal·laran dues bombes amb una pressió mínima d’arrencada de 28 m.c.a. o 280 

kPa. I un cabal mínim de 1,2 l/s. 

 

 

1.3.13 Càlcul del dipòsit de pressió 

 

 La pressió màxima per a qualsevol punt de consum no pot superar els 50 m.c.a., per 

tant en cas de necessitat es col·locaran reductors de pressió. 

 

- La pressió mínima del dipòsit serà de 21,36 m.c.a. 

- La pressió absoluta màxima ha d’estar compresa entre 2 i 3 bar per sobre de la 

pressió mínima, per tant la pressió màxima serà: 

 

 Pa = 21,36 + 20 = 41,36 m.c.a. 

 

 El volum del dipòsit ha de complir amb la següent expressió: 

 

 Vn = Pb · (Va / Pa) 

 

On: Vn és el volum útil del dipòsit, 

 Pb és la pressió absoluta mínima, 

 Va és el volum mínim d’aigua, 

 Pa és la pressió absoluta màxima. 

 

 Vn = 120 · (21,36 / 41,36) = 61,97 litres. 
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1.3.14 Derivacions a cambres humides i ramals d’enllaç 

 

 Per al càlcul d’aquest elements s’ha considerat la taula 4.2 i 4.3 del HS4 del Codi 

Tècnic de l’Edificació. 

 

Taula pel diàmetre nominal del ramal d’enllaç: 

 

APARELL  DIÀMETRE NOMINAL DEL RAMAL D'ENLLAÇ 
Cu (mm)  

lavabo 12 
dutxa 12 
wc 12 
aiguera 12 
rentadora 12 
rentaplats 12 
piscina 20 

 

 

Taula pels diàmetres mínims d’alimentació: 

 

TRAM CONSIDERAT  DIÀMETRE NOMINAL DEL RAMAL D'ENLLAÇ 
Cu (mm)  

Alimentació a cambra humida 
privada 20 

Alimentació a derivació 
particular 20 

Columna 20 
Distribuïdor principal 25 

 

 

1.3.15 Assajos i verificacions 

 

 Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objectede les 

proves reglamentàries. Abans de procedir a l’encastament de les canonades, les empreses 

Instal·ladores estan obligades a efectuar la següent prova: 

 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat. Aquesta prova s’efectuarà amb pressió 

hidràulica. 
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 Seran objecte d’aquesta prova totes les canonades, elements i accessoris que integren 

la instal·lació. La prova s’efectuarà a 20 kg/cm2. Per inicial la prova s’omplirà d’aigua tota 

la instal·lació mantenint obertes les aixetes terminals fins que s’asseguri la purga 

completa de la instal·lació i que no hi quedi gens d’aire. Llavors es tancaran totes les 

aixetes que han servit de purga i el de la font d’alimentació. A continuació s’utilitzarà la 

bomba, que ja ha d’estar connectada i es mantindrà el seu funcionament fins a arribar a 

la pressió de prova. Un cop aconseguida, es tancarà la clau de pas de la bomba. Es 

procedirà llavors a reconèixer tota la instal·lació per a assegurar-se que no existeix cap 

pèrdua. 

 

 A continuació es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei, amb un mínim de 6 

kg/cm2 i es mantindrà aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la 

instal·lació si durant aquest temps la lectura del manòmetre ha estat constant. 

 

 El manòmetre a utilitzar en aquesta prova haurà d’apreciar, amb claredat, dècimes de 

kg/cm2. 

 

 Les pressions esmentades anteriorment es refereixen al nivell inferior de la 

instal·lació després de les bombes de pressió. 

 

 Tots els materials, accessoris i elements de les instal·lacions hauran d’estar 

homologats oficialment. Els dubtes i discrepàncies que puguin sorgir seran resoltes per les 

Delegacions Provincials del Ministeri d’indústria. 
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1.4 Instal·lació d’electricitat 

 

 El present projecte té per objectiu definir les característiques tècniques de la 

instal·lació elèctrica per, de conformitat amb la normativa vigent, subministrar l’energia 

necessària a un edifici destinat a allotjament com a casa de colònies. 

 

 L’edifici consta de PB + 2PP; a planta baixa hi ha el rebedor, una sala de jocs, el 

menjador, el passadís que comunica el bany, la habitació adaptada i el magatzem i la cuina. 

A la primera planta hi trobem un distribuïdor, quatre habitacions i tres cambres de bany, 

a part del balcó exterior. A la segona planta hi ha un distribuïdor que dóna a una 

habitació més, una cambra de bany, el safareig i la sala de jocs, a part del balcó exterior. 

La CGP i el comptador s’ubicaran a la sala de màquines. El quadre general es col·locarà a 

la cuina. 

 

 La instal·lació es composa de: 

 

- 1 Escomesa soterrada, 

- 1 Quadre de Protecció i mida (amb la CGP), 

- 1 Quadre general de la instal·lació (Cuina), 

- 7 Quadres secundaris (Cuina, Planta baixa, Planta primera, Planta segona, sala de 

màquines, magatzem i safareig), 

- 6 Quadres de comandament i protecció (1 per habitació). 

 

 En el cas que ens ocupa utilitzem un quadre de protecció i mida, que és el sistema 

utilitzat per centralitzar la caixa general de protecció i el comptador en el cas d’un 

subministrament a un sol usuari, estalviant-se d’aquesta manera la Línia General de 

Protecció. 
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1.4.1 L’escomesa 

 

 És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la caixa general 

de protecció (C.G.P.) o el quadre de protecció i mida (Q.P.M) en aquest cas. L’escomesa serà 

recta, subterrània i sota canonada des del camp de plaques solars. L’energia generada per 

les plaques solars s’emmagatzemarà a unes bateries situades a la sala de màquines que 

alimentaran la C.G.P. de la masia. La escomesa anirà canalitzada i haurà de tapar-se fins 

aconseguir la estanquitat adequada. 

 

 La distancia a altres instal·lacions serà de 0,2 metres. No s’instal·larà més d’un circuit 

per canonada, és a dir hi haurà tres tubs. S’evitarà en la mesura que sigui possible, 

canvis de direcció dels tubs. Per facilitar l’estesa dels cables, en els trams rectes 

s’instal·laran arquetes intermèdies, registrables, cada 40 metres. Els conductors seran 

aïllats tipus RV-0.6-1kV i de coure. Més endavant es calcularan les dimensions dels tubs i 

de les tres fases tenint en compte els següents aspectes: 

 

- Càrrega màxima prevista, 

- tensió de subministrament, 

- intensitats màximes admissibles, 

- caiguda de tensió màxima admissible. 

 

 

1.4.2 Instal·lació d’enllaç 

 

 Es denominen instal·lacions d’enllaç, aquelles que uneixen la caixa general de protecció 

amb les instal·lacions interiors o receptores de l’usuari. Per tant començaran al final de 

l’escomesa i acabaran al quadre general de la instal·lació. Aquestes instal·lacions es 

situaran i circularan sempre per zones de us comú i quedaran en propietat de l’usuari, que 

es responsabilitzarà de la seva conservació i manteniment. 

 



Desenvolupament i canvi d’ús de la masia «Mas el Bosc» ubicada al municipi de Muntanyola      190 

 En aquest cas, i com ja em comentat anteriorment, només tenim un usuari i 

centralitzem la C.G.P. D’aquesta manera les parts que constitueixen la instal·lació d’enllaç 

son les següents: 

 

- Quadre de Protecció i mida (C.G.P.), 

- derivació Individual (DI). 

 

 El Q.P.M. Quadre de Protecció i Mida és la caixa que allotja els elements de protecció 

de la línia general d’alimentació. S’instal·larà preferentment sobre la façana exterior de 

l’edifici, en un lloc de lliure i permanent accés. La seva situació es fixarà de comú acord 

entre la propietat i l’empresa subministradora. En el cas de quadre de protecció i mida no 

es permet el muntatge superficial. Quan l’escomesa sigui soterrada s’instal·larà sempre en 

un nínxol a la paret, que es tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de 

protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, revestida exteriorment d’acord amb les 

característiques de l’entorn i estarà protegida exteriorment contra la corrosió, disposant 

d’un pany normalitzat per l’empresa subministradora. 

 

 La part inferior de la porta es situarà com a mínim a 30 cm del terra. Al nínxol s’hi 

deixaran els forats necessaris per allotjar els conductes per la entrada de l’escomesa 

soterrada de la xarxa general. Els usuaris o l’instal·lador electricista autoritzat només 

tindran accés i podran actuar sobre les connexions amb la línia general d’alimentació, 

prèvia comunicació a l’empresa subministradora. 

 

 L’esquema de la caixa general de protecció a utilitzar es defineix en d’aquesta 

memòria. Dins de la caixa s’instal·laran portafusibles en tots els conductors de fase o 

polars, amb capacitat de tall com a mínim igual a la corrent de curtcircuit prevista al seu 

punt d’instal·lació. El neutre estarà constituït per una connexió amovible situada a 

l’esquerra de les fases, col·locada la caixa general de protecció en posició de servei, i 

disposarà també d’un terminal de connexió per la presa a terra si calgués. La caixa 

general de protecció complirà tot el que sobre aquesta s’indica a la Norma UNE-EN 

60.439-1, un cop instal·lada tindrà un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324. 
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1.4.3 Instal·lació receptora 

 

 La composició de l’edifici s’ha indicat al inici d’aquest capítol amb una única instal·lació 

receptora. 

 A continuació es detallen les característiques de la instal·lació receptora tenint en 

conta que per a l’aïllament s’utilitzaran les següents abreviatures: 

 

V = policlorur de vinil 

RV = polietilè reticulat 

 

 Des del quadre de protecció i mida sortirà un muntant que anirà collat a la paret 

interior de la sala de maquinària fins al sostre on agafarà la direcció del sostre fins al 

mur més proper a la masia, el qual travessarà i s’introduirà cap a la cuina per un 

passamurs fins al Quadre General de la Instal·lació. 

 

 

1.4.4 Característiques de la derivació individual 

 

 La derivació individual es la part de la instal·lació que, començant de la línia general 

d’alimentació subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. La derivació individual 

s’inicia a l’embarrat general i compren els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i 

els dispositius generals de comandament i protecció. 

 

La derivació individual estarà constituïda per: 

 

 Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 

 

 Conductors aïllats a l’interior de canals protectores amb tapes que només es puguin 

obrir amb l’ajuda d’un útil. 

 

 Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 

60.439-2. 
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 La canalització inclourà, en qualsevol cas, el conductor de protecció. La derivació 

individual recorrerà zones d’us comú i de fàcil accés per poder, si fos necessari, arribar a 

aquesta per la seva manipulació durant una avaria. 

 

 Els tubs i canals protectores tindran una secció nominal que permeti ampliar la secció 

dels conductors inicialment instal·lats en un 100%. En les esmentades condicions 

d’instal·lació, els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions individuals 

seran de 32 mm. 

 

 Les unions dels tubs rígids seran roscades, o embotides, de manera que no 

puguin separar-se els extrems. 

 

 

1.4.5 Cables 

 

 Els cables no presentaran empalmes i la seva secció serà uniforme, exceptuant en 

aquest cas les connexions realitzades en els dispositius de protecció. Els conductors a 

utilitzar seran de coure, unipolars i aïllats, amb un nivell d’aïllament 450/750 V. Es 

seguirà el codi de colors indicat a la ITC-BT 19. Els cables i els sistemes de conducció de 

cables s’han d’instal·lar de manera que no es redueixin les característiques de 

l’estructura de l’edifici en la seguretat contra incendis. 

 

 Els cables seran no propagadors de d’incendi i d’emissió de fums i opacitat reduïda. 

Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 apartat 4 ó 5; o 

a la norma UNE 211002 (segons la tensió assignada al cable), compleixen amb aquesta 

prescripció. 

  

 Els elements de conducció dels cables amb característiques equivalents als classificats 

com “no propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNEEN 50085-1 i UNE-EN 50086-

1, compleixen aquesta prescripció. La secció mínima serà de 6 mm2 per als cables polars, 

neutre i protecció i de 1,5 mm2 per al fil de comandament, que serà de color vermell. Per 

al càlcul de la secció dels conductors es tindrà en conta el següent: 
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 La demanda prevista per l’usuari, que serà com a mínim la fixada per la RBT-010 i la 

intensitat d’aquesta estarà controlada pels dispositius privats de comandament i protecció. 

La caiguda de tensió màxima admissible serà per el cas de comptador en quadre de 

protecció i mida: 1,5%. 

 

 

1.4.6 Dispositiu privat de control i protecció 

 

 S’establirà un quadre de distribució d’on sortiran els circuits interiors, en el que 

instal·larem un interruptor general automàtic de tall omnipolar, amb dispositius de 

protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, que es definiran en el capítol de càlcul, 

d’aquesta memòria. Igualment, en aquest quadre, s’instal·laran les proteccions contra 

sobrecàrregues i curtcircuits de cada un dels circuits de la instal·lació, així com 

interruptors diferencials per la protecció de contactes directes. 

 

 A la Masia, s’haurà de preveure la situació del dispositiu general de control i 

protecció a la cuina. Aquesta sala és propera a la sala de màquines i facilita el seu accés 

des de els CPM. 

  

 L’alçada a la que es situarà el dispositiu general i individual de control i protecció 

dels circuits, mesurada des del nivell del terra, serà com a mínim d’1 metre. 

 

 El dispositiu general i individual de control i protecció, la posició del qual serà vertical, 

se situarà a l’interior d’un quadre de distribució des d’on sortiran els circuits interiors. 

L’envolvent del quadre s’ajustarà a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 – 3, amb un 

grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. L’envolvent 

per l’interruptor de control de potència serà precintable i les seves dimensions estaran 

d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques i 

tipus correspondran a un model oficialment aprovat. 

 

 El dispositiu general i individual de control i protecció està dimensionat al capítol 4.11.1 

i serà, com a mínim: 
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 Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament 

manual i que estigui dotat dels elements de protecció contra la sobrecàrrega i 

curtcircuits. Aquest interruptor serà independent de l’interruptor de control de potència. 

Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de 

tots els circuits. Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra 

sobrecàrregues i curtcircuits da cada un dels circuits interiors de la masia. Dispositiu de 

protecció contra sobretensions, segons ITC-BT.23, si fos necessari. L’interruptor general 

automàtic de tall omnipolar tindrà capacitat de tall suficient per la intensitat de 

curtcircuit que pogués produir-se al punt de la seva instal·lació. 

 

 Els demés interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir les corrents de 

curtcircuit que puguin presentar-se al punt de la seva instal·lació. La sensibilitat dels 

interruptors diferencials respondrà al que s’assenyala. Veure esquema unifilar. Els 

dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran 

de tall omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui al número de fases del 

circuit que protegeixen. Les seves característiques d’interrupció estaran d’acord amb les 

corrents admissibles dels conductors del circuit que protegeixen. 

 

 

1.4.7 Materials que constitueixen les instal·lacions interiors 

 

 Diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del número i la secció dels conductors 

o cables a conduir. 

DIÀMETRE EXTERIOR DELS TUBS 
NÚMERO DE CONDUCTORS 

SECCIÓ NOMINAL DELS 
CONDUCTORS UNIPOLARS 

(mm2) 1 2 3 4 5 
1,5 12 12 16 16 16 
2,5 12 16 16 16 20 
4 12 16 20 20 25 
6 12 16 20 20 25 
10 16 20 25 32 32 
16 16 25 32 32 32 
25 20 32 32 40 40 
35 25 32 40 40 50 
50 32 40 50 50 63 
70 32 50 63 63 63 
95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 - 
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 Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindrà en compte les següents prescripcions: 

 

 A la instal·lació dels tubs a l’interior dels elements de la construcció, les rases no 

posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en que facin. Les dimensions de 

les rases seran suficients per que els tubs quedin recoberts per una capa d’1 centímetre 

d’espessor, com a mínim. Als angles, l’espessor d’aquesta capa pot reduir-se a 0,5 

centímetres. No s’instal·laran entre forjat i el revestiment tubs destinats a la instal·lació 

elèctrica de les plantes inferiors. Per la instal·lació corresponent a la pròpia planta, 

únicament podrà instal·lar-se, entre el forjat i el revestiment, tubs que hauran de quedar 

recoberts per una capa de formigó o morter d’1 cm d’espessor, com a mínim, a part del 

revestiment. Als canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé disposin 

de colzes o “T” apropiats, però en aquest últim cas només s’admetrà els que disposin 

tapes de registre. Les tapes dels registres i les caixes de connexió quedaran accessibles 

i desmuntables un cop finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la 

superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·lin a l’interior 

d’un allotjament tancat i practicable. 

 

 En el cas d’utilitzar-se tubs encastats a les parets, és convenient disposar els 

recorreguts horitzontals a 50 centímetres com a màxim, del terra o sostre i els verticals 

a una distància dels angles de les cantonades no superior a 20 centímetres. 

 

 

1.4.8 Caigudes de tensió 

 

 A continuació verificarem les caigudes de tensió a les línies que acabem de 

dimensionar per veure si compleixen amb el reglament de baixa tensió R.B.T. que ens obliga 

a que en les línies individuals no hi hagi més d’un 1,5% de c.d.t. i en les línies interiors, o 

total de les anteriors, no hi hagi més d’un 3%. 

 

 Les caigudes de tensió les podem estimar utilitzant dos tipus de càlculs; 
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- Si la caiguda de tensió admissible en una línia està prefixada, cosa que succeeix 

normalment, haurem d’utilitzar una secció mínima que faci vàlida la caiguda de tensió per 

les condicions de funcionament fixades. La caiguda de tensió depèn de la resistència i la 

inductància, i aquestes depenen a la vegada de la secció i la disposició dels conductors. 

Una manera de calcular la c.d.t., sense prefixar-la, és tenint en conta que es tracta de 

c.a. i quin tipus de càrrega es tracta, és a dir, si es inductiva o capacitiva. 

 

Línies de corrent alterna monofàsica; 

 

 ∆U = 2 · I · (R · cos ϕ + X · sin ϕ) 

 

Línies de corrent alterna trifàsica; 

 

 ∆U = √3 · I · (R · cos ϕ + X · sin ϕ) 

 

 A cables de corrent alterna monofàsica o trifàsica, com és el cas que ens ocupa, de 

seccions fins a 35 mm2, és suficient considerar el valor de la resistència a la temperatura 

de servei, en el càlcul de la caiguda de tensió. Com hem dit, la c.d.t. depèn del tipus de 

càrrega i nosaltres ens trobem majoritàriament càrregues inductives ja que la majoria de 

les nostres càrregues son làmpades que tindran un cos Φ de 0,8. També s’ha de tenir en 

compte la forma en que s’ha distribuït les càrregues ja que no és el mateix fer una 

distribució en anell que fer una distribució radial. Aquest mètode de càlcul utilitza el 

concepte de “Moment elèctric”, ja que suma parcialment les caigudes de tensió de cada 

làmpada d’una línia tenint en conta la seva potència i distància del centre de 

subministrament. 

P · L · 100 · (R
u
 · cos ϕ + X

u
 · sin ϕ) 

 ∆U (%) =  

Un2 · cos ϕ 

 

 Aquí ja tenim el valor de c.d.t. en tant per cent (relatiu). En aquesta equació la 

resistència i la inductància estan expressades en valors per unitat de longitud. 
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- L’altre mètode de calcular les c.d.t. és despreciant la inductància ja que per el calibre 

de la secció que estem parlant, aquesta inductància és despreciable davant el valor de la 

resistència. Llavors utilitzarem les següents fórmules; 

 

Línies de corrent alterna monofàsica; 

 

 P = 2 · V · I · cos ϕ 

                   2 · р
cv
 · long · P · 100                       р

cv
 · long ·P 

 ∆U (%) =                   =    

                           Un2 · sec c                              242 · sec c 

 

 Línies de corrent alterna trifàsica; 

 

 P = √3 · V · I · cos ϕ 

 

                  3 · р
cv
 · long · P · 100                          р

cv
 · long ·P 

 ∆U (%) =                   =    

                           Un2 · sec c                              1452 · sec c 

 

Les unitats per aquestes equacions són; P (W), long (m), p [( Ω · mm2) / m] 

 

 

1.4.9 Previsió de càrregues 

 

 La instal·lació receptora objecte d’aquest Projecte es composa de la següent manera: 
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Circuit Descripció 
Potència per 
elements PB P1 P2 

Potència 
total 

Coef. 
Sim. 

Potència 
TOTAL 

         

C1 punts de llum interiors 
Fluorescents = 2 · 
24W 480,00 - - 480,00 0,90 432,00 

  
Bombetes de baix 
consum = 10W 

100,00 100,00 - 200,00 0,90 180,00 

        612,00 

C2 punts de llum interiors 
Fluorescents = 2 · 
24W 

- - 240,00 240,00 0,90 216,00 

  
Bombetes de baix 
consum = 10W - 130,00 80,00 210,00 0,90 189,00 

        405,00 

C3 punts de llum exteriors 
Fluorescents = 2 · 
24W 96,00 - - 96,00 0,90 86,40 

  
Bombetes de baix 
consum = 10W 90,00 30,00 30,00 150,00 0,90 135,00 

        221,40 

C4 
bases d'endolls en 
cambres seques 

P=V · 1 ==> P=220 · 
10 

11.000,00 11.000,00 6.600,00 28.600,00 0,50 14.300,00 

        14.300,00 

C5 
bases d'endolls en 
cambres humides 

P=V · 1 ==> P=220 · 
16 24.640,00 21.120,00 10.560,00 56.320,00 0,50 28.160,00 

        28.160,00 

C6 
cuines + forns + 
campanes extractores Cuina = 6400W 12.800,00 - - 12.800,00 0,65 8.320,00 

  Forn = 2693W 5.386,00 - - 5.386,00 0,65 3.500,90 
  Campana = 310W 620,00 - - 620,00 0,65 403,00 
        12.223,90 

C7 
neveres + arcón 
congelador 

Nevera = 77W 154,00 - - 154,00 0,65 100,10 

  
Arcón congeldaor = 
120W 120,00 - - 120,00 0,65 78,00 

        178,10 
C8 rentaplats Rentaplats = 1900W 3.800,00 - - 3.800,00 0,65 2.470,00 
        2.470,00 

C9 caldera de biomassa Caldera = 2382W 2.382,00 - - 2.382,00 0,65 1.548,30 
        1.548,30 

C10 
rentadores + 
assecadora Rentadora = 2200W - - 4.400,00 4.400,00 0,65 2.860,00 

  
Assecadora = 
2200W 

- - 2.200,00 2.200,00 0,65 1.430,00 

        4.290,00 
C11 màquina aigües grises Bomba = 82,49W 82,49 - - 82,49 0,65 53,62 
        53,62 

C12 maquinària piscina 
Bomba = 2 Cv = 
1491W 

1.491,00 - - 1.491,00 0,65 969,15 

        969,15 

C13 
bases + enllumenat 
caseta exterior 

Fluorescents = 
2*24W - - - 0,00 0,90 0,00 

  
Bombetes de baix 
consum = 10W 30,00 - - 30,00 0,90 27,00 

  
P=V · 1 ==> P=220 · 
16 3.520,00 - - 3.520,00 0,50 1.760,00 

  
P=V · 1 ==> P=220 · 
10 2.200,00 - - 2.200,00 0,50 1.100,00 

        2.887,00 

C14 
il·luminació pista + 
piscina 

Focus = 70W 700,00 - - 700,00 0,50 350,00 

        350,00 
         

TOTAL POTÈNCIA EN W 68.668,47 
         

TOTAL POTÈNCIA EN KW 68,67 
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Això suma un total de 68.668,47 W es a dir, aproximadament 70 kW. Aquesta potència és 

inferior a 100 kW per tant no serà necessari la instal·lació d’una estació transformadora. 

 

 

1.4.10 Dimensionat de la instal·lació elèctrica 

 

 Ara calcularem la intensitat màxima admissible segons la següent expressió; 

                                P 

 I màx admissible =   

                         √3 · V · cos ϕ 

 

 I màx admissible =  120 A 

 

 

1.4.11 Presa de terra 

 

 Segons la ITC-BT-26 les instal·lacions d’allotjaments es considera que estan 

alimentats per una xarxa de distribució pública de baixa tensió segons l’esquema de 

distribució “TT” (ITC-BT-08) i a una tensió de 220 V en alimentació monofàsica i 220/400 

V en alimentació trifàsica. Instal·lant al voltant de l’edifici un anell de cable nu, rígid de 

secció mínima 25 mm2, tancat que inclogui tot l’edifici. A aquest anell s’hi hauran de 

connectar elèctrodes verticalment clavats al terreny quan, sigui necessari disminuir la 

resistència de terra que pugui presentar el conductor en anell. 

 

 

1.4.12 Condicions generals 

 

 En l’execució de les instal·lacions interiors de l’edifici s’haurà de tenir en compte que 

qualsevol conductor ha de poder seccionar-se en qualsevol punt de la instal·lació en el 

que es realitzi una derivació d’aquest, utilitzant un dispositiu adequat, com un terminal de 

connexió, de forma que permeti la separació completa de cada part del circuit de la resta 

de la instal·lació. Les preses de corrent a una mateixa habitació han d’estar connectades 
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a la mateixa fase. Les cobertes, tapes o envolvents, controls i polsadors de maniobra 

d’aparells tals com mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en cuines, 

banys, secadors i, en general, als locals humits o mullats, així com en aquells en que les 

parets i terres siguin conductors, seran de material aïllant. La instal·lació encastada 

d’aquests aparells es realitzarà utilitzant caixes especials pel seu encastament. Quan 

aquestes caixes siguin metàl·liques estaran aïllades interiorment o preses a terra. La 

instal·lació d’aquests aparells en marcs metàl·lics podrà realitzar-se sempre que els 

aparells utilitzats estiguin concebuts de forma que no permetin la possible presa sota 

tensió del marc metàl·lic, connectant-se aquest al sistema de terres. 

 

 Elements a connectar a terra: A la presa de terra establerta es connectaran tota 

massa metàl·lica important, present en la zona de la instal·lació, i les masses metàl·liques 

accessibles dels aparells receptors, quan la seva classe d’aïllament o les condicions de la 

Instal·lació així ho exigeixin. A aquesta mateixa presa de terra hauran de connectar-se 

les parts metàl·liques de les instal·lacions de calefacció general, de les instal·lacions 

d’aigua. 

 

 Els punts de presa a terra es situaran: Al local o lloc de centralització del comptador 

i la caixa general de protecció. A qualsevol local on estigui prevista la instal·lació 

d’elements destinats a serveis generals o especials, i que per la seva classe d’aïllament 

o condicions d’instal·lació, hagin de connectar-se a terra. 

 

 Les línies principals i les seves derivacions s’establiran a les mateixes canalitzacions 

que les de la línies generals d’alimentació i derivacions individuals. En aquest cas només 

en tindrem una, ja que no tenim línia general d’alimentació i només tenim una derivació 

individual. Les línies principals de terra estaran constituïdes per conductors de coure de 

igual secció que la fixada per als conductors de protecció de 16 mil·límetres quadrats. 

Poden estar formats per barres planes o rodones, per conductors nus o aïllats, havent 

de disposar d’una protecció mecànica a la part on aquests conductors siguin accessibles, 

així com en els passos de sostres, parets, etc. No es podran utilitzar com a conductors 

de terra les canonades d’aigua, gas, calefacció, desaigües, conductes d’evacuació de fums 

o escombraries, ni les cobertes metàl·liques dels cables, tant de la instal·lació elèctrica o 
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de qualsevol altre servei similar, ni les parts conductores dels sistemes de conducció dels 

cables, tubs, canals i safates. Les connexions en els conductors de terra seran 

realitzades mitjançant dispositius, amb cargols de pressió o similars, que garanteixin una 

contínua i perfecta connexió entre ells. 

 

 Al quadre general de distribució es disposaran els terminals o platines per la connexió 

dels conductors de protecció de la instal·lació interior amb la derivació de la línia principal 

de terra. L’instal·lador fixarà de forma permanent sobre del quadre de distribució una 

placa impresa amb caràcters indelebles, on consti el seu nom o marca comercial, data en 

que va realitzar la instal·lació, així com la intensitat assignada de d’interruptor general 

automàtic que correspongui. 

 

 Els conductors actius seran de coure, aïllats i amb una tensió assignada de 450/750 

V, com a mínim. Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificats, 

espacialment pel que respecta als conductors de neutre i de protecció. Aquesta 

identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi 

conductor neutre a la instal·lació o s’hagi previst per un conductor de fase el seu canvi 

posterior a conductor de neutre, s’identificaran aquests amb el color blau clar. El 

conductor de protecció se l’identificarà pel doble color groc i verd. Tots els conductors de 

fase, o en el seu cas, aquells pels que no s’hagi previst el seu canvi posterior a neutre, 

s’identificaran pels colors marró o negre. Quan es consideri necessari identificar tres 

fases diferents, es podrà utilitzar el color gris. 

 

 

1.4.13 Assajos i verificacions 

 

 Tots els elements i accessoris que integrin les instal·lacions seran objecte de les 

proves reglamentaries. Es comprovaran que en Volum 0 (Comprèn l’interior de la dutxa) 

està delimitat pel terra i per un pla horitzontal situat a 0,05 m per sobre del terra. En 

aquest cas: Si el difusor de la dutxa pot desplaçar-se durant el seu us, el volum 0 està 

limitat pel pla generatriu vertical situat a un radi de 1,2 m al voltant de la presa d’aigua 

de la paret o el pla vertical que tanca l’àrea prevista per ser ocupada per la persona 
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que es dutxa; o si el difusor de la dutxa és fixa, el volum 0 està limitat pel pla 

generatriu vertical situat a un radi de 0,6 m al voltant del difusor. 

 

- Classificació de la instal·lació: 

 

 Segons l’Art. 20 del R.B.T. i la ITC-BT-05 del R.B.T. els Organismes de Control, com 

resultat de les inspeccions, emetran un Certificat d’Inspecció, en el que figuraran les 

dades d’identificació de la instal·lació i la possible relació de defectes, amb la seva 

classificació, i la classificació de la instal·lació, que podrà ser: 

 

 - Favorable: si no te cap defecte molt greu o greu, 

 - Condicionada: si es detecta l’existència d’un defecte greu o defecte lleu d’una 

inspecció anterior que no s’ha corregit. 

 

 En aquest cas: Les instal·lacions noves que siguin objecte d’aquesta classificació no 

podran ser subministrades d’energia elèctrica fins que no s’hagin corregit els defectes 

indicats i no puguin obtenir la qualificació de favorable. 

 

 A les instal·lacions en servei se’ls fixarà un termini per procedir a la seva correcció, 

que no podrà superar els 6 mesos. Passat aquest termini sense haver corregit els 

defectes, l’Organisme de Control haurà de remetre el Certificat amb la qualificació 

negativa a l’Òrgan competent de la Comunitat de Catalunya. 

 

 - Negativa: quan s’observi, com a mínim, un defecte molt greu. 

  

 En aquest cas: Les noves instal·lacions no podran entrar en servei, fins que no s’hagin 

corregit els defectes indicats i puguin obtenir la qualificació de favorable. A les 

instal·lacions en servei se’ls emetrà Certificat negatiu, que remetrà immediatament a 

l’Òrgan competent de la Comunitat de Catalunya. 
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- Defectes de la instal·lació: 

 

 Els defectes en les instal·lacions es qualificaran en: defectes molt greus, defectes 

greus i defectes lleus. 

 

 - Defecte molt greu: És tot aquell que la raó o l’experiència determina que constitueix 

un perill immediat per a la seguretat de les persones o els bens. Es consideren com a 

tals els incompliments de les mesures de seguretat que puguin provocar el 

desencadenament dels perill que es pretenen evitar amb aquestes mesures, en relació amb 

contactes directes, en qualsevol tipus d’instal·lació. 

 

 - Defecte Greu: És el que no suposa un perill immediat per a la seguretat de les 

persones o dels bens, però pot ser-ho al originar-se una errada en la instal·lació. També 

s’inclou dins d’aquesta classificació, el defecte que pugui reduir de manera significativa la 

capacitat d’utilització de la instal·lació elèctrica. 

 

 - Defecte lleu: És tot aquell que no suposa un perill per a les persones o els bens, 

no pertorba el funcionament de la instal·lació i en el que la desviació respecte del 

reglament no te valor significatiu per a l’ús efectiu o el funcionament de la instal·lació. 

 

 La ITC-BT-05 del R.B.T. a l’apartat 3 remet a la norma UNE 20.460-6-61 on es 

preveuen les proves normatives següents: Verificació inicial (prèvia a la posada en servei), 

dos tipus de verificació per part del instal·lador: Per examen (com és la instal·lació) i 

assajos (com funciona). 

 

- Assajos UNE 20460-6-61 

 

 Continuïtat de conductors de protecció i xarxes equipotencials, resistència de 

aïllament en les p.a.t., tall automàtic de l’alimentació, assajos de polaritat, assaig 

dielèctric, assajos funcionals, resistència de terres i parets, efectes tèrmics, caiguda de 

tensió. 
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- Proves 

 

 A més dels assajos anomenats anteriorment existeixen unes proves no normatives que 

són condicions de no acceptació. Aquestes proves les ha de realitzar la direcció 

facultativa, com comprovació i sistematització de la instal·lació més des del punt de vista 

d’us que no d’adequació normativa. 

 

PROVA CONTROL NÚM. CONTROLS NO ACCEPTACIÓ 
Funcionament 
interruptor 
diferencial 

Connectar fase i 
terra amb una 

bombeta 
Tota els ID 

No es desconecta 
l'ID 

Funcionament 
interruptor 
diferencial 

Prémer botó de 
proves Tota els ID 

No es desconecta 
l'ID 

Funcionament PIA 
Fer un pont fase-
neutre en un endoll 

Tots els PIA 
No es desconecta el 
PIA en 2 segons 

Funcionament 
interruptor de 

control de potència 

Connectar receptors 
repartits fins 
sobrepassar un 

20% el calibre de 
l'ICP 

Tots els ICP 
No es desconecta 
l'ICP, temps segons 

corba de tall 

Fuita de corrent 
Connectar receptors 
durant 15 minuts Un per quadre Es desconecta l'ID 

Suficiència calibre 
PIA 

Connectar receptors 
fins al calibre 
nominal del PIA 

Un per circuit / 
Aleatòriament / 

Dubtossos 

Actua la protecció 
(30 min) 

Bases d'endolls 
Connectar 

portalàmpades 
Un per circuit / un 

per base 
No s'encén la 

làmpada 

Punts de llum 
Connectar 

portalàmpades, 
accionar interruptor 

Un per circuit / un 
per punt de llum 

No s'encén la 
làmpada / s'apaga 

la làmpada 

Commutadors / 
creuaments 

Connectar 
portalàmpades, 

accionar 
commutador / 

creuament en totes 
les combinacions 

Un per punt de llum 

No s'encén la 
làmpada / s'apaga 

la làmpada 
seqüencialment 

Resistència de la 
presa de terra 

Comprovar amb un 
ohmímetre en els 
punts de p.a.t. 

Un per punt de 
presa a terra 

Resistència major a 
la especificada 

Continuïtat del 
conductor de presa 

a terra 

Obrir proteccions, 
connectar 
generador i 
receptor 

Un per circuit / 
aleatòriament 

No s'encén el 
receptor 

Xarxa equipotencial 
Connectar a xarxa 
un element protegit 

/ aïllat 

Un per xarxa / 
aleatòriament 

No es dispara l'ID 
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1.4.14 Càlcul de plaques fotovoltaiques 

 

 Segons les característiques tècniques del fabricant de la placa solar IATSO NCT-SR-

175W-G51 o similar i determinant la zona geogràfica de Vic com a situació de la casa de 

colònies, amb una inclinació de les plaques de 45° i orientades al sud, es pot determinar a 

través de la radiació solar captada durant l’any que serà necessari com a mínim en el cas 

més desfavorable (els mesos amb menys irradiació solar i condicions climatològiques de la 

zona) instal·lar per a una potència demandada per la masia de  68,67 kW un total de 35 

plaques fotovoltaiques de mides 1.676 x 1.193 x 47,5 m. 

 

 Les plaques fotovoltaiques estaran situades al mateix tancat que les plaques solars, 

als terrenys situats darrere la façana nord. 

 

 Per a poder utilitzar l’energia captada per les plaques fotovoltaiques faran falta 

bateries connectades entre sí per tal de poder emmagatzemar l’energia elèctrica durant 

el dia i poder-la utilitzar durant les hores de nit, ja que és quant es necessita la major 

quantitat de potència elèctrica. En el nostre cas per a poder emmagatzemar l’energia 

elèctrica demandada faran falta 42 bateries connectades en sèrie. 

 

 Les bateries estaran situades a la sala de màquines, disposades en  2 sèries de 10 

bateries i 2 sèries més de 11 bateries. 
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1.5 Instal·lació de sanejament 

 

 Aquest projecte té per objectiu definir les característiques tècniques de la instal·lació 

de sanejament per, de conformitat amb la normativa vigent, realitzar l’evacuació d’aigua 

d’un edifici destinat a una casa de colònies. 

 

 La masia té planta baixa i dues plantes pis. A la casa de colònies trobem 10 cambres 

humides, repartides a la planta baixa en la sala de màquines, la cuina, el magatzem, i el 

bany 1, a la primera planta hi trobem els tres banys i a la segona planta hi trobem a 

part del bany 5, el safareig i la sala 1. 

 

 El sistema proposat és el denominat separatiu, es a dir, els baixants pluvials i els 

corresponents a residuals seran independents, dins aquest sistema separatiu, en els 

baixants d’aigües residuals es diferenciarà entre xarxes fecals i d’aigües grises. Tot això 

suposa la instal·lació de tres conduccions tipològicament diferents, una per a les aigües 

pluvials, una per aigües fecals i una altra per a les aigües grises. 

 

 Aquesta solució presenta l’avantatge que, en cas de xàfec intens, no s’omplin els 

baixants les xarxes d’evacuació residuals i conseqüentment la posada en càrrega dels 

mateixos evitant l’anomenat “efecte de col·lapse hidràulic”. En tant als baixants d’aigües 

residuals, tant de la xarxa d’aigües fecals com la de grises inclouran una xarxa de 

ventilació primària fins a coberta. A la base de tots els baixants se situaran arquetes de 

maó massís amb l’interior revocat i tapes amb junta de goma per a una total estanquitat 

contra les olors. Al final del recorregut del col·lector d’aigües fecals es realitzarà una 

arqueta sifònica registrable abans d’entrar a la fossa sèptica. 

 

 

1.5.1 Disseny d’evacuació 

 

 Els col·lectors de l’edifici han de desaiguar per gravetat, al col·lector de desaigua 

general de la xarxa de clavegueram. La xarxa pluvial serà conduïda fins al pou que 

juntament amb les aigües de les dutxes i dels lavabos serviran per a omplir les cisternes 
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dels inodors i d’aprofitament per al reg. Aquest pou tindrà un límit per tal de què l’aigua 

sobrant s’escoli pel col·lector general. La xarxa d’aigües fecals desembocarà en el 

col·lector general i únic també per a les aigües sobrants del pou o dels aparells elèctrics 

a part de les aigüeres de la cuina i de la sala 1. 

 

 

1.5.2 Elements que composen la instal·lació 

 

- Tancaments hidràulics 

 

 Aquest poden ser: Sifons individuals, pots sifònics per a servir diversos aparells, 

boneres 

sifòniques i arquetes sifòniques. 

 

 Aquests han de ser autonetejables, les seves superfícies interiors no han de retenir 

matèries solides han de tenir un registre de neteja fàcilment accessible. 

 

 L’alçada mínima per a usos continus ha de ser de 50 mm i de 70 per a usos 

discontinus. L’alçada màxima no pot superar els 100 mm. 

 

- Xarxa de petita evacuació 

 

 En el cas que ens ocupa es faran servir sifons individuals, aquests han de complir les 

característiques següents: En les aigüeres, safareigs, els lavabos i els bidets la distància 

al baixant ha de ser com a màxim 4 m. Amb pendents compreses entre 2,5 i 5 %. A les 

dutxes el pendent ha de ser menor o igual que el 10 %. El desaigua dels inodors fins als 

baixats ha de realitzar-se directament o per mitjà d’una mamella d’escomesa de longitud 

igual o menor a un metre, en cas de no ser possible s’haurà de donar al tub el pendent 

necessari. Els aparells sanitaris com ara els lavabos i aigüeres disposaran de sobreixidor. 

No s’han de disposar desaigües enfrontats a uns canonada comuna. Les unions dels 

desaigües i els baixants s’ha de realitzar amb la major inclinació possible, i en cap cas pot 

ser inferior a 45°. 
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- Baixants i canelons 

 

 Els baixants s’han de realitzar sense desviacions ni retranquejos i amb un diàmetre 

uniforme excepte quan no sigui possible. Es podrà disposar d’un augment de secció quan 

es connectin al baixant cabals d’aigua molt superiors al de trams superiors. El diàmetre 

no pot disminuir en el sentit del corrent. 

 

- Col·lectors 

 

 Es poden disposar penjats i enterrats. 

 

Col·lectors penjats: Els baixants han connectar-se mitjançant peces especials. No es poden 

realitzar mitjançant simples colzes encara que aquests siguin reforçats. Han de tenir un 

pendent mínim d’un 1%. No han d’alimentar un mateix punt mes de dos col·lectors. En els 

trams rectes, en cada trobada, acoblament, tant en horitzontal com en vertical, així com 

en les derivacions, s’han de disposar registres constituïts per peces especials, segons el 

material, de forma que els trams no superin els 15 m. 

 

Col·lectors enterrats: Els tubs s’han de disposar en rases de dimensions adequades, tal i 

com estableix l’apartat 5.4.3., del HS 5 del CTE, sempre situats per sota xarxa de 

distribució d’aigua potable. Han de tenir un pendent del 2 % com a mínim. L’escomesa de 

les baixants i mamelles a aquesta xarxa es farà amb la interposició d’arquetes a peu de 

baixant. Es disposaran registres de forma que els trams entre ells no superin els 15 m. 

En les arquetes de pas han de escometre com a màxim 3 col·lectors. 

 

 

1.5.3 Subsistemes de ventilació 

 

 S’han de disposar subsistemes de ventilació tant en xarxes d’aigües residuals com en 

les pluvials. S’utilitzen subsistemes e ventilació primària, secundaria, terciària i ventilació 

amb vàlvules d’aireació-ventilació. Per l’edifici que ens ocupa és suficient equipar les 

xarxes d’evacuació amb el subsistema de ventilació primària. Aquest subsistema ha de 
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complir d’acord amb el HS 5 del CTE amb: Els baixants s’han de prolongar al menys en 1,30 

m per sobre de la coberta de l’edifici, si aquesta no es transitable. Si ho és, la 

prolongació serà de com a mínim 2 m sobre el paviment de la mateixa. La ventilació 

primària no ha d’estar situada a menys de 6 metres de qualsevol presa d’aire exterior per 

a climatització o ventilació i l’ha de sobrepassar en alçada. Quan existeixin buits de 

recintes habitables a menys de 6 m de la sortida de ventilació primària, aquesta s’ha de 

situar com a mínim 50 cm per sobre de la cota màxima d’aquest buits. La sortida de 

ventilació ha d’estar convenientment protegida de l’entrada de cossos estranys i el seu 

disseny ha de ser tal que l’acció del vent afavoreixi l’expulsió de gasos. No es poden 

disposar terminacions de columnes sota de marquesines o terrasses. 

 

 

1.5.4 Dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals 

 

 L’edifici projectat consta de dues xarxes de sanejament d’aigües residuals, una per 

aigües fecals i l’altre per aigües grises. L’adjudicació de UD per a cada tipus d’aparell i 

els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions individuals corresponents s’estableixen 

a la taula 4.1 en funció del seu ús. 

 

 La petita evacuació complirà amb la següent taula: 
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1.5.5 Dimensionament de la xarxa d’aigües pluvials 

 

 El diàmetre nominal del canaló semicircular s’obté 4.7 HS 5 del CTE per a un règim de 

pluviometria de 100 mm/h. El càlcul resulta en funció del seu pendent i la superfície que 

serveix. En el nostre cas i d’acord amb l’apèndix B del Annex, «El Bosc» es troba a la 

zona B i a la corba de 40, això resulta una intensitat de pluviometria de 90 mm/h. Per 

tant si agafem directament els valors de la taula estem per la banda de la seguretat. 

Per al càlcul dels baixants es realitza d’acord a la taula 4.8 del CTE. 
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1.6 Sistemes contra incendis 

 

 El present projecte té per objectiu definir les característiques tècniques de la 

instal·lació contra incendis per, de conformitat amb la normativa vigent, realitzar 

l’evacuació a un edifici destinat a allotjament de casa de colònies en cas d’incendi i petits 

focs. 

 

 La instal·lació obligatòria per aquest edifici destinat a allotjament rural, d’alçada 

inferior a 50 metres, serà la d’evacuació d’incendis mitjançant senyalització i il·luminació 

d’emergència així com d’extinció mitjançant extintors. No serà necessària la instal·lació de 

detectors de fums ni alarma ni ruixadors o altres elements d’extinció apart dels ja 

esmentats. 

 

 

1.6.1 Llums d’emergència 

 

 És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que 

evacuïn una zona o que tinguin que finalitzar un treball potencialment perillós abans 

d’abandonar la zona. Els recorreguts d’evacuació d’aquest edifici estaran dotats d’una 

instal·lació d’enllumenat d’emergència que actuarà en cas de manca de subministrament 

elèctric. L’enllumenat d’emergència estarà previst per a entrar en funcionament 

automàticament quan es produeixi el tall de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest 

baixi a menys del 70% del seu valor nominal. 

 

 En aquest cas la ruta d’evacuació és el recorregut des de les diferents habitacions de 

la masia, passant per l’escala o altres habitacions segons la ubicació i amb sortida a 

l’exterior per la sortida pertanyent, ja sigui a planta baixa o a planta primera. La 

instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà prevista de fonts pròpies d’energia. 

Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per a procedir a la seva càrrega, 

quan la font pròpia d’energia estigui constituïda per bateries d’acumuladors o aparells 

autònoms automàtics. L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi 
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el tall de l’alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminació 

prevista. 

 

 A les rutes d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació haurà de proporcionar, a nivell del 

terra, i a l’eix del passos principals, una il·luminació mínima d’1 lux. Als punts en els que 

estiguin situats els equips d’instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin 

utilització manual i als quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminació mínima serà 

de 5 lux. 

 

 Hauran de disposar-se senyals indicatives de direcció dels recorreguts que hauran de 

seguir-se des de tot origen d’evacuació fins a un punt des de el que sigui directament 

visible la sortida o la senyal que així ho indica. Als punts o recorreguts d’evacuació que 

hagin d’estar senyalitzats i que existeixin alternatives que indueixin a error, també es 

disposaran les senyals abans esmentades, de tal manera que quedi clarament indicada 

l’alternativa correcta. 

 

 La línia o circuit de llums d’emergència sortirà del quadre de serveis generals i estarà 

governada per un comandament a distància TBS que permeti l’extinció i l’encesa dels blocs 

d’il·luminació de seguretat de tipus fluorescent. Des de l’aturada general de la il·luminació 

normal el TBS permet l’extinció general dels blocs de seguretat, per la qual cosa 

augmenta la duració de vida dels acumuladors conservant la seva càrrega, per a la seva 

utilització en cas d’emergència real. Així mateix, permet la reconnexió si fos necessari. 

 

 

1.6.2 Extintors 

 

 Per normativa es disposaran 2 extintors a cada planta, 2 a la planta baixa, 2 a planta 

primera i 2 a planta segona, de manera que el recorregut a cada planta des de qualsevol 

origen d’evacuació fins a un extintor sigui igual o inferior als 15 metres. 

 

 Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21A-113B (A per a focs de 

matèries sòlides, i B per a focs de matèries líquides). A la sala de màquines s’instal·larà 
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a més un extintor de CO2 per a apagar possibles focs de caràcter elèctric. Veure plànols 

adjunts. 

 

 Els extintors d’incendi, les seves característiques i especificacions s’ajustaran al 

“Reglament d’aparells a pressió” i a la seva Instrucció Tècnica complementària MIE-AP5. 

 

 L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, 

preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de tal manera que la part 

superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 metres sobre el terra. 
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 ANNEX IV: CATÀLEGS 
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Radiador 



166

Radiadores de aluminio

DUBAL
Radiadores de aluminio para instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110 °C o vapor a baja presión hasta 0,5 bar.

Características principales

– Radiador reversible de dos estéticas,
permite su instalación con frontal plano o
con aberturas.

– Radiadores formados por elementos
acoplables entre sí mediante manguitos de
1" rosca derecha-izquierda y junta de
estanquidad.

– Elementos fabricados por inyección a

Forma de suministro
– Se expiden en bloques de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12 y 14 elementos, debidamente protegidos
con cantoneras de poliestireno expandido y
retractilado con plástico individual.

– Accesorios adicionales: ver "Accesorios para
radiadores".

Prueba hidráulica
Se recomienda probar los radiadores después de
la instalación a una presión de 1,3 veces la que
deberán soportar.

Instalación
En instalaciones con radiadores de
aluminio se debe tener las siguientes
precauciones:
– Colocar siempre en cada radiador un

purgador automático PA5-1 (D ó I).
– Tratar el agua de la instalación para mantener el

PH entre 5 y 8.
– Evitar que el radiador una vez instalado quede

completamente aislado de la instalación,
impidiendo que la llave y el detentor queden
cerrados simultáneamente por algún tiempo.

(Consultar montaje radiadores hierro fundido).
La colocación de tapones y reducciones, no
precisa de estopada o similar, la estanquidad se
realiza mediante la misma junta del manguito.

Dimensiones y Características Técnicas

Los orificios de los elementos van roscados a 1" derecha a un lado e izquierda al otro.
Al realizar el pedido, prestar especial atención en la acertada elección del sentido de rosca
de las reducciones y tapones.

Montaje
Si se desea ampliar un radiador a mayor número
de elementos deben usarse los manguitos y las
juntas correspondientes.

presión de la aleación de aluminio
previamente fundida.

– Radiadores montados y probados a la
presión de 9 bar.

– Pintura de acabado en doble capa.
Imprimación base por electroforesis
(inmersión) y posterior capa de polvo
epoxi color blanco RAL 9010 (ambas

capas secado al horno).
– Accesorios compuestos por: Tapones y

reducciones, pintados y cincados con
rosca a derecha o izquierda, juntas,
soportes, purgador automático
PA5 1"(D ó I) y spray pintura para
retoques.
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Caldera de Biomassa 



KWB Multifire
www.kwb.es

www.kwb.at

Calefacción con astillas de madera 
y pelets KWB Multifire 15 - 100 kW

Técnica y planificación Calderas de biomasa

La solución flexible 
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Calderas de biomasa
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¡Generamos energía para la vida!

Calefacción con biomasa
Al utilizar madera para la calefacción se protege el medio ambiente, se aseguran los puestos de trabajo nacionales 

y no se depende del mercado mundial. Con la combustión de madera, al contrario de lo que ocurre con los combus-

tibles fósiles, no se libera CO2 adicional. Por ello, la utilización de la madera contribuye decididamente a la reducción 

de gases de efecto invernadero, reduciendo así el efecto del cambio climático mundial.

Energía del entorno: astillas de madera
La utilización de astillas de madera como combustible aporta las ventajas de crear 

valor regional y suministrar calor a bajo coste, con el confort de disponer de una ins-

talación de combustión automática. Para obtener astillas todos los tipos de made-

ra residual sin tratar son aptos como, por ejemplo, madera dañada por tormentas, 

ramas, cortezas e incluso residuos de fábricas de muebles y carpinterías. De la 

producción y la venta de las astillas de madera se encargan principalmente los 

agricultores locales que dejan secar la madera durante varios meses y la trituran. 

Un tratamiento y secado esmerados facilitan un almacenamiento óptimo y una 

combustión perfecta, con una generación mínima de ceniza y ajas emisiones.
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¡Generamos energía para la vida!

El combustible del futuro: pelets
Los pelets se fabrican a partir de virutas de madera sin utilizar ningún aditivo sintético, 

siendo sometidos a continuos controles propios y externos para comprobar su 

calidad y pureza. Tanto su fabricación como su uso no son contaminantes, contri-

buyen a crear puestos de trabajo y su combustión no afecta al contenido de CO2

de la atmósfera. Además, los pelets se presentan como el combustible ideal para 

los sistemas de calefacción completamente automáticos debido a su alto poder 

calorífico, a u cómodo suministro y almacenaje, etc.

Confianza en la calidad
Todas las instalaciones de calefacción KWB son productos de alta calidad fabricados en Austria que cumplen las 

más estrictas normas, directivas y controles europeos. Diferentes sistemas internos y externos de garantía de calidad 

se encargan de asegurar el mejor tratamiento y la máxima capacidad de funcionamiento. Nuestro objetivo siempre 

es mantener una calidad de producción por encima del nivel del sector, para que usted pueda confiar plenamente en 

nosotros.

Más garantía, más seguridad
En KWB otorgamos gran importancia a que nuestros equipos demuestren de forma óptima su capacidad en cualquier 

circunstancia. Aquél que, como KWB, tiene en la calidad su mejor baza, puede ofrecer la mejor garantía con total 

tranquilidad:

• 3 años de garantía total para todas las calderas de biomasa al cerrar un contrato de 
mantenimiento

• 8 años de garantía para el intercambiador de calor si se instala un efectivo sistema de 
mantenimiento de la temperatura de retorno

• 15 años de garantía para el suministro de piezas de repuesto

Premiado
“KWB es sinónimo de una calidad insuperable. Los premios y distinciones concedidos nos reafirman en el camino 

emprendido que seguiremos con perseverancia.”

INNOVACIÓN

Premio de innovación 
2004

para TDS Powerfire

Energy Globe Styria 
2004

para TDS Powerfire

Gestión de calidad

MEDIO AMBIENTE

Ecoetiqueta “Ángel azul” 
para KWB Easyfire

Gestión del medio ambiente

Conformidad con 

las directivas europeas Prueba de emisiones y eficiencia

Wieselburg

CALIDAD

Ganador de la prueba de calderas de pelets,

Fundación para pruebas de calidad en Alemania

Resultado de la prueba Bien,

Fundación para prueba de calidad en Alemania

Cliente de Energía Ecológica Ecoetiqueta Austria Miembro de Klimabündnis

Gestión de seguridad
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Calderas de biomasa

Introducción

USV D
(15 - 100 kW)
Con contenedor intermedio 
de combustible de 10 litros

KWB Multifire: tipos de instalaciones
La KWB Multifire, con valores de potencia nominal de entre 15 y 100 kW, es la solución óptima para el suministro 
de calor de casas unifamiliares o grandes edificios tanto privados como públicos (por ejemplo, instalaciones agríco-
las, colegios, edificios de viviendas, instalaciones industriales, etc.) así como de redes locales de calefacción. KWB 
Multifire destaca por su flexibilidad en la utilización del combustible. Este sistema permite emplear tanto astillas 
de madera G30, W30 de conformidad con ÖNORM M 7133 o B1 de conformidad con CEN TC 335, como pelets de 
madera de 6 mm / 8 mm de conformidad con ÖNORM M 7135 o DIN Plus y pelets industriales de 11 mm de 
conformidad con ÖNORM M 7135 HP2 (excepto para el modelo USV GS). El combustible que se utilice no depende 
del sistema de alimentación.

USV V
(15 - 40 kW)
Con contenedor de almacenamiento 
de combustible de 1.000 litros

USV GS
(40 - 100 kW)
Con contenedor intermedio 
de combustible de 120 litros 
para el funcionamiento con pelets y alimentación neumática

USV ZI
(15 - 100 kW)
Con contenedor intermedio 
de combustible de 200 litros
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Introducción

KWB Multifire 15 - 100 kW
1. Intercambiador de calor: intercambiador vertical, de limpieza automática con turbuladores especiales.

2.  Sistema de combustión: gasificador con alimentación inferior, quemador en forma de anillo con inyectores de 
aire, cúpula de distribución de gases de alta temperatura, zona de combustión completa en régimen turbulento.

3.  Compuerta antiincendios: hermética al gas, segura frente al retroceso del fuego, verificada.

4.  Sistema de extracción de ceniza: extracción automática de la ceniza, compactación de cenizas y control del 
nivel de llenado.

5.  Sistema de alimentación: con una técnica de transporte fiable y a la altura de las mayores exigencias 
 individuales.

6. KWB Comfort 3: innovador, fácil de manejar, automático y único en su género.

7. Sinfín de alimentación: espiras de acero inoxidable con revestimiento de metal duro.

1

2

3

4

5

6

7

5
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EFICACIA PROBADA

Tecnología de combustión KWB
Aprender de los sistemas que funcionan: bajo esta premisa se ha aplicado a la KWB Multifire 
el inteligente y varias veces premiado concepto de regulación de la serie Powerfire 
de KWB. El control lambda, en combinación con el regulador de depresión, 
garantiza unas condiciones óptimas de combustión y un nivel 
mínimo de emisiones. Este regulador se complementa con el 
sistema de alimentación inferior con sensor de combustible y el 
plato de combustión ya probados en KWB Multifire. A par-
tir de una potencia de caldera de 30 kW, la KWB Multifire 
dispone además de la ampliación de quemador KWB 
MultiFlex, en el que el plato de combustión dispone de un 
eficaz mecanismo de limpieza. De este modo se incrementa 
la fiabilidad de la KWB Multifire para el uso de combustibles 
de madera ricos en cenizas y con tendencia a la formación de 
escoria. Por ello, para el cliente los cuidados se reducen al 
mínimo, mientras que el confort se maximiza. 

RENTABLE

Intercambiadores de calor KWB 
con turbuladores especiales
El sistema de limpieza del intercambiador de calor, com-
pletamente automático y probado desde hace años, se ha 
mejorado con el desarrollo de nuevos turbuladores. Estos 
turbuladores garantizan un intercambio de calor óptimo gracias a 
la mejora de la limpieza y a una reducción de las pérdidas de flujo. El 
resultado es un alto grado de eficacia con la máxima rentabilidad para 
el cliente.

CONFORTABILIDAD

Dispositivo de extracción 
de ceniza KWB
Dos tornillos sinfín para las cenizas transportan las cenizas 
de forma completamente automática desde la cámara de com-
bustión hasta el contenedor de ceniza, donde se comprimen, 
para aumentar la comodidad de uso, porque de este modo sólo 
es necesario vaciarlo cada 2 semanas como mínimo y 10 como 
máximo. El control del estado de las cenizas evita que rebosen 
y garantiza la limpieza en la cámara de combustión.

Sus ventajas
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INNOVACIÓN

Plataforma de regulación KWB Comfort 3
Una innovación de KWB es el control por menús mediante 
2 botones con ruedecilla y una pantalla gráfica  claramente 
estructurada. Una conducción lógica de menú muestra al 
usuario de las instalaciones de calefacción KWB cómo se 
ajustan los parámetros completamente personales de 
los circuitos de calefacción, de los depósitos de inercia, 
de los acumuladores de agua caliente sanitaria, etc. 
Otras ventajas son la posibilidad de controlar la ins-
talación de calefacción por SMS con KWB Comfort 
SMS así como la posibilidad de visualización y de 
mantenimiento remoto con KWB Comfort Visio.

FIABILIDAD Y SEGURIDAD

Sistema de seguridad KWB
Nuestro sistema de seguridad de 3 niveles consta de un sensor del 
nivel de combustible en el plato de combustión, un dispositivo de 
extinción de emergencia en el canal de alimentación inferior y una 
compuerta antiincendios absolutamente hermética al gas en el lugar 
de descarga entre el sistema de alimentación y el contenedor inter-
medio. La compuerta antiincendios funciona también en casos de 
emergencia como, por ejemplo, en caso de cortes del suministro 
eléctrico, garantizando así una seguridad óptima.

INCOMPARABLE

Contenedor intermedio KWB
El extraordinario diseño y la estabilidad del contenedor intermedio 
sólo puede ser de KWB. Un sistema de barreras fotoeléctricas en 
el contenedor regula el nivel de llenado de forma  completamente 
automática. El contenedor intermedio aumenta la vida útil del 
sistema de alimentación y minimiza los costes de electrici-
dad porque el sistema de alimentación funciona con menos 
 frecuencia.

Sus ventajas
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Sistemas de alimentación KWB – la solución óptima específica del cliente
La longitud y el diámetro del sistema de alimentación KWB se adapta a las exigencias específicas del cliente con 
el agitador de lamas rotativas (diámetro de agitador: 2,50 hasta 5,50 m) y el tornillo sinfín de alimentación sobre 
eje hueco macizo de doble apoyo. Los silos de almacenamiento pueden ser cuadrados, rectangulares o redondos 
y estar sobre el nivel de la sala de calderas, al mismo nivel o por debajo (véase también los ejemplos de montaje de 
KWB a partir de la página 17). 

El sistema de alimentación para astillas de madera es adecuado hasta una granulometría G50 
(según ÖNORM M 7133) así como para la combustión de pelets de madera de  6 mm y  8 mm según la 
ÖNORM M 7135 o DIN Plus, y para pelets industriales de  11 mm según ÖNORM M 7135 HP2.

Ventajas del sistema de alimentación KWB

KWB 
Engranaje para cargas pesadas

Sección del tornillo sinfín 
de alimentación KWB

Tornillo sinfín 
de alimentación KWB

Fiabilidad y larga duración

•  El tornillo sinfín tiene una larga vida útil y gran 
resistencia al desgaste gracias a las espiras de acero 
inoxidable en la zona de entrada.

•  El canal de alimentación está a salvo de sobrecar-
gas ya que las espiras del tornillo sinfín aumentan 
progresivamente.

•  El tornillo sinfín no pandea en el canal gracias a la 
forma optimizada de este último.

•  Máxima fiabilidad y vida útil del sistema de alimen-
tación gracias al sistema de accionamiento del tor-
nillo sinfín para cargas pesadas en forma navicular, 
doblemente hermético y libre de mantenimiento. 

Cómodo e individual

•  Vaciado óptimo de la tolva, incluso aunque los agita-
dores tengan un gran diámetro, gracias a la presión 
homogénea que ejerce el agitador con lamas articu-
ladas a lo largo de todo el diámetro.

•  Aprovechamiento completo del volumen de almace-
namiento gracias a las múltiples variantes de tornillos 
sinfín ascendentes de las que se dispone.

•  Longitud del tornillo sinfín según las necesidades 
del cliente (longitudes superiores a 12 m a petición 
del cliente).

•  Menor consumo de corriente al evitar la resistencia 
mecánica.

Calderas de biomasa

Sistemas de alimentación KWB

8
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Sistemas de alimentación: la solución óptima para cada situación
Agitador de lamas rotativas
El agitador de lamas rotativas está disponible en dos modelos diferentes según las necesidades: el agitador de 
lamas de acero elásticas (diámetro del agitador de 2,5 a 4,0 m), y el agitador de lamas articuladas (diámetro del 
agitador de 4,0 a 5,5 m).

Sistemas de transporte

Tornillos sinfín ascendentes
KWB dispone también de dos innovadoras variantes de tornillos sinfín ascendentes para cuando existen diferencias 
de nivel entre el silo de almacenamiento y la sala de calderas o se monte el agitador en horizontal: el tornillo sinfín 
ascendente con transmisión hacia arriba y el tornillo sinfín ascendente con descarga hacia abajo.

Tornillo sinfín ascendente con transmisión hacia arriba
(disponible hasta 60 kW para astillas de madera y hasta 150 kW para pelets)

agitador de lamas de acero elásticas –  250, 300, 350 y 400 

(450 para el funcionamiento con pelets) 

agitador de lamas articuladas–  400, 450, 500 y 550

(* para pelets)

si el sistema de alimentación está empotrado en el suelo, se requieren 

las siguientes rozas:

centro del agitador

pasamuros

anchura 50 cm ×  altura 60 cm

mín. distancia de montaje

longitud del tornillo sinfín LS = total

LS = abierto

agitador de lamas de acero elásticas –  85

agitador de lamas articuladas –  110

El piso inclinado o falso deberá poder desmontarse a lo largo del canal de alimentación.

máx. 300

0 hasta máx. 130

37° - 43°

punto de conexión compuerta antiincendios 

KWB Multifire LS = abierto

centro del agitador

orientable 360ºconexión KWB Multifire

ángulo máx. 230°

20 cm de fondo

pasamuros

anchura 50 cm. ×  altura 60 cm.

agitador de lamas de acero elásticas –  85

agitador de lamas articuladas –  110

Todas las dimensiones en cm

longitud del tornillo sinfín LS = máx. 1200
(montar en horizontal)

punto de conexión 

del tornillo sinfín con 

transmisión hacia arriba

máx. 212
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Sistemas de transporte

Extensión del tornillo sinfín de alimentación
Extensión del canal del sinfín L1 = 400 mm
Extensión del canal del sinfín L1 = 800 mm
Extensión del canal del sinfín L1 = 1.200 mm
Extensión del canal del sinfín L1 = 1.600 mm
Extensión del canal del sinfín L1 = 2.000 mm
Extensión del canal del sinfín L1 = 2.400 mm

Calderas de biomasa

Sinfín ascendente con descarga hacia abajo

Plano alzado 
(sección)

Plano de planta

libremente orientable

punto de conexión 

del cabezal de la 

trampilla de caída

ce
nt

ro
 d

el
 a

gi
ta

do
r

conexión KWB Multifire

ángulo máx. 230°

0° - 25°: mínimo 45 cm

26° - 35°: mínimo 50 cm

36° - 45°: mínimo 60 cm

longitud del tornillo sinfín SL = máx. 12 m. hasta 15°

máx. 6 m. para 15° - 25°
LS = abierto

m
áx

. 2
5°

hasta 15° máx. 12 m,. 15° - 45° máx. 6 m

punto de conexión 

compuerta antiincendios

U
S

V
ZI

 m
áx

.3
30

cm

U
S

V
D

 m
áx

.3
54

cm
5° - 25°

en caso de 15° máx.  582 cm

en caso de 45° máx.  437 cm

KWB Multifire con funcionamiento con pelets
Si la KWB Multifire se utiliza únicamente con pelets, se pueden utilizar los sistemas de alimentación económicos de 
los módulos del sistema de alimentación de pelets. Estas unidades se pueden ampliar y agrupar de forma modular 
y constan de un tornillo sinfín de alimentación o un agitador de pelets Plus, que se pueden combinar con el tornillo 
sinfín ascendente, las extensiones del tornillo sinfín de alimentación o una alimentación neumática. También es posi-
ble la variante de manguera descendente del tornillo sinfín de alimentación o del agitador de pelets Plus.

Combinación de tornillo sinfín en codo para pelets con la KWB Multifire
Modelo USV D

Tornillo sinfín de alimentación
Tornillo sinfín de alimentación L = 1.300 mm, prof. mín. habitación 1.550 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 1.800 mm, prof. mín. habitación 2.050 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 2.300 mm, prof. mín. habitación 2.550 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 2.600 mm, prof. mín. habitación 2.850 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 2.800 mm, prof. mín. habitación 3.050 mm

Tornillo sinfín de alimentación L = 3.100 mm, prof. mín. habitación 3.350 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 3.600 mm, prof. mín. habitación 3.850 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 4.600 mm, prof. mín. habitación 4.850 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 4.900 mm, prof. mín. habitación 5.150 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 5.400 mm, prof. mín. habitación 5.650 mm

agitador de lamas de acero elásticas –  85

agitador de lamas articuladas –  110

80
,8

42,5

116

sin desviación axial

Todas las dimensiones en cm 

Todas las dimensiones en cm 

10
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Sistemas de alimentación

Combinación del tornillo sinfín de alimentación de pelets y la alimentación neumática con KWB Multifire

Modelo USV GS

Tornillo sinfín de alimentación
Tornillo sinfín de alimentación L = 1.300 mm, prof. mín. habitación 1.550 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 1.800 mm, prof. mín. habitación 2.050 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 2.300 mm, prof. mín. habitación 2.550 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 2.600 mm, prof. mín. habitación 2.850 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 2.800 mm, prof. mín. habitación 3.050 mm

Tornillo sinfín de alimentación L = 3.100 mm, prof. mín. habitación 3.350 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 3.600 mm, prof. mín. habitación 3.850 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 4.600 mm, prof. mín. habitación 4.850 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 4.900 mm, prof. mín. habitación 5.150 mm
Tornillo sinfín de alimentación L = 5.400 mm, prof. mín. habitación 5.650 mm

Combinación de la KWB Multifire con funcionamiento con pelets y alimentación neumática
La KWB Multifire con alimentación neumática (modelo USV GS) se puede combinar con un sistema de extracción del 
silo (tornillo sinfín de alimentación de pelets y agitador de pelets Plus), un tanque de lona o un depósito subterráneo. 
La alimentación neumática consta de un contenedor de almacenamiento (volumen aprox. 120 litros), una turbina de 
succión y dos mangueras de aspiración. El sistema es especialmente apto para silos alejados de la sala de calderas así 
como para silos situados al lado, encima o debajo de la sala de calderas. Los pelets son extraídos del silo mediante 
un tornillo sinfín o un agitador y aspirados por la turbina de succión al contenedor de almacenamiento a través de 
una manguera de aspiración. En este caso, las mangueras de 25 m de longitud no suponen un problema. El sistema 
es absolutamente fiable, tiene un bajo consumo propio y el funcionamiento es muy silencioso gracias a una cubierta 
de protección acústica. 

*

espacio libre

espacio libre

agitador [ máx. 240

espacio libre

máx. 315

altura regulable

altura 17 a 25 cm 

espacio libre

máx. 242

Combinación del agitador de pelets Plus y la alimentación neumática con KWB Multifire

Modelo USV GS

Combinación del agitador de pelets Plus y el tornillo sinfín ascendente con KWB Multifire
Modelo USV D

El agitador de pelets Plus está compuesto por el agitador, el engranaje y un tornillo sinfín que puede ser acortado de 
forma individual en el momento de la instalación. En caso de que la sala de calderas y la de almacenamiento estén 
juntas, el agitador de pelets Plus se combina con un tornillo sinfín ascendente. Para silos ubicados encima de la sala de 
calderas también está disponible el agitador de pelets Plus con manguera descendente. La gran ventaja del agitador 
es que no necesita ninguna construcción de suelo inclinado y que permite aprovechar al máximo la capacidad del silo. 
También se reducen al mínimo los costes de planificación y de montaje para el instalador. 

Todas las dimensiones en cm 

agitador  max. 240

altura regulable

altura 17 a 25 cm 

sin desviación axial

116

80
,8

73

máx. 284,5
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Sistemas de alimentación

Combinación de tanque de lona 
con la KWB Multifire

Modelo USV GS

El tanque de lona es considerado como la variante 
más económica y flexible de almacenamiento. De 
serie están disponibles con un volumen de 3,2 hasta 
5,4 toneladas y lona antiestática diseñada a prue-
ba de polvo soportada por un armazón metálico. El 
combustible se extrae del tanque de lona y se trans-

porta a la calefacción con una unidad de extracción 
y  alimentación neumática. Para ello, el tanque de lona puede ser ins-

talado manteniendo una determinada distancia mínima con respecto a la caldera, ya sea directa-
mente dentro de la sala de calderas o en un recinto separado, que bajo determinadas condiciones 

no debe cumplir requisitos F90 ni REI90. De todas maneras, deben ser observadas las disposiciones 
locales de protección contra incendios. El tanque de lona puede incluso ser instalado a la intemperie tomando las 
correspondientes precauciones de protección contra las influencias climáticas, tales como lluvia y cargas eólicas.

Combinación de depósito subterráneo con 
KWB Multifire 
Modelo USV GS

Para el caso de que no haya absolutamente ningún lugar para un 
depósito dentro de un edificio, existe la posibilidad de instalar un 
depósito subterráneo, que es enterrado en el jardín y desde el cual los 
pelets son transportados a la KWB Multifire mediante un sistema de 
aspiración. La gama de productos de KWB no incluye el propio depó-
sito subterráneo ni el sistema de extracción desde el mismo. KWB 
recomienda el sistema Geotank de Geoplast Kunststofftechnik GmbH, 
A-6204 Theresienfeld, Bahnstraße 45, www.pelletstank.com.

Unidad de extracción para alimentación neumática

Modelo

ZG3000 ZG3400 ZG3500 ZG4000 ZG4800 ZG5000

Capacidad [t] 2,8 - 3,2 3,0 - 3,4 3,1 – 3,7 3,5 - 4,0 4,2 - 4,8 4,6 - 5,4

Aberturas previstas en el tanque para colocar la tobera de llenado [unid.] 1 1 - 2 1 1 - 3 1 - 3 1 - 2

Para la alimentación por el lado mayor de ZG5000, ZG4000 y ZG4800 son necesarias 2 toberas de llenado

D
im

en
si

on
es

 d
e 

lo
ng

it
ud

L1 Dimensión exterior de la estructura metálica (longitud) [mm] 1.970 2.270 2.270 2.870 2.870 2.870

L2 Dimensión del eje de la placa base (longitud) [mm] 1.780 2.080 2.080 2.680 2.680 2.680

L3 max. Longitud para tobera de llenado 15° [mm] 2.138 2.438 2.438 3.038 3.038 3.038

L4 max. Longitud para tobera de llenado 0° [mm] 2.233 2.533 2.533 3.133 3.133 3.133

L5 Longitud mín. de espacio [mm] 2.350 2.650 2.650 3.250 3.250 3.250

D
im

en
si

on
es

 d
e 

an
ch

o

B1 Dimensión exterior de la estructura metálica (ancho) [mm] 1.970 1.970 2.270 1.970 2.270 2.870

B2 Dimensión del eje de la placa base (ancho) [mm] 1.780 1.780 2.080 1.780 2.080 2.680

B3 Ancho máx. para tobera 15° lado mayor [mm] 2.138 2.138 2.438 2.138 2.438 3.038

B4 Ancho máx. para tobera 0° lado mayor [mm] 2.233 2.233 2.533 2.233 2.533 3.133

B5 Ancho mín. de espacio sin tobera lado mayor [mm] 2.050 2.050 2.350 2.050 2.350 2.950

B6 Ancho mín. de espacio con toberas lado mayor [mm] 2.350 2.350 2.650 2.350 2.650 3.250
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KWB Comfort

Regulación con microprocesador KWB Comfort 3
KWB Comfort 3 es un sistema de estructura modular que sirve para utilizar y regular el sistema de calefacción con 
biomasa KWB. 

Se pueden realizar todos los ajustes con el mando de dos botones en combinación con una ruedecilla a través 
de la innovadora pantalla gráfica claramente estructurada. Con el menú lógicamente estructurado se pueden 
 configurar con facilidad los parámetros para la caldera, el circuito de calefacción, el acumulador de agua caliente 
sanitaria y el depósito de inercia. 

El sistema de regulación adapta la potencia de la caldera automáticamente y de forma continua desde el estado 
de disponibilidad hasta el de plena carga en función del calor necesario. El sistema de regulación garantiza unas 
 condiciones óptimas de combustión, pocas emisiones y la máxima rentabilidad.

Además de la regulación de la combustión se dispone también de una amplia regulación de la gestión del calor 
tanto para casas unifamiliares como para microrredes de calefacción. El sistema KWB Comfort puede ampliarse 
modularmente permitiendo controlar hasta 34 circuitos de calefacción, 17 depósitos de inercia y 17 acumuladores 
de agua caliente sanitaria. También es posible conectar en red varios mandos a distancia digitales o analógicos que, 
naturalmente también pueden incorporarse al equipo con posterioridad.

La plataforma de regulación consta de los siguientes componentes:

1.  Placa base: Contiene todas las entradas/salidas de la regulación de la caldera, 
incluidos los sensores y conexiones para cableado externo. La placa base contiene 
también el control para un acumulador de agua caliente sanitaria y un depósito de 
inercia con dos sensores de temperatura.

2.  Mando de la caldera: Otra innovación de KWB. Este módulo se utiliza para 
 manejar y regular la caldera, así como para la gestión del calor. Además, el mando 
de la  caldera puede ser utilizado también para la visualización de datos, como 
 termómetro interior y como mando a distancia. 

3.  Mando a distancia analógico: Para manejar con sencillez un circuito de  calefacción, 
con sensor de temperatura ambiente. Consta de una ruedecilla para la  regulación 
de la temperatura nominal ambiente en pasos de +/- 5 °C y selector de  cuatro 
 posiciones para seleccionar uno de los programas de calefacción: modo 
 automático, de protección contra heladas, modo de día o de noche. 

4.  Mando a distancia digital: Permite manejar uno o más circuitos de calefacción con 
sensor de temperatura ambiente, así como configurar y supervisar la gestión del 
circuito de calefacción, del acumulador de agua caliente sanitaria y del depósito de 
inercia desde las habitaciones. 

5.  Módulo de ampliación del circuito de calefacción: Para el control de máx. 2 cir-
cuitos de calefacción, un acumulador de agua caliente sanitaria y un depósito de 
inercia (con 2 sensores) por módulo. El manejo y el control se hacen a través del 
mando de la caldera u opcionalmente, a través de mandos a distancia digitales. 

Mando a distancia analógico

Módulo de ampliación del circuito de calefacción

Mando a distancia digital
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KWB Comfort SMS y VISIO

Posibilidad 1: PC para visualización próximo a la instalación Posibilidad 2: Sin PC para visualización próximo a la instalación

Serie o TCP/IP

Módem

Módem

Acceso al PC para visualización 

por medio de software propio.

Red telefónica

Módem

Red telefónica

Módem

Visualización

KWB Comfort SMS
Con el nuevo KWB Comfort SMS, KWB ofrece a sus clientes la posibilidad de 
supervisar y controlar activamente su sistema de calefacción con biomasa 
KWB a través del móvil. 

Las prestaciones de este sistema abarcan desde los mensajes de alarma en 
texto completo, como por ejemplo “04 Intervalo de mantenimiento expirado” 
hasta el control activo de la instalación. Además de conectar y desconectar la 
calefacción, también es posible realizar ajustes de los circuitos de calefacción y del 
acumulador de agua caliente sanitaria (para el programa de vacaciones o el modo de 
velada). Adicionalmente se pueden consultar los estados actuales de operación en que 
se encuentren la caldera, los circuitos de calefacción, el acumulador de agua caliente 
sanitaria y el depósito de inercia. 

El remitente recibe por SMS una confirmación de la ejecución de los comandos. La 
redacción de comandos y consultas resulta más fácil si se utilizan las plantillas de SMS 
que pueden ser enviadas por el KWB Comfort 3 al correspondiente teléfono móvil. KWB 
Comfort SMS está disponible en español, alemán, inglés, italiano, francés y esloveno.

KWB Comfort Visio
KWB Comfort Visio es un nuevo componente 
de la serie KWB Comfort para la visualización, la super-
visión a distancia y el control remoto de los sistemas de calefac-
ción KWB desde un ordenador. Existe la posibilidad de instalar el 
ordenador directamente in situ, o en cualquier otro lugar utilizan-
do una conexión por módem. La concepción de KWB Comfort 
Visio es revolucionaria en lo referente a la planificación y a la 
puesta en servicio: Basta con enchufarlo a la red, conectarlo y ya 
está listo para su uso; el sistema KWB Comfort Visio se adapta 
automáticamente al sistema de calefacción. KWB Comfort Visio 
está disponible en alemán e inglés.

Supervisión y manejo
En el KWB Comfort Visio se muestran los valores de operación de la caldera, de los circuitos de calefac-
ción, de los acumuladores de agua caliente sanitaria y de los depósitos de inercia. En la pantalla se mues-
tran y pueden ser modificados todos los parámetros de configuración de la instalación de calefacción. 
Adicionalmente KWB Comfort Visio ofrece un amplio sistema de gestión de alarmas que consta de esta-
dísticas y protocolos de alarmas, así como de un amplio programa de ayuda para cada una de ellas. 

Archivo
Con un ordenador in situ pueden aprovecharse las amplias posibilidades de registro y de evaluación de datos que 
ofrece KWB Comfort Visio. La lista cronológica de eventos lleva un registro de todos ellos. De este modo es posible 
rastrear posteriormente qué parámetros han sido cambiados y cuándo. 

Mantenimiento a distancia
Vía módem se puede acceder a la instalación de calefacción desde cualquier sitio. Así se puede tener la calefacción 
bajo control para poder intervenir en caso necesario. Utilizando esta característica, el servicio al cliente de KWB puede 
hacerse cargo del mantenimiento a distancia de la calefacción del cliente.

14
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Sistema de bus KWB

Condiciones del sistema de bus
• Cable bus: CAT.5e, S/FTP; 4×2×AWG 24, longitud máxima 850 m, en tendido subterráneo: 

CAT.5e, 4×2×0,5 mm².

• Tendido en un tubo propio (no junto con 230/400 V CA).

• Toma de energía de la red en una línea (sin ramificaciones ni bucles).

• Si se utiliza el mando de control de la caldera en el interior hay que montar un zócalo adicional con conexión 
al bus CAT.5e (no puede usarse en combinación con KWB Comfort SMS).

• Se suministra tensión a un máximo de dos mandos a distancia digitales tras un módulo de ampliación de circuito 
de calefacción o de la placa base de la calefacción. Cada módulo de ampliación de los circuitos de calefacción 
tiene que estar conectado a la red eléctrica de 230 V 50 Hz con el fin de alimentar tanto al propio módulo como 
a los respectivos mandos a distancia digitales, bombas y motores de regulación del mezclador.

• Se puede utilizar una unidad de control remoto analógica (no conectada al bus) para cada circuito de calefacción 
independientemente de las conexiones al bus. El cableado es similar al de un sensor ambiental.

Leyenda:

MCC Mando de control de la caldera
UCRD Unidad de control remoto digital
UCRA Unidad de control remoto analógica
MACC Módulo de ampliación del circuito de calefacción
 Línea de datos con alimentación de 24 V CC
 Bus RS 485 de 2 polos
 Línea analógica para sensorPlaca base

MACC 1 MACC 2 MACC 3 MACC 4-18

UCRD 2 UCRD 4 UCRA 1 UCRA 3

MCC

UCRD 1 UCRD 3 UCRD 5 UCRA 2

etc.
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Integración de KWB Comfort

PROPUESTA DE EJECUCIÓN: MICRORRED

Líneas de larga distancia de plástico: tienen que estar protegidas contra el 
sobrecalentamiento con un termostato limitador en el circuito de impulsión.

línea de 

alimentación

de red

Dispositivo de descarga térmica

EN 303

cable bus

línea de 

alimentación

de red

Vivienda 2

Vivienda 1

Edificio anexo

separador hidráulico

separador hidráulico

Dispositivo de descarga térmica 

EN 303

Circuitos de calentamiento de baja temperatura (calefacción de pared o de suelo radiante): El circuito de calefacción debe ser protegido contra sobrecalentamiento utilizan-
do un termostato limitador en la alimentación (bomba CC desconectada, mezclador cerrado). Observación: Para la instalación solar se precisa un regulador externo.

1 Caldera
2 Válvula de seguridad
3 Vaso de expansión
4 Bomba del circuito primario de la cal-

dera (calcular s/potencia)
5 Válvula mezcladora de 3 vías termos-

tática o motorizada (s/potencia)
6 Válvula antirretorno
7 Sonda de la temperatura de retorno
8 Válvula reguladora de ramal
9 Depósito de inercia

10 Sensor de temperatura del depósito 
de inercia 1

11 Sensor de temperatura del depósito 
de inercia 2

12 Acumulador de agua caliente sanitaria
13 Sensor de temperatura del acumula-

dor de agua caliente sanitaria
14 Módulo de ampliación del circuito 

de calefacción
15 Mezclador CC1
16 Mezclador CC2
17 Mezclador CC3
18 Mezclador CC4
19 Bomba CC1
20 Bomba CC2
21 Bomba CC3
22 Bomba CC4
23 Bomba del acumulador de agua 

caliente sanitaria

24 Sensor de la temperatura 
de impulsión CC1

25 Sensor de la temperatura 
de impulsión CC2

26 Sensor de la temperatura 
de impulsión CC3

27 Sensor de la temperatura 
de impulsión CC4

28 Mando a distancia digital o analógico
29 Sensor de la temperatura exterior
30 Válvula de descarga térmica de 

seguridad
31 Válvula de retención

PROPUESTA DE EJECUCIÓN: CASA UNIFAMILIAR

Con regulación en función de las condiciones atmosféricas y un módulo de ampliación
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Ejemplos de construcción de KWB Multifire 

Modelo USV ZI 30-60 kW con agitador y tornillo sinfín de carga del silo
Silo junto a la sala de calderas

tornillo sinfín de introducción 

del material techo macizo F90

El accionamiento para el tornillo sinfín de carga del silo debe ser 

montado por fuera del mismo.

Plano alzado

Plano de planta

tablas de 

madera

máx. 35°

mín. 25mín. 95

m
ín

. 2
00

mín. 25

rejilla de protección

150 × 150 × 10

Un apoyo intermedio es necesario a 

partir de una longitud del tornillo sinfín de 

6 m; para longitudes superiores a 8 m se 

necesita un segundo apoyo intermedio.

m
ín

. 2
5

interruptor para parada de emergencia

(para tornillo sinfín de introducción de material)

diámetro: véase la tabla con 

los datos técnicos

interruptor de parada de emergencia

extintor

ventilación y escape de aire 5 cm²

por kW, pero como mínimo 400 cm²

mínimo 205

m
ín

im
o 

30
0

Silo de almacenamiento 
de astillas de madera

pasamuros

 10 cm

pasamuros

altura 60 cm × anchura 50 cm

(volver a cerrar después del montaje – 

canal aislado acústicamente)

pasamuros mín. 50 × 50

F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según ÖNORM EN 13501 
T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según ÖNORM EN 13501
G30 según ÖNORM B 3800, E30 según ÖNORM EN 13501
Todas las dimensiones en cm
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Ejemplos de construcción de KWB Multifire 

Modelo USV D 15-25 kW con agitador
Silo junto a la sala de calderas

*El canal de alimentación se puede empotrar en el suelo 

(véase la página 9)

Profundidad: 22 cm

Arista superior del hormigón: 88 cm (USV D), 114 cm (USV ZI)

techo macizo F90

techo macizo F90

pasamuros

altura 60 cm  ×  anchura 50 cm

(volver a cerrar después 

del montaje – canal aislado 

acústicamente)

máx. 25°

Plano alzado

Plano alzado

Plano de planta

Variante 1

Variante 2

tapa de llenado (aprox. 100 cm × 250 cm)

canal de alimentación empotrado en el falso suelo 

(ventilación posterior recomendada)

canal de alimentación empotrado en el falso suelo 

(ventilación posterior recomendada)

diámetro: véase la tabla 

con los datos técnicos

interruptor de parada de emergencia

extintor

Silo de almacenamiento de 
astillas de madera

66 (USV D) *

92 (USV ZI) *

m
ín

. 1
95

mín. 285

ventilación y escape de aire 5 cm²

por kW, pero como mínimo 400 cm²

F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según 
ÖNORM EN 13501 
T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según 
ÖNORM EN 13501
G30 según ÖNORM B 3800, E30 según 
ÖNORM EN 13501
Todas las dimensiones en cm
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Ejemplos de construcción de KWB Multifire 

Modelo USV ZI 80-100 kW con agitador
Silo sobre la sala de calderas

Plano alzado

Plano de planta

canal de alimentación empotrado en el falso 

suelo (ventilación posterior recomendada)
pasamuros

altura 60 cm × anchura 50 cm

pasatecho

30 cm × 30 cm

(volver a cerrar después del montaje –

canal aislado acústicamente)

Observación

Si el tubo de salida se conecta de este modo, 

deberá tenerse en cuenta la distancia mínima 

a la chimenea.
diámetro: véase la tabla 

con los datos técnicos

techo macizo F90

pasamuros

altura 60 cm × anchura

50 cm

m
ín

. 2
45

m
ín

. 2
20

interruptor de parada de emergencia

extintor

máx. 20°

ventilación y escape de aire 5 cm² por kW, 

pero como mínimo 400 cm²
En el caso de que el depósito de combustible no esté encapsulado 

con F90, deberá observarse la sección cortafuegos máxima 

permitida según la normativa vigente en el lugar que corresponda.

mín. 300

F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según ÖNORM EN 13501 
T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según ÖNORM EN 13501
G30 según ÖNORM B 3800, E30 según ÖNORM EN 13501
Todas las dimensiones en cm
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Ejemplos de construcción de KWB Multifire 

Modelo USV ZI 30-60 kW con agitador 
y tornillo sinfín ascendente con transmisión hacia arriba
Silo junto a la sala de calderas

tablas de madera

pasamuros

altura 60 cm × anchura 50 cm

(volver a cerrar después del montaje – canal aislado 

acústicamente)

techo macizo F90

m
ín

. 2
00

diámetro: véase la tabla 

con los datos técnicos

Silo de almacenamiento 
de astillas de madera

orientable 360º

interruptor de parada 

de emergencia

extintor

ventilación y escape de aire 5 cm² por kW, 

pero como mínimo 400 cm²

mín. 285

m
ín

. 1
95

F90 F90

F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según ÖNORM EN 13501 
T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según ÖNORM EN 13501
G30 según ÖNORM B 3800, E30 según ÖNORM EN 13501
Todas las dimensiones en cm

Plano alzado

Plano de planta
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Modelo USV ZI 30-60 kW con agitador 
y tornillo sinfín ascendente con descarga hacia abajo
Silo debajo de la sala de calderas

Ejemplos de construcción de KWB Multifire 

Plano alzado

Plano de planta

techo macizo F90

interruptor de parada 

de emergencia

extintor
diámetro: véase la tabla con 

los datos técnicos

inclinación del tornillo sinfín 0° hasta máx. 45°

(hasta 15° =
LS máx. 12 m; 

15°-45° =
LS máx. 6 m)

para 15° = máx. 582 cm

para 45° = máx. 437 cm

0°
 h

as
ta

 4
5°

*

ha
st

a 
25

°
=

m
ín

.
45

cm

26
°-

35
°

=
m

ín
.5

0
cm

36
°-

45
°

=
m

ín
.6

0 
cm

( 2,50 -5,50 m)

dejar libre según las 

necesidades

pasamuros

altura 40 cm × anchura 50 cm

paralelo al pozo

(prever espacio para 

montaje/desmontaje)

estación de transferencia

extracción del silo (altura de apilado sobre demanda)

ventilación y escape de aire 5 cm² por kW, 

pero como mínimo 400 cm²

> 205 cm

LS =
hasta 12,00 m

>
 2

00

F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según ÖNORM EN 13501 
T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según ÖNORM EN 13501
G30 según ÖNORM B 3800, E30 según ÖNORM EN 13501
Todas las dimensiones en cm

U
S

V
D

 m
ax

.3
54

*

U
S

V
ZI

 m
áx

.3
30

*

* Con una inclinación de 45° la longitud máxima es de 6 m y la diferencia de nivel es de 354 cm (D) o 330 cm (ZI). 

Para extraer el silo se necesita un espacio horizontal de 437 cm
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Ejemplos de construcción de KWB Multifire 

pasamuros 30 × 30

(volver a cerrar después del montaje –

canal aislado acústicamente)

techo macizo F90

U
S

V
D

 4
0

-6
0

kW
 m

ín
.2

00

U
S

V
D

 8
0

-1
00

kW
 m

ín
.2

40

pantalla de protección de impactos 20
 c

m

Plano alzado

tornillo sinfín ascendente* sin 

desviación axial y sin descenso

interruptor de parada 

de emergencia

extintor

m
ín

im
o

50
 c

m

tobera de inyección

tobera de aspiración

Plano de planta

pasamuros 30 cm × 30 cm

(volver a cerrar después del montaje –

canal aislado acústicamente)

mínimo 200

diámetro: véase la tabla 

con los datos técnicos

depósito de peletssala de calderas

ventilación y escape de aire 5 cm² por kW, pero como mínimo 400 cm²

* Medidas: véase la tabla en la página 10

Modelo USV D 40-100 kW con tornillo sinfín en codo para pelets

Modelo USV D 40-60 kW con agitador de pelets Plus y tornillo sinfín ascendente

F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según 
ÖNORM EN 13501 
T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según 
ÖNORM EN 13501
G30 según ÖNORM B 3800, E30 según 
ÖNORM EN 13501
Todas las dimensiones en cm

Plano alzado

Plano de planta

techo macizo F90

pantalla de protección de impactos

tablas de 
madera

pasamuros 35 cm × 35 cm

(volver a cerrar después 

del montaje – canal aislado 

acústicamente)

sala de 
calderas

m
ín

im
o 

20
0

ventilación y escape de aire 5 cm²

por kW, pero como mínimo 400 cm²

mínimo 218

depósito de pelets

acceso a la chimenea 

mínimo 60 cm

interruptor de parada 

de emergencia

extintor

tobera de inyección

tobera de aspiración

diámetro de chimenea y colocación del tubo de humos 

según la tabla de datos técnicos

m
ín

im
o 

50

m
ín

im
o 

31
4
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Ejemplos de construcción de KWB Multifire 

Modelo USV GS 40–60 kW con agitador de pelets Plus y alimentación neumática

F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según ÖNORM EN 13501 
T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según ÖNORM EN 13501
G30 según ÖNORM B 3800, E30 según ÖNORM EN 13501
Todas las dimensiones en cm

diámetro de chimenea y colocación del tubo 

de humos según tabla de datos técnicos

techo macizo F90

mínimo 30sala de 
calderas

techo macizo F90

tablas de 

madera

tablas de 

madera

m
ín

im
o 

21
7

perforación  7

manguito de protección 

contra incendios

techo macizo F90pantalla de protección de impactos

si
n 

es
ca

ló
n 

m
áx

. 3
00al
tu

ra
 d

e 
al

im
en

ta
ci

ón
 m

áx
 5

00

mínimo 100 

pro “Nivel”

manguera de 

transporte

longitud máx. 

25 m

suelo inclinado

tornillo sinfín de alimentación

pasamuros 35x35 (cerrar después del montaje –

canal acústicamente aislado)

perforación  7

manguito de protección contra incendios

techo macizo F90 techo macizo F90

pantalla de protección 

de impactos

m
ín

im
o 

30

al
tu

ra
 d

e 
al

im
en

ta
ci

ón
 s

in
 e

sc
al

ón
 

m
áx

. 3
00

diámetro de chimenea y colocación del tubo de humos según 

la tabla de datos técnicos 

interruptor de parada de emergencia

extintor

tobera de inyección

tobera de aspiración

Silo de pelets

pasamuros 35 cm × 35 cm

(volver a cerrar después del montaje 

– canal aislado acústicamente)

ventilación y escape 

del aire 5 cm2

por kW, pero mínimo 400 cm²

Sala de 
calderas

Plano alzado

Plano de planta

Modelo USV GS 40–60 kW con tornillo sinfín de alimentación de pelets 
y alimentación neumática



Todas las dimensiones 
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Ejemplos de construcción de KWB Multifire 

F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según ÖNORM EN 13501 
T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según ÖNORM EN 13501
G30 según ÖNORM B 3800, E30 según ÖNORM EN 13501
Todas las dimensiones en cm

Modelo USV GS 40–60 kW con tanque de lona 
y alimentación neumática

Modelo USV GS 40–60 kW con depósito subterráneo 
y alimentación neumática

perforación  7

manguito de protección contra incendios

techo macizo F90

m
ín

im
o 

30

al
tu

ra
 d

e 
al

im
en

ta
ci

ón
 s

in
 e

sc
al

ón
 

m
áx

. 3
00

techo macizo F90

ninguna pieza puntiaguda 

sobre el tanque de lona

si el tanque de lona se instala en un recinto 

separado, deberá preverse una ventilación/ 

desaireación de por lo menos 400 cm².

manguera de transporte 

de pelets 

longitud máx. 25 m

perforación 7

manguito de protección contra incendios
tubo de protección 

tubo AT mín.  15 cm

manguera de transporte de 

pelets longitud máx. 25 m

techo macizo F90

Sala de 
calderas

Plano alzado

Plano de planta

Depósito subterráneo

Conducción de manguera
• Altura máx. de alimentación 5 m

• Altura máx. de alimentación sin escalón 3 m

• Como máximo después de una diferencia de altura de 3 m conducirla en 

horizontal 1 m

• Todos los radios de curvatura de mangueras de alimentación mín. 30 cm

m
ín

im
o 

21
7

m
ín

im
o 

21
7
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 5
00

 5
00

solución especial 2 × 100 kW

 5
00

solución estándar hasta 2 × 80 kW
área abierta solución estándar

área abierta solución especial

diámetro máx. del recinto con agitador 

de brazos de acero: 550 cm

Solución especial: Sistema de caldera doble con un agitador

Solución especial: sistema de caldera doble 
con agitadores colocados sucesivamente

F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según ÖNORM EN 13501 
T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según ÖNORM EN 13501
G30 según ÖNORM B 3800, E30 según ÖNORM EN 13501
Todas las dimensiones en cm

Soluciones especiales KWB Multifire 
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Dimensiones de instalación KWB Multifire 

Modelo USV D Modelo USV ZI

sistema de 

alimentación

dimensiones en cm

longitud del recinto: 326, 330, 330

al
tu

ra
 d

el
 r

ec
in

to
: 1

80
, 2

00
, 2

40

al
tu

ra
 d

el
 r

ec
in

to
: 1

80
, 2

05
, 2

40

an
ch

ur
a 

de
l r

ec
in

to
 1

97
, 2

18
, 2

18

al
tu

ra
 d

el
 r

ec
in

to
: 1

90
, 2

00
an

ch
ur

a 
de

l r
ec

in
to

: 2
18

Modelo USV V

sistema de 

alimentación

dimensiones en cm

longitud del recinto: 310, 314, 314
an

ch
ur

a 
de

l r
ec

in
to

: 1
82

, 2
07

, 2
17

si
st

em
a 

de
 a

lim
en

ta
ci

ón

tapa abierta

Contenedor de 

almacenamiento

longitud del recinto: 365, 369
dimensiones en cm

Modelo USV GS

al
tu

ra
 d

el
 r

ec
in

to
 

21
7,

 2
17

an
ch

ur
a 

de
l r

ec
in

to
 

20
7,

 2
17

longitud del recinto 

318, 318

208, 208

40, 50

100, 100

80
, 8

0

18
3,

 2
05

Todas las dimensiones en cm
*Para poder acceder a la parte posterior de la caldera, 

las distancias a las paredes deben de ser de 70 ó 40 cm

T mín. 30
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Las medidas de la tabla se corresponden con los diferentes 
tamaños de construcción.

¡Los valores referidos a las distancias son valores mínimos!
* Para que la parte posterior de la caldera sea accesible, deberán man-

tenerse los valores mínimos indicados.

El canal del sistema de alimentación deberá estar dentro del 
ángulo indicado (máx. 230° horizontal, 25° inclinación, 45° incli-
nación en tornillos sinfín ascendentes).

Dimensiones de conexión

1 Variante de construcción  
• Conexión del tubo de humos hacia arriba

2 Variante de construcción
• Conexión del tubo de humos lateral

3 Variante de construcción
• Conexión del tubo de humos hacia atrás

co
lg

ar
*

Dimensiones verticales
USV 15 / 25 USV 30 / 40 / 50 / 60 USV 80 / 100

Dimensión Dimensión Dimensión

A Tubo de salida de humos (variante de montaje 1) [mm] 1.534 180 mm 1.794 200 mm 2.070 200 mm

B Tubo de salida de humos (variante de montaje 2 + 3) [mm] 1.322 180 mm 1.569 200 mm 1.793* 200 mm

C Admisión del dispositivo de regulación térmica [mm] 1.307 ½” 1.543 ½” 1.644 ½”

D Salida del dispositivo de regulación térmica [mm] 1.188 ½” 1.435 ½” 1.659 ½”

E Circuito de impulsión [mm] 520 6 ” 544 2” 554 2”

F Circuito de retorno [mm] 500 6 ” 518 2” 528 2”

G Vaciado [mm] 1.321 ½” 1.569 ¾” 1.784 ¾”

H Altura total con conexión del tubo de salida de humos (variante 1) [mm] 1.660 — 1.967 — 2.310 —

Dimensiones horizontales
USV 15 / 25 USV 30 / 40 / 50 / 60 USV 80 / 100

Dimensión Dimensión Dimensión

I Separación [mm] 100 — 119,5 — 120 —

J Separación [mm] 460 — 560 — 560 —

K Separación [mm] 100 — 120,5 — 120 —

L
Separación con variante de montaje 1 y 2 [mm] 325 — 359 — 433 —

Separación con variante de montaje 3 [mm] 461 — 415 — 498 —

M
Separación mínima al muro de la chimenea con variante de montaje 1 y 2 [mm] 400 — 400 — 500 —

Separación mínima al muro de la chimenea con variante de montaje 3 [mm] 540 — 500 — 700 —

N Distancia entre centros de los ejes del ventilador y del tubo de humos [mm] 0 — 0 — 128 —

O Prolongación del tubo de humos (no se suministra) [mm] — — — — min. 250 200 mm

Dimensiones de conexión

* Si la aspiración de gases de combustión del modelo 

USV 80/100 kW se monta en la posición “2“, deberá 

colgarse o apoyarse.

Medidas de la caldera 
para su colocación

Modelo USV D /USV ZI
Medida 1: 15-25 kW
Medida 2: 30 -60 kW
Medida 3: 80 -100 kW

Modelo USV V
Medida 1: 15-25 kW
Medida 2: 30 -40 kW

Modelo USV GS
Medida 1: 40-  60 kW
Medida 2: 80 -100 kW Medidas de la caldera en cm para su colocación

Modelo montada desmontada

USV V 15/25 105 x 157 65 x 104

USV V 30/40 105 x 183 72 x 129

USV D/ZI 15/25 80 x 157 65 x 104

USV D/ZI 30/40/50/60 88 x 183 72 x 129

USV D/ZI 80/100 89 x 203 72 x 149

USV GS 40/50/60 88 x 183 72 x 129

USV GS 80/100 89 x 207 72 x 149
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Consumo de combustible Silo

Consumo de combustible y tamaño del depósito

Vista del suelo inclinado

grosor de tabla 3 cm
recomendado: madera de alerce

máx. 90 cm

grosor de soportes 
de grada 10 × 10 cm.

máx. 150 cm

Consumo de combustible y tamaño del silo para el almacenamiento de astillas

Carga térmica 
del edificio

[kW]

Consumo 
por año*

[m³/a]

Tamaño del silo 
para el consumo 

anual*[m³/a]

15 38 55,5

25 63 92,5

30 75 111,0

40 100 148,0

50 125 185,0

60 150 222,0

80 200 296,0

100 250 370,0

* Si se utilizan astillas de madera con un contenido de agua del 25% y un granulado 

de G30 según la norma ÖNORM M 7133

Factor de consumo por año: 2,5 m³ por kW de carga térmica

Factor de tamaño del silo para el consumo anual: 3,7 m³ por kW de carga térmica

Consumo de combustible y tamaño del depósito de pelets

Carga térmica 
del edificio

[kW]

Consumo 
por año*

[kg/a]

Tamaño del silo 
para el consumo 

anual* [m³/a]

15 6.000 13,5

25 10.000 22,5

30 12.000 27,0

40 16.000 36,0

50 20.000 45,0

60 24.000 54,0

80 32.000 72,0

100 40.000 90,0

Factor de consumo por año: 400 kg por kW de carga térmica

Factor de tamaño del silo para el consumo anual: 

0,9 m³ por kW de carga térmica
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Datos técnicos Funcionamiento con astillas

MODELO DE CALDERA

Potencia Unidad USV 15 USV 25 USV 30 * USV 40 USV 50 * USV 60 * USV 80 USV 100 **

Potencia nominal kW 15 25 30 40 50 60 80 99 / 101****

Carga parcial kW 5,0 7,1 8,6 11,5 14,2 17,0 22,4 27,6

Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 91,3 90,2 90,4 90,8 90,9 91,1 91,3 91,1

Rendimiento de la caldera a carga parcial % 87,7 89,1 90,1 92,2 92,2 92,2 92,2 92,6

Rendimiento térmico del combustible a potencia nominal kW 16,4 29,0 34,8 46,3 56,1 66,0 85,6 113,9

Rendimiento térmico del combustible a carga parcial kW 5,7 8,0 9,5 12,5 15,5 18,4 24,3 29,9

Circuito hidráulico

Volumen de agua l 82 63 158 158 128 128 167 167

Diámetro de conexión para agua Pulgada 5 5 2 2 2 2 2 2

Diámetro de conexión para agua DN 32 32 50 50 50 50 50 50

Diámetro de la válvula termoestática de seguridad Pulgada ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Resistencia del circuito de agua a 10 K mbar 1,4 8,1 9,2 11,5 19,4 27,3 43,1 64

Resistencia del circuito de agua a 20 K mbar 0,35 2,1 2,4 3,0 5,0 6,9 10,8 16

Temperatura de la caldera °C 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90

Temperatura mínima de entrada a la caldera °C 55 55 55 55 55 55 55 55

Presión máx. de servicio bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Presión de prueba bar 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Circuito de humos

Temperatura de la cámara de combustión 900 - 1100 °C

Presión de la cámara de combustión mbar – 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01

Tiro necesario a potencia nominal/carga parcial mbar 0,15 / 0,11 0,15 / 0,11 0,15 / 0,1 0,15 / 0,1 0,15 / 0,1 0,15 / 0,1 0,15 / 0,1 0,18 / 0,12

Aspiración requerida sí sí sí sí sí sí sí sí

Temperatura de gases de escape a potencia nominal 
(para cálculo de la chimenea) °C 160 160 160 160 160 160 160 160

Temperatura de gases de escape a carga parcial 
(para cálculo de la chimenea) °C 90 90 90 90 90 90 90 100

Flujo másico de los gases de escape a potencia nominal kg/h 45 75 90 120 150 180 240 268

Flujo másico de los gases de escape a carga parcial kg/h 15 24 29 39 50 60 81 93

Volumen de gases de escape a potencia nominal Nm³/h 35,3 58,8 70,5 94,0 117,5 141,0 188,0 209,0

Volumen de gases de escape a carga parcial Nm³/h 11,8 18,8 22,7 30,6 38,8 47,0 63,5 72,6

Diámetro del tubo de salida de humos mm 180 180 200 200 200 200 200 200

Diámetro de la chimenea (valores orientativos) mm 180 180 200 200 200 200 220 250

Altura de enganche del tubo de salida de humos 
(variante de construcción 1, página 27) mm 1.534 1.534 1.794 1.794 1.794 1.794 2.070 2.070

Altura de enganche del tubo de salida de humos 
(variante de construcción 2+3) mm 1.322 1.322 1.569 1.569 1.569 1.569 1.793**** 1.793****

Pendiente del tubo de humos ° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3°

Ejecución de la chimenea resistente a la humedad

Combustible Astillas de madera según norma ÖNORM M 7133

Contenido de agua máximo 0,33 kg/kg s.f.

Humedad máxima 0,50 kg/kg s.s.

Tamaño máximo del combustible según la ÖNORM G30

Ceniza

Volumen del contenedor de ceniza l 65 65 65 65 65 65 65 65

Sistema de extracción de la ceniza sí sí sí sí sí sí sí sí

Instalación eléctrica tipo USV D, USV ZI, USV V

Toma de corriente 400 V 5 polos max. 13 A

Potencia de conexión W 1.629 - 3.129 1.629 - 3.129 1.832 - 3.332 1.832 - 3.332 2.382 - 3.332 2.382 - 3.332 2.502 - 3.452 2.524 - 3.474

FJ-BLT Francisco Josephinum Wieselburg – Biomass • Logistic • Technology
mg/Nm³ Miligramos por metro cúbico normal (1 Nm³ bajo 1013 mbar a 0 °C)
n.m. no medido
s.f. sustancia fresca
s.s. sustancia seca

* Control de dibujo
** Variantes de clasificación
*** Valores interpolados para tamaños intermedios
****   Valores de las medidas intermedias obtenidos por interpo-

lación (W25): 99 kW de un contenido de agua del 25-30 %
(W30): 94 kW
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Datos técnicos Funcionamiento con astillas

MODELO DE CALDERA

Pesos Unidad USV 15 USV 25 USV 30 * USV 40 USV 50 * USV 60 * USV 80 USV 100 **

Camisa de agua kg. 99 115 197 197 227 227 286 286

Cuerpo de la caldera kg. 125 142 238 238 268 268 327 327

Peso de la caldera USV V kg. 684 699 785 785 — — — —

Peso de la caldera USV D kg. 528 556 705 705 768 768 990 997

Peso de la caldera USV ZI kg. 573 601 750 750 813 813 1.035 1.042

Emisiones según el informe de ensayo FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT

Nº del informe de ensayo BLT-034/99 BLT-026/05 *** BLT-017/06 *** *** BLT-018/06
BLT-020, 

019/06

Contenido de O2 a potencia nominal Vol% 7,5 7,3 7,2 7,1 7,2 7,3 7,4 6,2

Contenido de O2 a carga parcial Vol% 12,6 12,0 12,3 13,0 12,4 11,8 10,5 10,0

Contenido de CO2 a potencia nominal Vol% 13,1 13,1 13,2 13,4 13,3 13,2 13,0 14,3

Contenido de CO2 a carga parcial Vol% 8,0 10,0 9,2 7,7 8,3 8,9 10,0 10,5

Referencia 10 % O2 seco (EN 303-5)

CO a potencia nominal mg/Nm³ 100,0 25,0 93,7 231,0 214,5 198,0 165,0 19,0

CO a carga parcial mg/Nm³ 913,0 311,0 317,7 331,0 271,5 212,0 93,0 92,0

NOx a potencia nominal mg/Nm³ 187,0 173,0 180,7 196,0 199,8 203,5 211,0 203,0

NOx a carga parcial mg/Nm³ n.m. n.m. n.m. 228,0 218,0 208,0 188,0 n.m.

OGC a potencia nominal mg/Nm³ 2,0 2,0 3,3 6,0 6,0 6,0 6,0 < 1

OGC a carga parcial mg/Nm³ 10,0 9,0 9,0 9,0 7,3 5,5 2,0 1,0

Polvo a potencia nominal mg/Nm³ 40,0 24,0 24,0 24,0 25,3 26,5 29,0 31,0

Polvo a carga parcial mg/Nm³ n.m. 23,0 18,7 10,0 12,0 14,0 18,0 n.m.

Referencia del 13% O2 seco (Wieselburg)

CO a potencia nominal mg/Nm³ 73,0 18,0 68,0 168,0 156,0 144,0 120,0 14,0

CO a carga parcial mg/Nm³ 664,0 226,0 231,0 241,0 197,8 154,5 68,0 67,0

NOx a potencia nominal mg/Nm³ 136,0 126,0 131,3 142,0 145,0 148,0 154,0 148,0

NOx a carga parcial mg/Nm³ n.m. n.m. n.m. 166,0 158,8 151,5 137,0 n.m.

OGC a potencia nominal mg/Nm³ 1,0 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 < 1

OGC a carga parcial mg/Nm³ 7,0 7,0 7,0 7,0 5,8 4,5 2,0 < 1

Polvo a potencia nominal mg/Nm³ 29,0 18,0 17,3 18,0 18,8 19,5 21,0 23,0

Polvo a carga parcial mg/Nm³ n.m. 17,0 13,7 7,0 8,5 10,0 13,0 n.m.

Según § 15a-BVG de Austria

CO a potencia nominal mg/MJ 49,0 12,0 47,3 118,0 109,8 101,5 85,0 9,0

CO a carga parcial mg/MJ 439,0 153,0 159,3 172,0 141,0 110,0 48,0 45,0

NOx a potencia nominal mg/MJ 102,0 85,0 90,0 100,0 102,0 104,0 108,0 100,0

NOx a carga parcial mg/MJ n.m. n.m. n.m. 118,0 112,8 107,5 97,0 n.m.

OGC a potencia nominal mg/MJ 1,0 1,0 1,7 3,0 3,0 3,0 3,0 < 1

OGC a carga parcial mg/MJ 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 1,0 < 1

Polvo a potencia nominal mg/MJ 19,0 12,0 12,0 12,0 12,8 13,5 15,0 15,0

Polvo a carga parcial mg/MJ n.m. 11,0 9,0 5,0 6,0 7,0 9,0 n.m.

FJ  -  BLT Francisco Josephinum Wieselburg – Biomass • Logistic • Technology
mg/Nm³ Miligramos por metro cúbico normal (1 Nm³ bajo 1013 mbar a 0 °C)
n.m. no medido
s.f. sustancia fresca
s.s. sustancia seca

* Control de dibujo
** Variantes de clasificación
*** Valores interpolados para tamaños intermedios.
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Datos técnicosFuncionamiento con pelets

MODELO DE CALDERA

Unidad USV 25 USV 30 * USV 40 USV 50 * USV 60 * USV 80 USV 100 **

Potencia nominal kW 25 30 40 50 60 82 99 / 101

Carga parcial kW 7,4 8,7 11,3 14,6 17,85 24,4 29,7 / 30,3

Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 92,3 91,5 90,0 90,7 91,45 92,9 92

Rendimiento de la caldera a carga parcial % 90,1 89,9 89,5 90,0 90,5 91,5 92,2

Rendimiento térmico del combustible a potencia nominal kW 28,6 34,6 46,7 56,7 66,6 86,5 112,9

Rendimiento térmico del combustible a carga parcial kW 8,2 9,7 12,6 16,1 19,65 26,7 30,5

Circuito hidráulico

Volumen de agua l 63 158 158 128 128 167 167

Diámetro de conexión para agua Pulgada 5 2 2 2 2 2 2

Diámetro de conexión para agua DN 32 50 50 50 50 50 50

Diámetro de la válvula termoestática de seguridad Pulgada ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Resistencia del circuito de agua a 10 K mbar 8,1 9,2 11,5 19,4 27,3 43,1 64

Resistencia del circuito de agua a 20 K mbar 2,1 2,4 3,0 5,0 6,9 10,8 16

Temperatura de la caldera °C 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90

Temperatura mínima de entrada a la caldera °C 55 55 55 55 55 55 55

Presión máx. de servicio bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Presión de prueba bar 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Circuito de humos

Temperatura de la cámara de combustión 900 - 1100 °C

Presión de la cámara de combustión mbar – 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01

Tiro necesario a potencia nominal/carga parcial mbar 0,15 / 0,11 0,15 / 0,1 0,15 / 0,1 0,15 / 0,1 0,15 / 0,1 0,15 / 0,1 0,18 / 0,12

Aspiración requerida sí sí sí sí sí sí sí

Temperatura de gases de escape a potencia nominal 
(para cálculo de la chimenea) °C 160 160 160 160 160 160 160

Temperatura de gases de escape a carga parcial 
(para cálculo de la chimenea) °C 90 90 90 90 90 90 100

Flujo másico de los gases de escape a potencia nominal kg/h 75 90 120 150 180 240 268

Flujo másico de los gases de escape a carga parcial kg/h 24 29 39 50 60 81 93

Volumen de gases de escape a potencia nominal Nm³/h 58,8 70,5 94,0 117,5 141,0 188,0 209,0

Volumen de gases de escape a carga parcial Nm³/h 18,8 22,7 30,6 38,8 47,0 63,5 72,6

Diámetro del tubo de salida de humos mm 180 200 200 200 200 200 200

Diámetro de la chimenea (valores orientativos) mm 180 200 200 200 200 220 250

Altura de enganche del tubo de salida de humos 
(variante de construcción 1, página 27) mm 1.534 1.794 1.794 1.794 1.794 2.070 2.070

Altura de enganche del tubo de salida de humos 
(variante de construcción 2+3) mm 1.322 1.569 1.569 1.569 1.569 1.793**** 1.793****

Pendiente del tubo de humos ° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3°

Ejecución de la chimenea resistente a la humedad

Combustible Pelets de madera pura según ÖNORM M 7135 o bien DIN Plus

Poder calorífico 17,6 MJ/kg

Densidad > 650 kg/m³

Contenido de agua 8 - 10 % en peso 

Contenido de cenizas < 0,5 % en peso

Longitud 0,5 - 3 cm

Diámetro 0,5 - 0,6 cm

Contenido de polvo antes de la carga < 1 % en peso

Materia prima Madera pura, contenido de corteza < 15 % en peso

Ceniza

Volumen del contenedor de ceniza l 65 65 65 65 65 65 65

Sistema de extracción de la ceniza sí sí sí sí sí sí sí

Instalación eléctrica tipo USV D, USV ZI, USV V

Toma de corriente 400 V 5 polos max. 13 A

Potencia de conexión W 1.629 - 3.129 1.629 - 3.129 1.832 - 3.332 1.832 - 3.332 2.382 - 3.332 2.382– 3.332 2.524 - 3.474

Instalación eléctrica USV GS

Toma de corriente 400 V 5 polos max. 13 A

Potencia de conexión W – – 3.572 3.572 3.572 3.692 2.714

Leyenda: véase la página 30
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Datos técnicos operación con pelets

MODELO DE CALDERA

Pesos Unidad USV 25 USV 30 * USV 40 USV 50 * USV 60 * USV 80 USV 100 **

Camisa de agua kg 115 197 197 227 227 286 286

Cuerpo de la caldera kg 142 238 238 268 268 327 327

Peso de la caldera USV V kg 699 785 785 — — — —

Peso de la caldera USV D kg 556 705 705 768 768 990 997

Peso de la caldera USV ZI kg 601 750 750 813 813 1.035 1.042

Peso de la caldera USV GS kg 656 805 805 868 868 1.090 1.097

Emisiones según el informe de ensayo FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT FJ – BLT

Nº del informe de ensayo BLT-025/05 *** BLT-021/06 *** *** BLT-022/06
BLT-024, 

023/06

Contenido de O2 a potencia nominal Vol% 6,1 6,4 7,1 7,0 7,0 6,8 6,7

Contenido de O2 a carga parcial Vol% 8,7 10,4 13,8 12,7 11,7 9,5 10,0

Contenido de CO2 a potencia nominal Vol% 14,3 14,0 13,4 13,5 13,5 13,6 13,8

Contenido de CO2 a carga parcial Vol% 11,8 10,2 6,9 7,9 9,0 11,0 10,8

Referencia 10 % O2 seco (EN 303-5)

CO a potencia nominal mg/Nm³ 26,0 52,0 104,0 90,8 77,5 51,0 7,0

CO a carga parcial mg/Nm³ 139,0 184,7 276,0 234,8 193,5 111,0 62,0

NOx a potencia nominal mg/Nm³ 115,0 132,3 167,0 175,5 184,0 201,0 184,0

NOx a carga parcial mg/Nm³ n.m. n.m. 156,0 161,8 167,5 179,0 n.m.

OGC a potencia nominal mg/Nm³ 1,0 1,3 2,0 1,8 1,5 1,0 < 1

OGC a carga parcial mg/Nm³ 3,0 4,3 7,0 5,5 4,0 1,0 1,0

Polvo a potencia nominal mg/Nm³ 37,0 33,3 26,0 25,8 25,5 25,0 26,0

Polvo a carga parcial mg/Nm³ 32,0 40,0 56,0 53,5 51,0 46,0 ng

Referencia 13 % O2 seco (FJ – BLT)

CO a potencia nominal mg/Nm³ 19,0 38,0 76,0 66,3 56,5 37,0 5,0

CO a carga parcial mg/Nm³ 101,0 134,0 200,0 170,3 140,5 81,0 45,0

NOx a potencia nominal mg/Nm³ 83,0 96,0 122,0 128,0 134,0 146,0 134,0

NOx a carga parcial mg/Nm³ n.m. n.m. 113,0 117,3 121,5 130,0 n.m.

OGC a potencia nominal mg/Nm³ 1,0 1,3 2,0 1,8 1,5 1,0 < 1

OGC a carga parcial mg/Nm³ 2,0 3,0 5,0 4,0 3,0 1,0 < 1

Polvo a potencia nominal mg/Nm³ 27,0 24,3 19,0 18,8 18,5 18,0 19,0

Polvo a carga parcial mg/Nm³ 23,0 29,0 41,0 39,3 37,5 34,0 n.m.

según § 15a-BVG de Austria

CO a potencia nominal mg/MJ 13,0 25,3 50,0 43,5 37,0 24,0 3,0

CO a carga parcial mg/MJ 68,0 89,0 131,0 111,5 92,0 53,0 29,0

NOx a potencia nominal mg/MJ 56,0 64,0 80,0 84,0 88,0 96,0 87,0

NOx a carga parcial mg/MJ n.m. n.m. 74,0 76,8 79,5 85,0 n.m.

OGC a potencia nominal mg/MJ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 < 1

OGC a carga parcial mg/MJ 2,0 2,3 3,0 2,5 2,0 1,0 < 1

Polvo a potencia nominal mg/MJ 18,0 16,3 13,0 12,8 12,5 12,0 12,0

Polvo a carga parcial mg/MJ 15,0 19,0 27,0 25,8 24,5 22,0 n.m.

FJ – BLT Francisco Josephinum Wieselburg – Biomass • Logistic • Technology
mg/Nm³ Miligramos por metro cúbico normal (1 Nm³ bajo 1013 mbar a 0 °C)
n.m. no medido
s.f. sustancia fresca
s.s. sustancia seca

* Control de dibujo
** Variantes de clasificación
*** Valores interpolados para tamaños intermedios
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Indicación sobre las condiciones 
básicas de construcción
Como usuario de una instalación de calefacción KWB, el cliente 
está sujeto a todas las normas legales locales vigentes relativas 
a la presentación de permisos de obra, a la edificación y a la 
ejecución. El aparejador o las autoridades competentes, por 
ejemplo, le pueden informar sobre dicha normativa. El cumpli-
miento fehaciente de las regulaciones locales vigentes es un 
requisito indispensable para disponer de derecho de garantía 
y de sus prestaciones, así como para la cobertura del seguro. 
KWB no asume ningún tipo de responsabilidad ni de garantía 
por cualquier tipo de medidas constructivas. El propietario de la 
instalación es el único responsable de la correcta realización de 
las medidas constructivas. Como usuario de un sistema de cale-
facción por biomasa, eventualmente puede que usted tenga la 
posibilidad de recibir ayudas regionales específicas de fomen-
to. Infórmese a tiempo sobre los plazos y los procedimientos 
necesarios para tramitar la solicitud de dichas ayudas. Tenga en 
cuenta las dimensiones indicadas en los ejemplos de montaje 
y en los datos técnicos. Sin pretender hacer una exposición 
detallada ni ignorar las disposiciones legales y apoyándonos en 
las directivas austríacas TRVB H 118 y ÖKL, hojas informativas 
Nº 56 y Nº 66, recomendamos lo siguiente:

Sala de calderas
Solera de hormigón, en bruto o de baldosa, las irregularidades 
leves pueden ser niveladas con las patas de altura regulable. 
Todos los materiales utilizados para el suelo, paredes y techo 
tienen que ser ignífugos de la clase F90*¹; las puertas de la sala 
de calderas (véase la tabla de medidas para la colocación de 
la caldera) debe ser antiincendio (T30*²), abrir en la dirección 
de escape y cerrar automáticamente; la puerta de comunica-
ción con el silo de combustible también debe ser antiincendio 
(T30*²) y cerrar automáticamente. Las ventanas de la sala de 
calderas en G30*3 no se deben abrir; la abertura de ventilación 
no se deberá poder cerrar y tendrá 5 cm² por cada kW de poten-
cia nominal de la instalación de calefacción, pero como míni-
mo 400 cm². Para potencias de caldera > 60 kW deberá prever-
se una abertura de ventilación cerca del suelo y otra cerca del 
techo; la tubería de entrada de aire debe conducir directamente 
al exterior y si para ello debe cruzar otros recintos, el conducto 
de ventilación deberá ser revestido según F90*¹; las aberturas 
de ventilación hacia el exterior deben estar cerradas por fuera 
con una rejilla de protección con un ancho de malla < 5 mm. 
Hay que instalar un sistema de iluminación fijo y una línea de 
alimentación eléctrica a la instalación de calefacción; la luz y el 
interruptor de emergencia debidamente señalizado de la cale-
facción tienen que colocarse en el exterior de la sala de calde-
ras, en un lugar fácilmente accesible junto a la puerta de la sala 
de calderas. Fuera de la sala de calderas y junto a sus puertas, 
deberá estar disponible un extintor manual (peso cargado de 
6 kg, según EN3). Tanto la sala de calderas como las tuberías de 
agua y de calor a distancia tienen que estar instaladas a prueba 
de heladas. Está prohibido almacenar sustancias inflamables 
en la sala de calderas fuera del silo de la calefacción, del con-
tenedor de almacenamiento o del depósito intermedio; está 
prohibido que haya una conexión directa a otros recintos en los 
que haya líquidos o gases inflamables (como por ejemplo, un 
garaje). Observe las directivas de instalación.

Silo de almacenamiento de combustible
Rigen los mismos requisitos constructivos que para la sala de 
calderas. En el centro del silo se coloca el agitador que se fija al 

suelo de hormigón con tornillos de anclaje. Al mismo nivel que 
el borde superior del sistema de alimentación debe montarse 
un suelo inclinado/falso con ventilación posterior. El pasamuros 
(anchura 50 cm, altura 60 cm) para el canal del sinfín entre el silo 
y la sala de calderas debe ser aislado a prueba de incendios (por 
ejemplo con lana mineral). Cuando el silo se llene bombeando 
las astillas o los pelets, hay que montar los acoplamientos para 
manguera distribuidos por KWB y tuberías con toma de tierra. 
Al llenar el silo de esta forma hay que aislarlo herméticamente 
contra el polvo. El aire de escape es aspirado o eliminado pre-
via filtración al exterior a través de una segunda tubería puesta 
a tierra y un acoplamiento de manguera. La aspiración o la filtra-
ción del aire de transporte es tarea del proveedor de combusti-
ble. Las paredes, las ventanas y las puertas tienen que resistir 
la sobrepresión que se genera durante el proceso de llenado. Si 
el combustible es almacenado a granel está prohibida cualquier 
instalación eléctrica por tratarse de una fuente de ignición. Hay 
que dotar a las calderas de biomasa KWB con todos los equipos 
de protección contra incendios que requiera la instalación. En 
función de la situación de montaje in situ, del tipo de combus-
tible y de la cantidad almacenada, puede ser necesario montar 
un dispositivo de extinción manual y/o conectar el dispositivo 
extintor integrado a una tubería de agua a presión. El disposi-
tivo de extinción manual (desde la sala de calderas) tiene que 
instalarse a prueba de heladas como tubería vacía de, al menos, 
¾”, o como tubería DN 20 directamente sobre el paso del canal 
de alimentación al silo. La grifería de cierre que se va a colocar 
en la sala de calderas tiene que llevar un rótulo indicador con 
el texto: “Dispositivo extintor del silo de almacenamiento”. Hay 
que montar un dispositivo de extinción manual cuando se alma-
cenen entre 50 y 200 m³ de astillas de madera para una instala-
ción de hasta 400 kW. Cuando se adose un silo a elementos de 
construcción resistentes al fuego sin aberturas, entonces puede 
prescindirse de la ejecución / revestimiento F90*1 del silo. Para 
silos de almacenamiento de astillas de madera situados en 
edificios agrícolas, con la pared contigua a la zona de vivienda 
resistente al fuego, entonces puede prescindirse de la ejecu-
ción / revestimiento F90*1 del silo, si la sección cortafuegos es 
menor de 500 m². El combustible tiene que almacenarse sepa-
rado de otros materiales (por ejemplo, tablas de madera). Hay 
que instalar un dispositivo antiincendios con disparador manual 
y un dispositivo antiincendios integrado. En caso de que se 
almacenen otros restos de madera (con polvo) hasta 200 m³, en 
las instalaciones de hasta 400 kW es necesario montar un sis-
tema antiincendios integrado, además del dispositivo antiincen-
dios con disparador manual. En las instalaciones mayores de 
400 kW o cuando se almacenen cantidades superiores a 200 m²  
será siempre necesario montar ambos sistemas (el dispositivo 
antiincendios manual y el integrado), (véase TRVB H118). Para 
los silos alimentados continuamente con viruta o polvo de lijar 
utilizando el sistema de aspiración, se aplican normas legales 
adicionales relativas a la seguridad y a la primera inspección de 
aprobación. Si tiene alguna duda, consulte con su representan-
te autorizado de KWB. Los silos de almacenamiento a nivel de 
superficie tienen que tener una puerta con una sección trans-
versal de 1,80 m por lo menos, que tiene que ser transitable, 
con revestimiento interior de tablas que puedan quitarse desde 
fuera, de tal modo que impidan que el combustible caiga al 
exterior si se abre la puerta por equivocación. Hay que prever 
una abertura de revisión (F90*¹) sobre el canal de alimentación. 
Tenga en cuenta aquí los ejemplos de montaje.

Chimenea
La chimenea debe ser totalmente resistente a la humedad (FU) 
debido al alto rendimiento de la caldera. ¡Se trata de diseños de 
chimenea en los que a pesar de que los gases de escape en su 
recorrido quedan permanentemente debajo del punto de rocío, 
no se presenta ninguna humidificación o daño en la mampos-
tería, ver DIN 18160! Los valores orientativos para el diámetro 

Condiciones básicas de construcción

*¹ F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según ÖNORM EN 13501
*² T30 según ÖNORM B 3800,, EI2 30-C según ÖNORM EN 13501
*³ G30 según ÖNORM B 3800, E30 según ÖNORM EN 13501
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de la chimenea están indicados en los datos técnicos. Éstos son 
aplicables para el correspondiente tamaño de la instalación, en 
condiciones constructivas normales, es decir: altura efectiva de 
chimenea entre 8 y 10 m, longitud del tubo de humos de 1,50 m, 
2 codos de 90° cada uno, 1 estrechamiento, 1 conexión en T de 
90°. Tenga en cuenta los diagramas de sección del fabricante 
de la chimenea. Cuando el espacio disponible diverja de los 
datos proporcionados o presente características desfavorables, 
deberá llevarse a cabo un cálculo de la chimenea conforme a la 
norma EN 13384. KWB dispone de una hoja de registro de datos 
en forma de formulario electrónico. A petición del cliente y sir-
viéndose del formulario cumplimentado, KWB realiza también 
el cálculo de la chimenea con cargo al cliente. El deshollinador 
responsable es el especialista in situ competente para estas 
cuestiones. Es conveniente implicar a su deshollinador ya 
durante la fase de planificación, debido a que este profesional 
deberá aprobar más adelante la instalación de humos.

Montaje de la instalación de caldera

Colocación de la caldera
Se encargará siempre y exclusivamente a personal calificado 
y formado de KWB o de los socios competentes de KWB. La 
caldera se introduce montada y lista para enchufar si las condi-
ciones de la obra lo permiten. En caso contrario, será desmon-
tada y vuelta a montar en la sala de calderas. Las conexiones 
de la instalación de caldera a la chimenea, al suministro de agua 
y al sistema eléctrico deben ser efectuadas por instaladores 
de calefacción y electricistas autorizados, debiendo además 
ser probadas debido a muchas razones como, por ejemplo, la 
obtención de una subvención.

Conexión del tubo de humos a la chimenea
En tanto no haya sido ya exigido por las disposiciones locales, 
se recomienda instalar un regulador de tiro y una tapa contra 
deflagración en el tubo de humos en la parte lateral de la chime-
nea y disponerlos de tal manera que quede excluido un peligro 
para las personas. El tubo de humos debe ser conducido de la 
manera más corta posible hacia la chimenea y ser conectado 
herméticamente a la misma. Además debe presentar una ligera 
inclinación ascendente, lo ideal sería menos de 45°. El tubo de 
humos debe tener un aislamiento térmico y disponer de abertu-
ras de fácil acceso para su limpieza. La conexión de la chimenea 
debe ser elegida 20 mm mayor que el diámetro del tubo de 
humos. Así puede ser realizado un adecuado aislamiento acús-
tico entre el tubo de humos y la chimenea. La instalación KWB 
va equipada de serie con un ventilador de tiro inducido.

Conexión de agua
Al utilizar astillas de madera se necesita una temperatura de 
entrada de retorno en la caldera de 55 °C como mínimo. Si se 
van a emplear pelets, la temperatura debe alcanzar al menos 
50 °C; en caso contrario existe el riesgo de que aumente la 
corrosión y, con ello, de perder los derechos de prestaciones 
de garantía. Con la regulación de la caldera se puede controlar 
a elección una regulación de mezclador o una bomba de mezcla 
para elevar la temperatura del retorno. En instalaciones hasta 
60 kW también se puede realizar una elevación de la temperatu-
ra de retorno mediante una válvula termostática de regulación. 
KWB suministra los elementos necesarios para la elevación 
de la temperatura de retorno. La instalación de calefacción, 
excepto si se utiliza una bomba de mezcla para la elevación de 
la temperatura de retorno, debe estar equipada con un sistema 
de distribución sin presión (desvío, distribuidor, acumulador de 
compensación de carga, depósito de inercia, válvula de descar-
ga térmica de seguridad…) y en función de la normativa, con 
un grupo de seguridad (por ejemplo, según ÖNORM EN 12828 
o EN 303). Un acumulador de compensación de carga o un 
depósito de inercia no son necesarios, pero en determinadas 
ocasiones son convenientes, por ejemplo, para la conexión de 
una instalación solar, de una caldera de leña o cuando la necesi-
dad de calor es mínima, como por ejemplo en el período estival. 
¡Su instalador le dará un asesoramiento específico! Al realizar el 
aislamiento acústico de las conexiones de agua deberá obser-
varse la hermeticidad de las piezas empleadas frente al oxígeno, 
porque de lo contrario, existe mayor riesgo de corrosión y con 
ello de la pérdida de los derechos de garantía.  Si se instalan 
tuberías de material plástico para calefacción por suelo radiante 
o de calor a distancia, deberán ser protegidas adicionalmente 
contra las temperaturas demasiado altas mediante un termos-
tato limitador para la bomba del circuito de calefacción. En lo 
referente a las características del agua de la caldera deberán 
ser cumplidas necesariamente las normas VDI 2035 ó ÖNORM 
H 5195 T1 y T2, porque de lo contrario existe el riesgo de corro-
sión y con ello, de la pérdida de los derechos de prestaciones 
de garantía.

Conexiones eléctricas de la instalación 
KWB Multifire
Todo el cableado interno de la instalación se efectúa en fábrica 
o bien listo para ser enchufado por el personal de montaje. 
Localmente sólo es necesario que una empresa autorizada 
de instalaciones eléctricas efectúe la conexión a la red y el 
cableado exterior de la caldera, así como, en caso de una red, el 
cableado del bus de los módulos de ampliación de los circuitos 
de calefacción y de los termostatos digitales. 

Condiciones básicas de construcción

Parámetro característico de la bomba 
del circuito de caldera

Caudal mínimo requerido V y altura de impulsión H*
Válvula reguladora 

o mezclador de retorno

Salto de temperatura  [K] sobre la caldera 10 15 20

Potencia de la caldera 

[kW]

Diámetro mínimo de 

impulsión y de retorno

V

[m³/h]

H

[m]

V

[m³/h]

H

[m]

V

[m³/h]

H

H[m]

Kvs

[m³/h]

15 1" 1,29 0,64 0,86 0,28 0,64 0,16 9

25 5
4" 2,15 0,72 1,43 0,32 1,07 0,18 14

30 5
4" 2,58 1,23 1,82 0,61 1,29 0,31 14

40 5
4" 3,44 2,19 2,29 0,97 1,72 0,55 14

50 6
4" 4,30 1,67 2,86 0,74 2,15 0,42 17

60 6
4" 5,16 2,41 3,44 1,07 2,58 0,60 17

80 2" 6,87 4,79 4,58 2,13 3,44 1,20 44

100 2" 8,59 6,38 5,73 2,84 4,30 1,60 44

* La recomendación es para condiciones estándar (circuito primario en la sala de calderas)



35

Calderas de biomasa

Conexiones que ha de efectuar el cliente: 

• Enchufe CEE de 5 polos (3L/N/PT), 400 V CA

• Descargador de sobretensión tipo “C“ en el armario 
distribuidor (recomendado como protección contra rayos)

• Interruptor de “Parada de Emergencia“ 
(230 V CA, sección mín. del cable 1,5 mm²)

• Cuando se utilice KWB Comfort SMS: 
Caja de enchufe 230 V CA.

por módulo 1 enchufe CEE de 5 polos (3L/N/PT), 400 V CA

Condiciones básicas de construcción

Contenido en el suministro:
• Opción de pedido: sin circuito de calefacción

- Placa de caldera I/O sin circuito de calefacción
- Mando de caldera con sensor de temperatura ambiente
- Juego de sensores de temperatura (1 sensor para acumula-

dor de agua caliente sanitaria, 2 sensores para depósito de 
inercia, 1 sensor de temperatura de retorno)*

• Opción de pedido: 1 circuito de calefacción
- Placa de caldera I/O con un circuito de calefacción
- Mando de caldera con sensor de temperatura ambiente
- Juego de sensores de temperatura (1 sensor para acumu-

lador de agua caliente sanitaria, 2 sensores para depósito 
intermedio, 1 sensor de temperatura de retorno, 1 sensor 
de temperatura de impulsión del circuito de calefacción 
y 1 sensor de temperatura exterior)*

• Opción de pedido: 2 circuitos de calefacción
- Placa de caldera I/O con 2 circuitos de calefacción
- Mando de caldera con sensor de temperatura ambiente
- Juego de sensores de temperatura (1 sensor para acumu-

lador de agua caliente sanitaria, 2 sensores para depósito 
intermedio, 1 sensor de temperatura de retorno, 2 sensor 
de temperatura de impulsión de los circuitos de calefacción 
y 1 sensor de temperatura exterior)*

Opcional:
•  Módulo de ampliación de circuito de calefacción con juego 

de sensores (2 sensores de impulsión, 1 sensor para acumu-
lador de agua caliente sanitaria, 2 sensores para depósito de 
inercia y 1 sensor de temperatura exterior)*

•  Aparatos de mando analógico y digital con sonda de interiores

•  Módulo de conexión 1 para tipo USV D, USV ZI y USV V con 
1 circuito de calefacción con juego de sensores (1 sensor 
de temperatura de alimentación) y control de una segunda 
caldera, en el tipo USV GS contenido de manera estándar 
para el control, la alimentación neumática y el control de una 
segunda caldera

Pueden ser conectados los siguientes aparatos:
• Opción de pedido: sin circuito de calefacción

- 1 Bomba para circuito de caldera**
- 1 Bomba para acumulador de agua caliente sanitaria**
- 1 Mezclador de retorno***

• Opción de pedido: 1 circuito de calefacción
- 1 Bomba para circuito de caldera**
- 1 Bomba para acumulador de agua caliente sanitaria**
- 1 Mezclador de retorno***
- 1 Bomba para circuito de calefacción**
- 1 Mezclador para circuito de calefacción***

• Opción de pedido: 2 circuitos de calefacción
- 1 Bomba para circuito de caldera**
- 1 Bomba para acumulador de agua caliente sanitaria**
- 1 Mezclador de retorno***
- 2 Bomba para circuito de calefacción**
- 2 Mezclador para circuito de calefacción***

•  Opción de pedido: Módulo de ampliación del circuito 
de calefacción
- 1 Bomba de alimentación**
- 1 Bomba para acumulador de agua caliente sanitaria**
- 2 Bomba para circuito de calefacción**
- 2 Mezclador para circuito de calefacción***

Salidas:
Contactos sin potencial con corriente máx. de conmutación 
de 2 A, 230 V CA

• Salida de fallos
  Contacto indicador de fallos acumulados 

(por ejemplo, para dar la alarma por teléfono)
- Falla 1: Contacto ruptor para indicar fallos
- Falla 2: Contacto de cierre para indicar fallos

•  Potencia (las siguientes opciones pueden seleccionarse 
alternativamente):

Contacto de cierre, configurable para
- Indicación de operación del quemador si la instalación 

modula entre la carga parcial y la carga nominal
- Conexión sucesiva de calderas para controlar una segunda 

caldera
- Sistema de alimentación para el funcionamiento conjunto 

del agitador

• Ventilador de tiro externo
- Contacto de cierre para controlar un ventilador de tiro 

externo
- La caldera es liberada por el control del ventilador de tiro 

externo a través de Externo 1 (sin potencial).

Entradas:
Alimentación de 24 V CC para conectar contactos sin potencial

• Externo 1:
  Para conectar la caldera (p. ej. al usar un ventilador de 

tiro externo). Si esta entrada no es usada, deberá ser 
cortocircuitada.

• Externo 2: Entrada multifunción
- Calentar a nominal 2: Para requerir la caldera con la segunda 

temperatura nominal de caldera o como contacto de reque-
rimiento para regulaciones externas de terceros (la duración 
del requerimiento debe ser de por lo menos 30 minutos).

- Para la conexión a distancia durante las vacaciones (no es 
posible simultáneamente con un requerimiento externo de 
caldera).

• Parada de Emergencia:
  Conexión del interruptor de peligro (Parada de Emergencia) 

según prTRVB H 118 vigente

*  Los sondas de acumulador de agua caliente sanitaria y depósito de inercia son de clavija de 
Ø 6 mm, los sondas externos tienen carcasa y el resto son sondas de temperatura de contacto

**  Conexión de las bombas: 230 VCA, máx. 200 W, salida con regulación de velocidad para la bomba 
del circuito de la caldera (adecuada para regular la velocidad de bombas de velocidad constante). 

  Si se emplean bombas trifásicas del circuito de caldera de 3 x 400 Va, se optará por un contactor 

  No es posible la regulación o ajuste de las velocidades. La activación de mezcla sólo es admisible 
en caso de reforzamiento del retorno

*** Conexión del motor del mezclador: 230 V CA, Conectado/Desconectado/Cerrado (tres posiciones)
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Impreso con tintas vegetales Öko-Plus: Tintas sin aceites minerales para la protección de nuestro medio ambiente.
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Socios de KWB
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Captador solar 



Captadores  

 

  

CHROMAGEN ha afinado el diseño y la fabricación de captadores solares para 
hacerlos un arte.  Los captadores son fabricados utilizando materiales de alta 
calidad y técnicas muy avanzadas, lo que da como resultado productos 
altamente eficientes y perdurables que usted puede aprovechar durante años. 

Los productos preservan el medioambiente, son notoriamente versátiles y 
ofrecen un alto nivel de eficiencia aún en condiciones extremas.  

Nuestra amplia gama de captadores solares permite a CHROMAGEN ofrecer 
soluciones adecuadas a las distintas necesidades que aparecen en el mercado. 

1. Absorbedor  
El absorbedor consiste en aletas de cobre soldadas ultrasónicamente a 
conductos de cobre que proporcionan una óptima transferencia de calor entre 
aleta y conducto, lo que asegura una alta eficiencia 

 
2.Revestimiento del 
absorbedor 
Las aletas de cobre están 
revestidas ya sea 
con tratamiento selectivo por 
electrodeposición o con pintura 
de cromo negro.  Ambos 
permiten una superficie de 
captación altamente eficiente. 
 
3. Aislamiento 
Una espuma de poliuretano 
rígido, de 30 mm., que cumple 
con las normas de los Estados 
Unidos y de Europa, se 
encuentra situada debajo y 
alrededor de de la superficie de 
captación.  Una capa de 20 mm. 
de lana mineral protege el 
poliuretano, proporcionando así 
un aislamiento adicional para 
mantener el calor en en 
captador.  
 
4. Vidrio solar 
Un panel único de vidrio solar de 3,2 mm. de grosor diseñado para reducir la reflexión y templado para aumentar su 
resistencia y duración.  Su bajo contenido en óxido de hierro (0.03%) permite una alta transmisión solar del 91%. 

5. Carcasa 
 
Aluminio 
El marco está construido en aluminio extruido con ranuras que permiten su fácil instalación.   

Acero Inoxidable 
El marco de acero inoxidable ofrece la máxima protección contra la corrosión, lo cual es especialmente importante en 
zonas costeras con un alto porcentaje de salinidad en el aire. 

Acero Galvanizado 
El marco de acero galvanizado se ofrece con terminación de epoxy poliéster horneado.  

6. Burlete de goma 
El burlete de goma de EPDM que rodea al vidrio es altamente resistente a las variaciones de temperatura y a la 
radiación UV.  Absorbe la expansión diferencial de los marcos y del panel de vidrio. 

7. Red de Conductos 
Conductos de cobre de 12 mm. soldados a los conductos principales de 22 mm. con una distribución óptima del flujo.
 
8. Conexión de Tuberia  
Cuatro conectores hembra B.S.P. de bronce.  
 
9. Dorso 
Compuesto por una lámina de polipropileno de color negro. 
 
10. Lámina de Aluminio 
Adherida al aislamiento, la lámina actúa como una barrera protectora.  



 Especificaciones Técnicas 

Serie S 

Modelo CR-10 DS8 CR-10 S8 CR-12 S8 

Área Bruta (m²)  2.10  2.40  2.80 

Abertura 
Efectiva (m²)  1.87 2.17 2.60 

Área del 
Absorbedor (m2) 1.77  2.14  2.53 

Largo (cm)  190 219 219 

Ancho (cm) 109 109 129 

Grosor (cm)  9 9 9 

Peso (kg)  38 43 52 

Capacidad de 
fluido (litros)  1.18  1.26  1.45 

Presión de 
control (bar)  12 12 12 

Presión de 
operación (bar)  8  8  8 

Certificaciones NPS-10906 NPS-9706 NPS-14606 

Serie P 

  

Modelo CR-10 DP8 CR-10 P8 CR-12 P8 

Área Bruta (m²)  2.10  2.40  2.80 

Abertura 
Efectiva (m²)  1.88  2.16  2.60 

Área del 
Absorbedor (m2) 1.77  2.14  2.53 



Largo (cm)  190 219 219 

Ancho (cm) 109 109 129 

Grosor (cm)  9 9 9 

Peso (kg)  38 43 52 

Capacidad de 
fluido (litros)  1.18  1.26  1.45 

Presión de 
control (bar)  12 12 12 

Presión de 
operación (bar)  8  8  8 

Certificaciones NPS-9606 NPS-12806 NPS-12706 

 

  

 Debido a los desarrollos permanentes, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 
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Instal·lació d’aigües grises 
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Placa fotovoltaica 
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Paviment exterior ecològic 
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1. GENERALITATS

Àmbit  d’aplicació

Aquest document és d’aplicació per a la utilització de l’ARIPAQ® com a estabilització de sòls, a partir 
d’un lligant a base de vidre triturat i reactius bàsics.

ARIPAQ® és un paviment amb les següents característiques més importants:

• Continu
• Durador
• Impermeable
• Conserva l’aspecte natural de l’àrid, amb un rebuig superficial de gra lliure

Les seves possibilitats d’aplicació són molt variades, entre les quals podem destacar, entre altres:

• Caminals o passejos
 - Parcs i jardins públics o privats
 - Càmpings
 - Camps de golf
 - Cementiris

• Esplanades
 - Àrees de jocs per a nens
 - Aparcaments
 - Camps de petanca o tennis
 - Zona per a vianants
 - Places
 - Escoles
 - Monuments històrics

• Pistes
 - Carril bici
 - Cavalls
 - Camps militars
 - Parcs naturals

• Camins
 - Rurals
 - Vies verdes
 - Voreres
 - Circuits esportius
 - Circuits turístics

QUADERN TÈCNIC D’ARIPAQ®
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2.  MATERIALS

Composició

ARIPAQ® està fabricat a partir d’un conglomerant mineral hidràulic únic ECO’STABIL®, creat a partir 
de residus de vidre no reciclables en la indústria del vidre micronitzat a 20 μm en el percentil 50 i 
d’una sorra natural de trituració, calibrada segons uns fusos granulomètrics determinats, resultant 
d’explotacions seleccionades o bé d’una sorra de formigó de reciclatge. El lligant ECO’STABIL® conté, 
a més, reactius bàsics naturals amb vista a millorar algunes de les seves propietats i, especialment, 
el comportament en la compactació.

Lligant ecològic
Compost per vidre triturat i reactius bàsics, és una pols molt fina que té les següents característi-
ques generals:

Granulometria ≤ 20 micres en el percentil 50
Densitat aparent = 1

Color = Clar

El comportament del paviment està  en funció de les granulometries de la mòlta, que estan total-
ment assegurades per l’estricte procés de fabricació del lligant ECO’STABIL®.

Aigua
L’aigua per a pastament ha de complir el Plec de Prescripcions Particulars.

Àrid
Es poden utilitzar sorres naturals de trituració o sorres de formigó reciclades la corba de les quals 
estigui compresa segons els fusos granulomètrics següents:

ÀRID 0.063 0.125 0.25 0.50 1.00 2,00 4,00 6,00 10,00
0,4 6 - 10 10 - 17 15 - 24 25 - 35 39 - 52 63 - 78 91 - 98 100
0,6 6 - 10 9 - 15 14 - 20 21 - 29 52 - 67 52 - 67 75 - 87 93 - 99 100

Equivalent de sorra = 45

La seva granulometria es determina segons la utilitat del paviment al qual es destina. Com a re-
ferència es pot utilitzar la informació següent:

0-4/0-6  ~>   per a ús de vianants, bicicletes.
0-10/0-15 ~>    per a vehicles lleugers i pesants.

En tots els casos, els àrids han d’estar estudiats i validats pel nostre departament tècnic. 

QUADERN TÈCNIC D’ARIPAQ®
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3. TIPUS DE PAVIMENTS 

Presentació
És una barreja preparada per a la utilització dosificada i humidificada segons les característiques de 
la sorra utilitzada i el destí del revestiment que s’ha de dur a terme.  

Versió 1: 
ARIPAQ® gra lliure: paviment que presenta un major rebuig superficial de gra. El seu aspecte és 
terrenc. Conté una dosificació d’ECO’STABIL® d’un 7%. Les seves característiques més importants 
són les següents.

Densitat en el moment de fabricació: 2,1 g/cm3 (segons l’àrid)
Humitat en el moment de fabricació: 7% (segons l’àrid)
La humitat òptima i la densitat màxima es determinada amb l’assaig del Proctor Modificat
Dosificació d’ECOSTABIL®: 7%.
Resultats:

 Resistència a compressió

 7 dies    ≥            3.05  Mp
 28 dies   ≥            5.80 Mp
 90 dies   ≥            8.35  Mp
 
 Índex CBR  ≥           280

 Permeabilitat  ≤           6.76x10-7 m/s

 
Versió 2: 

ARIPAQ® semillís: El rebuig superficial de gra és menor. Conté una dosificació de lligant 
ECO’STABIL® d’un 8%.

Densitat en el moment de fabricació: 2,1 g/cm3 (segons l’àrid)
Humitat en el moment de fabricació: 7,2% (segons l’àrid)
La humitat òptima i la densitat màxima es determinada amb l’assaig del Proctor modificat
Dosificació d’ECO’STABIL®: 8%.
Resultats:

 Resistència a compressió

 7 dies   ≥          3.7   Mp
 28 dies   ≥          7.1    Mp
 90 dies   ≥          10.2 Mp
 
 Índex CBR  ≥           313

 Permeabilitat   ≤       1.32 x 10 - 6 m/s

QUADERN TÈCNIC D’ARIPAQ®
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Versión  3: 
ARIPAQ® reforçat: No presenta rebuig superficial. Les dosificacions s’estudien segons els àrids i les 
condicions. 
Cal destacar, com a dada, les resistències obtingudes al laboratori. Aquests assajos s’han dut a 
terme amb àrids calcaris amb granulometries 0/20.

Resistència a compressió

7 dies   ≥ 10.9   Mp
28 dies  ≥ 24.2   Mp
90 dies  ≥ 31.0   Mp

  

Colors
El paviment presenta el color inicial de l’àrid. Actualment estem treballant amb diferents coloracio-
ns (grocs, terrencs, torrats, vermells, grisos) les possibilitats d’aplicació de les quals s’han d’estudiar 
segons les zones geogràfiques i les condicions d’execució.

QUADERN TÈCNIC D’ARIPAQ®
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4. EXECUCIÓ
Subbase i Base
En principi, qualsevol subbase es considera vàlida, sempre que sigui prou resistent. Cal regularitzar-
la per a la seva posterior compactació. 
La base sobre la qual s’ha d’estendre el paviment ha de ser de tot-u natural o artificial, amb una 
granulometria inferior a 1/3 del gruix de la capa a estendre, anivellada i compactada suficientment. 
Si hi ha risc de contaminació per fins, es pot afegir a la capa del ferm un geotèxtil per evitar la mi-
gració de fins. 
Cal destacar que un correcte anivellament de la base és beneficiós per a la correcta extensió del 
paviment. Qualsevol irregularitat es veu reflectida en l’acabat final del paviment. 
Sempre que aquesta unitat no estigui contractada a  PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS, corres-
pon al client la responsabilitat que la base i la subbase siguin aptes per rebre les càrregues per a les 
quals s’ha dimensionat el paviment.

Execució del paviment

>  Pastament de la barreja
En primer lloc, el lligant ECO’STABIL® s’ha de trobar emmagatzemat en un lloc sec, per evitar 
riscos d’hidratació prematura. 
El pastament de la barreja es pot fer en central i transportar-la a l’obra, o fer-se in situ amb 
autoformigoneres. Si el pastament es fa in situ, té una capacitat mínima de 1.000 litres i una 
màxima de 3.000 litres. 
En tots dos casos, s’ha de barrejar íntimament amb el lligant ECO’STABIL® i amb el tant per cent 
d’aigua necessari per aconseguir el grau de compactació desitjat segons el mètode Proctor 
modificat.  
Aquesta humitat només es pot variar en els casos d’oscil·lacions en el contingut d’aigua de 
l’àrid apilat. 
En cas de transport de formigó des de la central a una distància superior a 50 km amb tempe-
ratures elevades, és convenient augmentar la humitat en un 2%.Totes aquestes variacions han 
de ser supervisades pel nostre Departament Tècnic. 

> Extensió i anivellament
Convé assegurar-se que la base està correctament executada, ja que els seus defectes es reflec-
tiran en el paviment. 
En cas que el material no estigui delimitat per vorades, platines, etc. és aconsellable que 
abans de la seva extensió es col·loquin uns encofrats o estampidors provisionals per millorar 
l’anivellament i la compactació de les vores del paviment. 
És important preveure l’evacuació de l’aigua d’una manera adequada, per tal d’evitar posteriors 
acumulacions innecessàries.  

• El paviment Aripaq® es pot estendre de dues maneres:
Manualment: s’han d’utilitzar els mètodes necessaris (regles, estris de mà) per aconseguir un 
anivellament perfecte.  
Mecànicament: com que és una sorra humida lleugerament cohesiva, no necessita cap tracta-
ment especial per a la seva extensió. Es poden utilitzar els mitjans típics per a les obres públi-
ques, com ara estenedores i anivelladores. 
En tots dos casos cal estendre amb un sobregruix del 20 al 30%.

QUADERN TÈCNIC D’ARIPAQ®
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> Compactació
La compactació depèn del tipus de paviment que s’estigui instal·lant.

ARIPAQ GRA LLIURE
S’han d’utilitzar corrons compactadors de 600 a 1.500 kg per a gruixos de 6 cm i de 2.500 kg per 
a gruixos de 8 cm. S’han de fer diverses passades amb vibració per acabar amb compactació 
estàtica, parant quan aparegui un excés d’humitat o quan la superfície estigui tancada. 
En el cas de gruixos superiors s’han d’utilitzar corrons compactadors de 3.000 a 5.000 kg utilit-
zant la mateixa metodologia exposada anteriorment. 

ARIPAQ SEMILÍS I REFORÇAT
Per fer aquest paviment cal actuar com en el cas anterior però augmentant les passades amb 
vibració.  
No es recomana l’ús de safates vibrants. En cas que sigui imprescindible utilitzar-ne (cas de mi-
tjanes amb amplada reduïda), s’ha d’utilitzar una xapa metàl·lica per obtenir un repartiment 
òptim de la compactació. 
Si cal un gruix addicional, s’ha de raspallar enèrgicament la superfície abans de l’extensió.  
El grau de compactació necessari està estipulat en el Plec de Condicions del Projecte, però es 
recomana un 95% de l’assaig Proctor modificat.

> Condicionants climatològics
-Pluges
No s’ha de dur a terme en període de pluges contínues. L’excés d’humitat és perjudicial per a la 
compactació. Passats un o dos dies, la pluja és beneficiosa.  

-Temperatura
Amb una temperatura superior a 30 ºC s’ha de treballar a primera hora del matí i la barreja, 
quan es transporti, s’ha de protegir de la insolació. Es pot procedir al refredament dels àrids. No 
és aconsellable l’extensió per sota dels 5 ºC.

 
Secció Tipus

ELEMENT DELIMITADOR
(VORADA, PLATINA)

	 PENDENT	TRANSVERSAL	DEL	2%

...cm	PAVIMENT	ARIPAQ	O	SIMILAR	

...cm	BASE	DE	TOT-U

TERRENY	NATURAL
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5.  CONTROLS
Control de material
El material ha d’estar assajat i contrastat pel Centre d’Experimentació del Ministeri de Foment 
(CEDEX) i pel laboratori acreditat INTEMAC.  

Control d’àrids
Qualsevol utilització de sorra o de grava pel procediment ARIPAQ® obligatòriament ha de ser 
validada pel departament tècnic de PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS S.L. (corba granulomè-
trica dins dels límits requerits, índex de trituració, procedència geològica, capacitat per a la 
compactació, provetes...).

Control de fabricació
El prepastament s’ha de fer durant tot el temps que faci falta per tal que la barreja quedi total-
ment homogènia. Els materials han de complir les especificacions marcades en el capítol 1.1.

Control d’obra
Per assegurar una evolució adequada en el temps dels adormiments putzolànics i dels C-S-H 
que, normalment, han d’augmentar la solidesa del revestiment amb el pas dels anys, el con-
tractista pot fer que es comprovi la qualitat de la compactació amb el gammadensímetre. És 
desitjable que les densitats mesurades in situ siguin, en el 90% dels casos, superiors o iguals en 
un 95% als valors OPN o OPM, la qual cosa pot ser una clàusula de garantia, sobretot pel que fa 
a les zones transitades.

6. OBERTURA A LA CIRCULACIÓ
Després del tractament fa falta esperar tot just un dia per a la circulació de vianants. En canvi, 
cal esperar dues setmanes abans d’obrir pas a la circulació de vehicles. 
No obstant això, si un vehicle ha de circular expressament després del tractament, ho pot fer 
eventualment a una velocitat molt moderada i sense maniobres importants. 
La seva responsabilitat tampoc no està compromesa si no hi havia un estudi complet de l’àrid tractat.

7.  GRUIXOS RECOMANATS
> Entre 5 i 6 cm per a ús de vianants, de bicicletes o moviment puntual de vehicles de pes no      
superior a 3,5 tones.
> Entre 8 i 10 cm per a trànsit de vehicles lleugers.
> Entre 12 i 30 cm segons la classe de trànsit pesant projectat.

8. POSADA EN SERVEI
Nova posada en circulació de vianants dos dies després del tractament, de la mateixa manera que 
en el cas de les bicicletes no motoritzades. Per contra, seria desitjable que es prohibís el lloc trac-
tat durant una setmana a la circulació de vehicles pesants i durant els mesos d’hivern en cas que 
l’execució s’hagués dut a terme a la tardor. No obstant això, en el cas d’una utilització ocasional, 
aquests vehicles han de circular a una velocitat no superior als 20 km/h i no han de fer maniobres 
brusques.  

QUADERN TÈCNIC D’ARIPAQ®



9. MODIFICACIONS EVENTUALS 
La nostra xarxa de distribució  es compromet a prevenir els seus clients sobre qualsevol modificació 
posterior de fabricació, de denominació del procediment ARIPAQ® o de les condicions d’aplicació, tal 
com aquestes resulten d’aquest document. 
Si es tracta d’una execució hivernal, és obligatori esperar fins al final de l’hivern per a l’obertura als 
vehicles.

10. RECEPCIÓ DE LES OBRES
A càrrec de la societat aplicadora o del client, segons el que estableix aquest document, o d’acord 
amb els requisits que figuren a les especificacions particulars o del contractista.

11. ASSISTÈNCIA TÈCNICA
El client pot sol·licitar una assistència tècnica completa en l’obra posant-se en contacte amb el De-
partament Tècnic. 
PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS, per a la seva assistència tècnica, ha de disposar de la facultat 
per intervenir en el procés de fabricació o aplicació del paviment. En cas contrari, no pot ser consi-
derada responsable del resultat de la interpretació de les recomanacions donades a l’empresa o a 
l’administració, i no assumirà la responsabilitat de l’empresa, ni aquella que estigui associada al 
material utilitzat.  
La nostra xarxa de distribució  no pot ser considerada responsable del resultat de qualsevol utilitza-
ció no recomanada del producte lliurat. 
La seva responsabilitat tampoc es veu compromesa si no s’ha fet un estudi complet del material 
que s’ha de tractar.

12. MENCIÓ LEGAL
Les informacions sobre les instruccions de PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS i, en particular, les 
recomanacions relatives a l’aplicació i a la utilització final dels productes, es faciliten de bona fe i 
estan basades en el coneixement i l’experiència que la societat ha adquirit fins avui dels seus pro-
ductes, quan aquests han estat degudament emmagatzemats, manipulats i aplicats en condicions 
normals.  
En la pràctica, les diferències entre materials, substrats i condicions específiques en l’emplaçament 
són tals que les informacions esmentades, o qualsevol recomanació per escrit o assessorament 
donat, no suposen cap garantia de qualitat comercial que no sigui la garantia legal contra els vicis 
ocults del producte subministrat per PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS. La nostra responsabilitat 
en cap cas no pot veure’s compromesa si l’aplicació no s’ajusta als requisits indicats.  
Els usuaris han de consultar obligatòriament la versió més recent dels documents tècnics correspo-
nents al producte en qüestió, que se’ls enviarà prèvia petició.  
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13. UNIDAT D’OBRA

CAPA DE PAVIMENT
Unitat = m2
Paviment continu natural ARIPAQ, amb àrid de granulometria___, impermeabilitzat i estabilitzat, 
amb lligant incolor, basat en vidre triturat i reactius bàsics amb mida de 20 micres en el percentil 
50, amb patent europea, de____cm de gruix, estès, anivellat i compactat al 95% de l’assaig Proctor 
modificat, totalment acabat, assajat per organisme oficial competent.  

Unitat = TONA MÈTRICA (t)
Paviment continu natural ARIPAQ o similar, amb àrid de granulometria___, impermeabilitzat i 
estabilitzat, amb lligant incolor, basat en vidre triturat i reactius bàsics amb mida de 20 micres en 
el percentil 50, amb patent europea, estès, anivellat i compactat al 95% de l’assaig Proctor modificat, 
totalment acabat, assajat per organisme oficial competent. 

CAPA DE SUPORT O BASE
Unitat = m2
Subministrament, extensió i compactació  de base de tot-u, natural o artificial, de _____ cm de gruix, 
de granulometria màxima 1/3 del gruix de capa a estendre, incloent-hi la formació de les pendents 
de desguassos i compactació al 95% de l’assaig Proctor modificat, totalment acabat, assajat per 
organisme oficial competent. 

QUADERN TÈCNIC D’ARIPAQ®
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  

 

DOGC núm. 3907 - 18/06/2003 

 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

• DECRET 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves. (Pàg. 12494)  

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]  
 

DECRET 

140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves. 

D'acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar per Decret 
276/1994, de 14 d'octubre, el reglament que la desenvolupa i en el qual s'estableixen les 
condicions tècniques que han de complir aquelles instal·lacions per garantir-ne la funció 
educativa, la correcta prestació dels serveis oferts, la qualitat de vida i seguretat de les 
persones usuàries, i evitar molèsties a terceres persones així com efectes negatius per a 
l'entorn. 

El Decret 276/1994, de 14 d'octubre, desenvolupava la Llei per als cinc tipus 
d'instal·lacions que s'hi definien: les cases de colònies, els albergs de joventut, les 
granges escola, les aules de natura i els campaments juvenils. El temps transcorregut de 
vigència d'aquesta disposició, ha permès detectar possibles millores del reglament, i els 
canvis que han afectat diverses normatives sectorials aconsellen actualitzar aquesta 
normativa, cosa que s'efectua mitjançant el present Decret. 

S'ha considerat important definir amb més detall les condicions específiques de les 
granges escola i les aules de natura, garantint l'existència dels equipaments i els 
programes pedagògics necessaris per a la seva funció. També s'ha detectat la necessitat 
de diferenciar més clarament les característiques pròpies dels albergs de joventut. 
Igualment, i tenint en compte la realitat social actual, s'han ampliat els tipus d'usuaris i 
usuàries admesos, de forma no habitual, a les cases de colònies, granges escola i aules 
de natura. Així mateix, l'admissió en aquestes instal·lacions de persones usuàries que no 
pertanyen a grups d'infants i joves haurà de dur-se a terme garantint la funció 
pedagògica d'aquestes instal·lacions i respectant sempre la prioritat que han de tenir els 
grups d'infants i joves en el seu ús. 

La condició anterior deriva del caràcter essencial que té el contingut pedagògic de les 
activitats que es duen a terme en les instal·lacions juvenils, i, per extensió, de les pròpies 
instal·lacions que les fan possibles. La mateixa necessitat de garantir aquesta funció 



pedagògica ha aconsellat, prenent com a base l'experiència acumulada, no permetre que 
una mateixa instal·lació pugui estar autoritzada simultàniament com a casa de colònies i 
com a alberg de joventut. 

Finalment, i en resposta a una necessitat llargament sentida, el reglament que s'aprova 
mitjançant aquest Decret defineix la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils, deixant 
per a un desenvolupament normatiu posterior la regulació del seu funcionament intern i 
d'altres aspectes de procediment. 

Per oferir una major claredat en els aspectes tècnics i administratius que han de complir 
els campaments juvenils, i facilitar-ne així l'autorització, aquests han quedat exclosos 
d'aquest reglament, i seran objecte de regulació a través d'un reglament propi. 

Per tot això, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller 
en cap i d'acord amb el Govern, 

Decreto: 

Article únic. 

S'aprova el Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el 
model d'autorització de funcionament en annex al reglament. 

Disposicions transitòries 

1. Les instal·lacions juvenils ja autoritzades en el moment de l'entrada en vigor d'aquest 
Decret se seguiran regint per la normativa d'instal·lacions juvenils aplicable en el 
moment de l'autorització, sens perjudici del que estableixen les disposicions transitòries 
següents i l'article 19, apartats 2 i 3 del reglament aprovat per aquest Decret. No obstant 
això, les persones titulars d'instal·lacions juvenils ja autoritzades podran sol·licitar a 
l'administració competent l'aplicació del present reglament amb la consegüent adaptació 
de les instal·lacions i nova autorització de l'administració competent. 

2. Les persones o entitats titulars de les instal·lacions que gaudeixen actualment 
d'autorització de funcionament com a granja escola o aula de natura disposen d'un 
termini de tres anys a partir de la publicació d'aquest Decret per presentar a 
l'administració competent autoritzadora els informes indicats als articles 42, apartat 2, i 
43, apartat 2, respectivament. En cas contrari, la instal·lació quedarà autoritzada com a 
casa de colònies. 

3. Les persones titulars de les instal·lacions juvenils ja autoritzades disposen d'un 
termini de tres anys a partir de la publicació d'aquest Decret per oferir als seus usuaris i 
usuàries la possibilitat d'escalfar-se el menjar i netejar els estris que determina l'article 
33.2. 

4. Les persones titulars de les instal·lacions que ja gaudeixin actualment d'autorització 
de funcionament com a alberg de joventut disposen d'un termini de tres anys, a partir de 
l'entrada en vigor d'aquest Decret, per a adequarles al que determina l'article 44, llevat 
dels seus apartats 5, 6 i 7, els quals només s'aplicaran a les instal·lacions que s'autoritzin 
a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret. 



5. Mentre no entri en vigència el reglament que regularà específicament els campaments 
juvenils, continuen vigents els preceptes del Decret 276/1994, de 14 d'octubre, en tot el 
que fa referència a aquestes instal·lacions. 

Disposicions finals 

1. La persona titular del Departament competent en la matèria objecte d'aquest Decret 
dictarà les disposicions que consideri oportunes per al seu desplegament, incloses les 
que siguin necessàries per al desenvolupament de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions 
Juvenils. 

2. Aquest Decret entrarà en vigor transcorregut un mes des de la seva publicació en el 
DOGC. 

Disposició derogatòria única 

Queden derogats els articles 24, 26, 27, 28, apartat 3 de l'article 29, 31 i 34 del Decret 
276/1994, de 14 d'octubre, d'aprovació del Reglament d'Instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves. La resta de disposicions d'aquest Decret 
continuen vigents només per als campaments juvenils. 

Barcelona, 10 de juny de 2003 

Jordi Pujol 

President de la Generalitat de Catalunya 

Artur Mas i Gavarró 

Conseller en cap 

Reglament 

Capítol 1 

Disposicions generals 

Secció 1 

Objecte 

Article 1 

Objecte 

L'objecte d'aquest reglament és establir les condicions tècniques necessàries que ha de 
complir cada modalitat d'instal·lació juvenil de les definides en la Llei 38/1991, de 30 
de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, excepte els 
campaments juvenils, per tal de garantir la correcta prestació dels serveis que ofereixen, 
la qualitat de vida i la seguretat de les persones que les usen, l'estalvi de molèsties a 



terceres persones, l'absència d'efectes negatius per a l'entorn i, molt especialment, la 
seva funció educativa i social. 

Secció 2 

Competències 

Article 2 

Competències 

2.1  Al Departament de Presidència, per mitjà de la Secretaria General de Joventut, li 
correspon exercir les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
joventut, entre les quals i d'acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, hi ha: 

a) La d'atorgar les autoritzacions de funcionament a les instal·lacions juvenils regulades 
en aquest reglament.  

b) La d'inspeccionar aquestes instal·lacions per tal d'assegurar, en tot moment, les seves 
condicions tècniques. 

c) La d'incoar expedients sancionadors i la seva resolució d'acord amb la vigent Llei 
38/1991, de 30 de desembre, sens perjudici del que disposen els articles 7 i 14, punts 2 i 
3, d'aquesta.  

2.2  Les autoritzacions concedides seran anotades en el corresponent llibre de registre de 
la Secretaria General de Joventut. 

2.3  La Secretaria General de Joventut posarà a disposició del públic en general, 
mitjançant publicacions i/o difusió per medis telemàtics, informació actualitzada 
relativa a les instal·lacions juvenils autoritzades. 

Article 3 

Potestats d'execució i sanció sobre instal·lacions juvenils 

3.1  No obstant el que preveu l'article anterior, les comarques i els municipis poden 
exercir potestats d'execució sobre les instal·lacions juvenils del seu territori, en els 
termes expressats al Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de 
la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
respectivament. 

3.2  Per a l'efectivitat de les competències que es deleguen a les comarques cal que 
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria General de 
Joventut del Departament de la Presidència, subscrigui un conveni amb cada comarca, 
en els termes previstos al Decret 187/1993, de 27 de juliol. 

3.3  Els municipis, a més, segons el que disposa l'article 7.1 de la Llei 38/1991, de 30 de 
desembre, quan exercitin aquestes potestats d'execució sobre instal·lacions situades en 



el seu terme municipal, han d'adoptar un acord exprés en el qual es justifiqui la capacitat 
tècnica, financera i de gestió per poder dur-les a terme, acord que ha de ser comunicat a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos en la normativa 
de règim local. 

Article 4 

Exercici per part dels ajuntaments de les potestats sobre instal·lacions juvenils 

4.1  Per justificar la capacitat tècnica, financera i de gestió dels municipis a la qual es 
refereix l'article anterior, cal que els ajuntaments prevegin i facin constar en els seus 
pressupostos així com a les seves llistes de personal, els mitjans necessaris per garantir 
la inspecció i el control de la correcta adequació de les instal·lacions a la Llei 38/1991, 
de 30 de desembre, i aquest reglament. 

4.2  Els ajuntaments que compleixin l'apartat anterior han d'enviar a la Secretaria 
General de Joventut l'acord d'exercici de les potestats d'execució en la matèria objecte 
d'aquesta norma, juntament amb els informes emesos pel secretari o secretària i per 
l'interventor o interventora de l'ens local sobre les qüestions indicades a l'esmentat 
apartat.  

4.3  Un cop efectuats aquests tràmits, es crearà una comissió de traspassos de 
competències, que inclourà persones representants de l'ajuntament interessat, del 
Consell Comarcal afectat i de la Secretaria General de Joventut, amb la finalitat 
principal de facilitar el traspàs a l'ajuntament de les competències i de la documentació 
que li corresponen. 

Article 5 

Comunicació a la Secretaria General de Joventut per part del Consell General d'Aran, 
dels consells comarcals i els ajuntaments 

5.1  Els consells comarcals, el Consell General d'Aran i els ajuntaments que hagin 
assolit les potestats d'execució i sanció d'acord amb l'article 3 d'aquest reglament han de 
comunicar a la Secretaria General de Joventut: 

a) Les autoritzacions de funcionament que atorguin, aportant, en el termini d'un mes des 
de l'autorització de la instal·lació, còpia de la instància de sol·licitud d'autorització de 
funcionament, segons el model oficial (annex), i còpia de la resolució autoritzadora.  

La Secretaria General de Joventut es reserva la facultat de sol·licitar, quan ho consideri 
oportú, la següent documentació: còpia de la comunicació o llicència ambiental 
municipal i còpia del projecte tècnic i de la memòria que s'hagi presentat a l'ajuntament 
per tal de sol·licitar aquesta llicència. 

b) Les sancions que s'imposin en compliment de la Llei aquí desenvolupada, fent arribar 
a la Secretaria General de Joventut, en el termini d'un mes des de la seva adopció, la 
resolució corresponent. 



La Secretaria General de Joventut es reserva la facultat de sol·licitar, quan ho consideri 
oportú, còpia de la denúncia i d'altres documents generats en el curs de l'expedient 
sancionador. 

c) Les modificacions referents als serveis que presta la instal·lació, al nombre de places 
o bé a qualsevol altra dada de les que s'especifiquen a l'article 9 d'aquest reglament, en 
el termini d'un mes des de la notificació. 

5.2  Les comunicacions a què fan referència els punts 5.1.a) i 5.1.c) seran inscrites en el 
llibre registre de la Secretaria General de Joventut. 

5.3  A les resolucions preses pels ens locals i comarcals que no respectin alguna de les 
disposicions d'aquest reglament, els serà d'aplicació el que estableix l'article 181 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  

Secció 3 

Facultats de la potestat executiva 

Article 6 

Sol·licituds i autoritzacions 

6.1  Tota persona física o jurídica que vulgui obrir alguna de les instal·lacions juvenils 
regulades en aquest reglament ha de presentar a l'ens administratiu competent la 
sol·licitud d'autorització de funcionament com a instal·lació juvenil que es regula a 
continuació, així com la documentació que acrediti el compliment del procediment 
d'intervenció administrativa ambiental regulat a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'administració ambiental, i el Decret 136/1999, de 18 de maig, 
que aprova el seu reglament.  

La sol·licitud d'autorització de funcionament com a instal·lació juvenil s'entendrà 
estimada si, en el termini de tres mesos des de la seva formulació, hi manqués resolució 
expressa. 

6.2  La sol·licitud d'autorització de funcionament s'ha de fer mitjançant una instància 
ajustada al model oficial que consta a l'annex d'aquest reglament i ha d'anar 
acompanyada de la documentació següent: 

Memòria descriptiva de la instal·lació on constin els aspectes indicats en els articles 22 a 
41 d'aquest reglament, i 42 a 44 segons correspongui. 

En cas que la instal·lació disposi d'edificacions preexistents: certificat de solidesa 
d'aquestes, lliurat i signat per personal tècnic competent, i plànols a escala 1/50 que 
reflecteixin l'estat actual de la instal·lació, que haurà de complir amb les prescripcions 
d'aquest reglament. 



En cas que la instal·lació disposi d'edificacions de nova construcció: certificat final 
d'obra lliurat i signat per la direcció facultativa i plànols a escala 1/50 que reflecteixin 
l'estat definitiu de la instal·lació. 

Informe de l'organisme competent sobre la compatibilitat entre l'ús de la instal·lació i la 
classificació del sòl. 

Informe sanitari preceptiu i vinculant, lliurat pels serveis sanitaris de l'administració 
competent, sobre el compliment de la normativa vigent relativa a les aigües de consum i 
a la higiene dels aliments. 

Butlletí elèctric lliurat per un instal·lador o instal·ladora autoritzat i segellat pel 
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme o per una entitat d'inspecció i 
control concessionària de la Generalitat de Catalunya on s'especifiqui expressament l'ús 
com a instal·lació juvenil. 

Certificat o document administratiu que acrediti, quan correspongui, el compliment de 
la legislació aplicable a les instal·lacions sotmeses als diversos reglaments tècnics de 
seguretat i a la Llei 13/1987, de seguretat de les instal·lacions industrials. 

Contracte de subministrament i/o certificació d'adequació de la instal·lació de gas a la 
normativa aplicable, si hi ha dita instal·lació. 

Article 7 

Lliurament i contingut de l'autorització 

7.1  A la vista de la documentació presentada, la Secretaria General de Joventut o els 
ens locals competents lliuraran, si escau, la corresponent autorització de funcionament. 

7.2  La resolució d'autorització haurà d'indicar forçosament el nombre de places per a 
les quals s'autoritza el funcionament de la instal·lació. 

7.3  A causa de la diferent tipologia dels seus usuaris/usuàries, i de les activitats que 
aquests hi duen a terme, una mateixa instal·lació juvenil no podrà gaudir d'autorització 
per funcionar simultàniament com a alberg de joventut i com a una altra de les 
instal·lacions que regula aquest reglament. No s'exclou, però, que alguns serveis puguin 
resultar d'ús compartit entre diverses instal·lacions; en aquest supòsit caldrà complir 
amb el que s'especifica a l'article 41 d'aquest reglament. 

7.4  Serà responsabilitat de les persones o entitats titulars de les instal·lacions la 
veracitat de la informació i de la publicitat que divulguin, per qualsevol mitjà. 
Qualsevol incompliment al respecte se sancionarà d'acord amb la legislació vigent.  

Article 8 

Servei d'assessorament tècnic 

Les persones físiques o jurídiques que sol·licitin l'obertura d'alguna de les instal·lacions 
juvenils a què fa referència aquest reglament disposen, a la Secretaria General de 



Joventut, d'un servei complementari d'assessorament tècnic sobre els aspectes indicats 
als articles 22 a 44. 

Article 9 

Vigència de les autoritzacions 

9.1  L'autorització de funcionament serà vigent sempre que es mantinguin les 
condicions especificades en la sol·licitud així com el nombre de places per les quals va 
ser autoritzada la instal·lació. 

9.2  Per a qualsevol actuació de reforma o ampliació que pugui afectar l'estructura, el 
volum, la distribució, el nombre de places o els serveis que presta la instal·lació, caldrà 
obtenir prèviament un informe favorable emès per l'administració competent 
autoritzadora. Un cop acabades les obres, si aquestes han comportat un canvi en les 
condicions de seguretat preexistents o en el nombre de places de la instal·lació caldrà 
sol·licitar l'autorització de les reformes efectuades i/o de la corresponent ampliació de 
places. 

9.3  Pel que fa als canvis de titularitat de la instal·lació o de qualsevol altre concepte 
recollit en la documentació de sol·licitud d'autorització caldrà comunicar-ho, en el 
termini d'un mes a partir del canvi, a l'administració competent autoritzadora. 

Article 10 

Inspeccions 

10.1  Sens perjudici del que determina l'article 2 d'aquest reglament, tenen la facultat de 
fer inspeccions a les instal·lacions els consells comarcals en els quals s'hagi delegat 
l'exercici de les potestats d'execució i sanció en matèria d'instal·lacions juvenils i els 
municipis que hagin acordat expressament exercir les potestats sobre l'esmentada 
matèria. 

10.2  Després de la inspecció, i segons el seu resultat, es farà advertiment escrit a la 
persona o entitat titular de la instal·lació perquè esmeni les mancances o deficiències 
que impliquin un incompliment de la legislació vigent i que hauran de constar 
degudament en acta estesa a aquest efecte. Passats tres mesos sense que la persona o 
l'entitat justifiqui davant de l'administració les esmenes de les mancances o deficiències 
detectades iniciarà el procediment sancionador corresponent. El termini de tres mesos 
per corregir les mancances i la conseqüència que comporta que les esmenes no es 
produeixin han de constar expressament en l'esmentat advertiment escrit. 

10.3  Amb independència d'altres inspeccions puntuals, l'administració competent durà 
a terme cada dos anys, comptadors a partir de la data de l'autorització, una inspecció 
d'ofici de les instal·lacions del seu àmbit territorial, amb l'objectiu de verificar que 
continuen ajustant-se a la normativa. Amb motiu d'aquesta inspecció preceptiva bianual 
es verificarà l'existència dels documents especificats a l'article 20 d'aquest reglament, i 
es procedirà a l'actualització de les dades informatives que constaven a la sol·licitud 
d'autorització. El resultat d'aquestes inspeccions i les dades actualitzades seran 



comunicades, en el termini d'un mes, a la Secretaria General de Joventut perquè siguin 
inscrites, si escau, al Llibre de registre d'instal·lacions juvenils. 

10.4  En el cas de les instal·lacions ja autoritzades en la data de vigència d'aquest 
reglament que ja rebien periòdicament les inspeccions preceptives bianuals regulades a 
l'apartat anterior, aquest ritme no sofrirà cap canvi. En cas que no s'hagués efectuat cap 
inspecció d'aquesta mena en els dos anys anteriors a la data esmentada, caldrà dur a 
terme la primera d'aquestes inspeccions en un termini màxim de sis mesos. 

10.5  La facultat d'inspecció indicada als apartats anteriors s'entén sens perjudici de les 
facultats d'inspecció i control dels organismes competents, atesa la respectiva normativa 
sectorial que sigui d'aplicació. 

Secció 4 

Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils 

Article 11 

Definició 

11.1  Es crea la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils. 

11.2  Totes les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves regulades per 
aquest reglament, tant si són de titularitat pública com privada, s'integren, un cop han 
obtingut la corresponent autorització de funcionament, a la Xarxa Catalana 
d'Instal·lacions Juvenils. Igualment s'hi integren les instal·lacions juvenils ja 
autoritzades en el moment d'entrada en vigència d'aquest reglament. 

Article 12 

Logotip 

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la 
Secretaria General de Joventut, adoptarà un logotip com a distintiu de la Xarxa Catalana 
d'Instal·lacions Juvenils, que haurà de ser emprat en la senyalització de les instal·lacions. 

Article 13 

Placa identificativa 

Les instal·lacions que integrin la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils exhibiran de 
forma visible, a l'exterior de l'edifici i al costat de la porta principal d'accés, una placa 
identificativa. Aquesta placa inclourà el logotip a què es refereix l'article anterior i 
portarà la següent inscripció: "Aquest/a (casa de colònies / alberg de joventut / granja 
escola / aula de natura) està autoritzat/ada amb el núm. (núm. de registre) i és membre 
de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils", segons model oficial que serà establert 
per la Secretaria General de Joventut. 

Article 14 



Representació de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils 

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, mitjançant la 
Secretaria General de Joventut, representarà la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils 
en l'àmbit interregional i internacional i, a aquest fi i a tots els altres que la mateixa 
Xarxa estableixi, en desenvoluparà la coordinació, l'avaluació i la promoció de la 
qualitat dels seus serveis. 

Article 15 

Inscripcions a organitzacions interregionals i internacionals 

15.1  Per al reconeixement i inscripció d'un alberg de joventut a la International Youth 
Hostel Federation (IYHF), a la Federació Europea d'Albergs de Joventut, o a qualsevol 
altra organització interregional o internacional d'aquestes característiques, és requisit 
imprescindible que l'alberg esmentat formi part, prèviament, de la Xarxa Catalana 
d'Instal·lacions Juvenils.  

15.2  Als efectes previstos a l'apartat anterior se signaran els convenis corresponents, 
prèvia sol·licitud de les persones interessades, d'acord amb el que es determini en el 
futur desenvolupament normatiu de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils.  

Capítol 2 

Aspectes generals de funcionament 

Article 16 

Usuaris i usuàries 

16.1  D'acord amb el que determina l'article 1 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, les 
instal·lacions juvenils regulades per aquest reglament estan destinades als infants, als 
joves i als grups d'infants i joves, per a la realització d'activitats educatives en el temps 
lliure i activitats de lleure, els quals en són, per tant, els principals usuaris. 

16.2  No obstant això, les persones amb edat igual o superior a trenta anys podran 
emprar les instal·lacions regulades per aquest reglament, amb les següents condicions: 

a) Les cases de colònies, granges escola i aules de natura podran ser ocupades, al mateix 
moment que pels grups d'infants o de joves, pels seus pares, mares o tutors/es, mestres, 
educadors/es o monitors/es sempre que participin conjuntament en activitats educatives 
o tinguin tasques organitzatives o de suport. 

b) Podran utilitzar també les cases de colònies, granges escola i aules de natura, de 
forma no habitual, les famílies i els grups d'adults, sempre que quedi garantida la funció 
social i educativa d'aquestes instal·lacions. S'entén que una instal·lació efectua una 
funció social i educativa quan acull activitats emmarcades en un contingut 
d'aprenentatge no formal i de pedagogia del lleure, d'acord amb la normativa regulada 
per la Secretaria General de Joventut. 



En qualsevol cas, i en compliment dels articles 1 i 2 de la Llei 38/1991, de 30 de 
desembre, els grups d'infants i joves tindran prioritat en la contractació, respectant 
l'ordre d'antiguitat de la data en què es faci aquesta, i en l'ús dels espais comuns de la 
instal·lació, intentant atendre les necessitats de tots els grups que la comparteixin en 
aquell moment. 

c) En els supòsits de l'apartat anterior i, de forma general, en els albergs juvenils, les 
famílies i la resta d'adults tindran la seva estada limitada a cinc dies consecutius, 
prorrogables si la demanda de places per part d'infants i joves ho permet i mentre no 
estigui compromesa la funció social de la instal·lació. 

16.3  Per gaudir dels serveis oferts pels albergs juvenils adscrits a la xarxa de la 
Federació Internacional d'Albergs de Joventut caldrà estar en possessió del carnet 
d'alberguista corresponent. 

Article 17 

Rescissió del contracte d'allotjament 

Les persones o entitats titulars de les instal·lacions regulades en aquest reglament 
podran rescindir el contracte i/o expulsar de la instal·lació les persones, famílies o grups 
que incompleixin el reglament de règim interior i les normes lògiques de bona 
convivència, els que no respectin la propietat d'altri o els que pretenguin dur a terme 
activitats diferents d'aquelles per a les quals va ser autoritzada la instal·lació. 

Article 18 

Assegurances 

Les persones titulars de les autoritzacions de les instal·lacions juvenils tenen l'obligació 
de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil, d'acord amb el que 
s'especifica a l'article 4, apartat 3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, modificada per 
l'article 31 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 

Article 19 

Condicions de les instal·lacions juvenils 

19.1  Les condicions tècniques del capítol 3 d'aquest reglament, sens perjudici del 
compliment de les altres normatives que els sigui d'aplicació, seran de compliment 
obligat per a les instal·lacions juvenils que siguin: 

a) Instal·lacions de nova construcció. 

b) Instal·lacions ubicades a edificis preexistents, dels quals se sol·liciti un canvi d'ús per 
tal d'adequar-los com a instal·lació juvenil. 

19.2  A les instal·lacions juvenils ja autoritzades en què es facin obres de reforma o 
ampliació que afectin un 40% o més de la seva superfície útil inicial, els seran 
d'aplicació obligatòria les condicions tècniques d'aquest reglament en tota la seva 



superfície. En cas contrari, aquestes condicions només seran d'aplicació obligatòria a les 
zones afectades per la reforma. 

19.3  En cap cas, les obres de reforma esmentades a l'apartat anterior no podran suposar 
una disminució de les condicions de seguretat i higiene preexistents.  

Article 20 

Documentació a disposició dels usuaris/àries i inspectors/res 

20.1  Les instal·lacions regulades per aquest reglament i les ja autoritzades han de tenir, 
a disposició dels seus usuaris/es o de qualsevol inspector/a o altra persona degudament 
acreditada, la documentació que es detalla a continuació: 

a) Autorització de funcionament lliurada per l'organisme competent. 

b) Els resultats de les anàlisis d'autocontrol de l'aigua de consum humà que 
correspongui realitzar segons les característiques del sistema de subministrament de la 
instal·lació. Les anàlisis han de ser efectuades per un laboratori reconegut oficialment, 
excepte el seguiment dels nivells de desinfectant, que també pot ser realitzat per la 
persona responsable de la instal·lació.  

c) Informe de l'any en curs que acrediti les correctes condicions higièniques i sanitàries 
de la instal·lació, lliurat i signat pels serveis sanitaris de l'administració competent. 

d) Llista de preus de l'any en curs, amb el detall dels diversos conceptes i serveis oferts. 

e) Normes de funcionament de la instal·lació. 

20.2  Caldrà tenir sempre a disposició dels inspectors o inspectores i altres persones 
degudament acreditades el registre dels usuaris/es de la instal·lació, que haurà de 
contenir: 

Quan siguin famílies o alberguistes individuals, les dades personals. 

Quan es tracti d'un grup, les dades d'aquest i les dels seves persones responsables 
majors d'edat. 

20.3  Pel que fa a les instal·lacions subjectes a reglaments tècnics, cal tenir a disposició 
de les persones degudament acreditades les actes conforme s'han realitzat les 
inspeccions periòdiques i els certificats conforme s'han portat a terme les reparacions 
indicades a les actes. 

Article 21 

Tramesa anual de l'informe sanitari i de l'assegurança de responsabilitat civil 

Les persones titulars de les instal·lacions juvenils regulades per aquest reglament, 
anualment i abans de finalitzar el mes de maig, hauran de trametre a l'administració 



competent (consell comarcal, Consell General d'Aran o ajuntament) còpia de la 
documentació següent: 

a) Informe sanitari de l'any en curs, d'acord amb el que s'especifica a l'article 20.1.c) 
d'aquest reglament. 

b) Pòlissa vigent i últim rebut de l'assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació, 
d'acord amb el que s'especifica a l'article 18 d'aquest reglament. 

Capítol 3 

Condicions tècniques 

Secció 1 

Seguretat i protecció de l'entorn 

Article 22 

Emplaçament 

22.1  Les instal·lacions estaran emplaçades a zones salubres i que es puguin considerar 
no perilloses per a la integritat física dels usuaris/àries. Es considera zona salubre 
aquella que no tingui a prop de les instal·lacions cap focus susceptible de donar lloc a 
contaminacions (abocadors, aigües residuals, indústries perilloses, etc.). 

22.2  Les instal·lacions situades a prop d'una via de comunicació disposaran de les 
mesures de protecció necessàries per tal d'evitar accidents als seus ocupants. 

22.3  En tot cas, per a la determinació de l'emplaçament s'haurà de respectar el 
planejament vigent, la normativa i ordenances sobre l'ús del sòl i l'edificació que siguin 
d'aplicació. 

Article 23 

Accés a la instal·lació 

23.1  Les instal·lacions juvenils hauran d'estar convenientment senyalitzades per tal de 
facilitar-hi l'accés i la identificació. 

23.2  Les instal·lacions regulades per aquest reglament hauran de disposar d'una via 
d'accés que tingui una amplada suficient perquè hi pugui circular un vehicle de quatre 
rodes, i un bon nivell de manteniment. 

23.3  En casos excepcionals podran quedar exemptes puntualment d'aquesta obligació 
les instal·lacions que no la puguin complir per motius climatològics o de localització 
geogràfica. En aquests casos, caldrà que estiguin garantits els subministraments i la 
possible evacuació de la instal·lació per mitjans alternatius. 

Article 24 



Subministrament d'aigua de consum humà 

24.1  Les instal·lacions regulades per aquest reglament i les ja autoritzades han 
d'assegurar un subministrament abundant i continu d'aigua apta per al consum humà. 

24.2  Les estructures, espais i maquinària destinats a la captació, emmagatzematge i 
tractament de les aigües de consum humà han d'estar protegits de tota possible font de 
contaminació, i únicament han de ser accessibles al personal de manteniment i neteja. 

24.3  L'aigua que es posi a disposició dels usuaris/es ha d'estar desinfectada i ha de 
mantenir un nivell de desinfectant suficient en tota la xarxa interna de la instal·lació. En 
cas d'ocupacions intermitents, la condició anterior ha de ser efectiva a l'inici de les 
ocupacions. 

24.4  Quan sigui necessari per mantenir el nivell suficient de desinfectant residual a tota 
la xarxa interna, s'instal·larà un sistema de desinfecció consistent, com a mínim, en un 
aparell de cloració automàtic i un dipòsit. El sistema ha de trobar-se en tot moment en 
condicions de poder funcionar correctament. 

24.5  En el supòsit que en la instal·lació hi hagi dipòsits d'aigua de consum, caldrà que 
aquests estiguin tapats i, si les dimensions ho requereixen, disposin de forats que 
permetin l'accés al personal de manteniment i neteja. El seu disseny constructiu ha de 
permetre la seva neteja i desinfecció de forma adequada. 

El manteniment dels dipòsits ha d'incloure les neteges i desinfeccions que siguin 
necessàries per garantir la salubritat de l'aigua. 

Article 25 

Evacuació d'aigües residuals 

25.1  Les aigües residuals provinents de les instal·lacions a què es refereix aquest 
reglament s'evacuaran d'acord amb el que estableixin les normatives sectorials que 
siguin d'aplicació. 

25.2  En tot cas, l'abocament d'aigües residuals al medi requerirà del tractament que 
determini l'administració hidràulica competent. 

Article 26 

Recollida, emmagatzematge i eliminació de deixalles 

26.1  La recollida de les deixalles que puguin produir-se es farà de manera selectiva, 
d'acord amb el que preveu la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

26.2  Les deixalles es dipositaran en contenidors fàcilment netejables i desinfectables 
que tinguin la capacitat suficient d'acord amb el seu ritme de recollida. 

26.3  La ubicació dels contenidors, fins al moment de la seva recollida, es farà a la 
major distància possible de les dependències on es trobin els aliments, de les destinades 



a la captació, emmagatzematge i tractament d'aigües de consum i de les destinades a 
allotjament. 

26.4  En cas que no hi hagi servei públic de recollida de deixalles, la instal·lació haurà 
de disposar dels mitjans adequats per al seu transport fins al punt de recollida selectiva 
municipal més proper o fins al gestor autoritzat que correspongui. La valorització de les 
deixalles en l'origen es podrà realitzar si es disposen de procediments eficaços i 
ambientalment correctes, i si s'escau, amb l'autorització de l'organisme competent. 

Article 27 

Instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària i gas 

27.1  No s'admeten escalfadors d'aigua instantanis, de funcionament intermitent, als 
recintes dels serveis sanitaris.  

27.2  Les característiques de les instal·lacions i el seu manteniment seran les 
especificades en la normativa corresponent. 

Article 28 

Emmagatzematge del combustible 

28.1  Les condicions d'emmagatzemament dels combustibles líquids, gasosos i sòlids 
seran les especificades en la normativa corresponent. 

28.2  L'emmagatzematge de llenya, si escau, es farà a la major distància possible dels 
edificis i d'altres materials combustibles. 

Article 29 

Mesures de seguretat i prevenció d'incendis 

Serà preceptiu a les instal·lacions juvenils el compliment de les normes vigents pel que 
fa a les condicions de protecció contra incendis als edificis d'ús residencial públic. 
Caldrà complir, a més, els següents punts: 

a) A tots els edificis, serà preceptiu que hi hagi més d'una sortida per planta quan es 
pugui preveure que l'ocupació d'aquesta, en un moment determinat, serà superior a 50 
persones. 

b) Les portes previstes per a l'evacuació de més de 50 persones obriran en el sentit de 
l'evacuació. 

c) Seran d'aplicació les normes vigents pel que fa a la prevenció dels incendis forestals. 

Secció 2 

Aspectes tècnics generals 



Article 30 

Condicions de les edificacions 

30.1  Les instal·lacions regulades per aquest reglament han de tenir garantida la solidesa 
i l'estabilitat dels elements constructius dels seus edificis per tal de complir amb 
seguretat la seva funció, ajustant-se a les normes vigents sobre bona construcció i a les 
condicions mínimes d'habitabilitat fixades en aquest reglament. 

30.2  Totes les escales, replans, balcons, finestres i obertures de qualsevol mena que 
puguin suposar un perill de caiguda tindran baranes o ampits, no escalables, d'una 
alçada mínima de 110 centímetres, amb un disseny que eviti riscos per a la seguretat 
dels usuaris i les usuàries. Si disposen de barrots, la seva separació no serà superior a 12 
cm. 

30.3  S'admeten reixes fixes a les finestres llevat dels casos que, per la seva situació o 
característiques, puguin ser un factor de perill per als ocupants de la instal·lació. 

Article 31 

Distribució 

31.1  Totes les instal·lacions regulades per aquest reglament hauran de tenir forçosament, 
i com a mínim, les dependències següents: dormitoris, menjador, blocs sanitaris i una 
sala o estança destinada a les activitats pròpies de qui usa la instal·lació. 

31.2  Totes aquestes dependències estaran situades en habitacions diferents i no podran 
tenir altres usos que aquells a què estan destinades originàriament. 

31.3  Quan no sigui possible resoldre-ho altrament, el menjador i les sales destinades a 
activitats podran ser instal·lacions de tipus provisional. Caldrà garantir, en aquest 
supòsit, el necessari confort i la seguretat dels usuaris/àries. 

31.4  Si la instal·lació té una capacitat igual o superior a 50 places, haurà de tenir 
infermeria. 

31.5  Els blocs sanitaris, els dormitoris i la infermeria no podran ser lloc de pas habitual 
cap a altres dependències.  

Article 32 

Dormitoris 

32.1  Els dormitoris no podran estar, en cap cas, situats en soterranis. 

32.2  Els dormitoris s'hauran de mantenir nets i en bones condicions higièniques. 
Disposaran de llum natural i de ventilació directa de l'exterior que garanteixi la perfecta 
renovació de l'aire. 



La superfície mínima d'obertures a l'exterior per a il·luminació i ventilació serà igual a 
la dotzena part de la superfície útil del dormitori. 

Excepcionalment, quedaran alliberades de complir la condició anterior les instal·lacions 
situades en edificis catalogats pel seu notable valor històric o artístic quan el fet de 
complir-la comporti un incompliment de la normativa específica reguladora d'aquests 
béns. En aquests casos, caldrà que quedi garantida la ventilació i la renovació de l'aire 
dels dormitoris afectats mitjançant sistemes mecànics o d'altra mena. 

32.3  La distribució dels llits o de les lliteres a cada habitació haurà de permetre sempre 
la total obertura de les portes i les finestres. S'adoptaran les mesures necessàries per tal 
d'evitar els moviments dels llits o de les lliteres que poguessin dificultar aquesta 
obertura. 

32.4  Les finestres disposaran de qualsevol sistema eficaç que garanteixi l'enfosquiment 
de l'habitació durant les hores de descans i, en el cas que hi hagi perill d'accidents, 
disposaran d'un sistema de protecció. 

32.5  Cada persona usuària disposarà d'un espai individual per dormir .ja sigui plaça de 
llit o plaça de llitera. dotat, com a mínim, de matalàs amb la seva corresponent funda, 
coixí i manta o flassada, els quals hauran de trobar-se en tot moment en perfectes 
condicions higièniques. També hi haurà d'haver un espai suficient que permeti ordenar i 
dipositar els efectes personals. 

32.6  En cas que la instal·lació disposi d'una habitació específica per guardar-hi els 
efectes personals de més volum, els dormitoris disposaran igualment d'un sistema 
complementari per deixar-hi i guardar-hi els elements d'ús més freqüent. 

32.7  No hi podrà haver cap dormitori amb una superfície útil inferior a 5 m2. El 
cubicatge per persona no serà inferior a 5 m3 i el mínim d'espai de sòl per llit o llitera 
serà de 4 m2 de superfície útil. 

32.8  L'alçada lliure dels dormitoris, mesurada sobre el terra de la superfície útil, ha de 
tenir, com a mínim, un valor mitjà de 2,25 m, en edificis preexistents, i de 2,50 m en 
edificis de nova construcció; aquesta alçada es mesurarà des del paviment fins, si és el 
cas, la part més baixa de l'embigat. 

32.9  S'entén per superfície útil d'una habitació, la de l'espai que correspon a alçades no 
inferiors a 1,90 m. 

32.10  Per a alçades de dormitoris d'entre 2,25 m i 2,50 m únicament s'acceptarà la 
col·locació de llits. Per a alçades iguals o superiors a 2,50 m s'accepten lliteres. 

32.11  En el cas de dormitoris amb sostres inclinats o situats en mansardes, s'hi 
acceptarà la col·locació de llits en les alçades compreses entre 1,90 m i 2,50 m, sempre 
que l'alçada mitjana del dormitori sigui de 2,50 m i es compleixin les determinacions 
mínimes relatives al cubicatge per usuari i a la superfície per llit o llitera. 

32.12  Per tal de facilitar l'accés i garantir, a més, la necessària separació entre les 
persones durant les hores de dormir, a les cases de colònies, granges escola i aules de 



natura la distància entre els laterals longitudinals dels llits o les lliteres no podrà ser 
inferior a 50 cm. En canvi, pel que fa als albergs de joventut es procedirà d'acord amb el 
que disposa a l'article 44.6. 

No obstant això, es podran acceptar altres distribucions específiques sempre que 
estiguin garantides l'accessibilitat i la higiene abans esmentades. 

32.13  En cap cas s'acceptaran lliteres de 3 pisos. 

32.14  En el cas de lliteres es prendran les mesures oportunes per tal d'evitar accidents 
per caigudes des dels somiers superiors. 

32.15  Els dormitoris no es podran fer servir per emmagatzemar el material de què 
disposi el grup per a la realització de les seves activitats, ni cap altre tipus de material 
que no sigui propi dels dormitoris. 

32.16  Es podran acceptar solucions constructives específiques en els dormitoris amb 
alçades superiors a 2,50 m, sempre que es respectin les limitacions determinades pel que 
fa a la superfície útil, al cubicatge i a la prevenció de caigudes des dels nivells superiors. 

Article 33 

Menjadors i cuines 

33.1  Quan una instal·lació juvenil ofereixi servei de manutenció, i el menjar per a les 
persones usuàries s'elabori a la pròpia instal·lació, aquesta haurà de disposar d'una cuina. 
En el cas alternatiu que el menjar no s'elabori a la instal·lació, aquesta haurà de disposar 
dels aparells i estris necessaris per tal de mantenir calents els aliments o escalfar-los de 
forma col·lectiva. 

33.2  Amb independència del fet que la instal·lació ofereixi o no un servei de 
manutenció, oferirà als seus usuaris i usuàries, com a mínim, la possibilitat d'escalfar-se 
el propi menjar i de netejar els estris, sigui permetent l'accés a la cuina de la instal·lació, 
sigui oferint uns equipaments destinats als usuaris i usuàries, adequats per a aquest ús. 
Aquests equipaments podran estar situats en el menjador o en espais polivalents, i el seu 
ús es farà sota la responsabilitat dels seus usuaris i usuàries. 

33.3  Les instal·lacions juvenils han de complir la normativa vigent sobre normes 
d'higiene per a l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats, sobre normes 
relatives a la manipulació d'aliments i sobre normes d'higiene relatives als productes 
alimentaris. 

Article 34 

Sala d'activitats 

34.1  Tota instal·lació juvenil disposarà d'una o més dependències destinades a les 
activitats pròpies dels seus usuaris i usuàries. 



34.2  Cada una d'aquestes dependències haurà de tenir garantida la corresponent 
ventilació. 

34.3  El paviment d'aquestes sales haurà de ser fàcilment netejable. 

Article 35 

Serveis sanitaris 

35.1  Les instal·lacions juvenils disposaran de blocs de serveis sanitaris, que caldrà 
mantenir nets i en les necessàries condicions higièniques. 

35.2  Aquests blocs sanitaris hauran de tenir una ventilació prou àmplia i poder-se 
netejar i desinfectar correctament. Els paviments i les parets han de ser no porosos i de 
fàcil neteja. 

35.3  Els blocs de serveis sanitaris hauran de disposar, com a mínim, dels aparells 
següents: 

a) Un inodor per cada dotze persones o fracció. 

b) Un rentamans per cada deu persones o fracció, sens perjudici del que disposa l'article 
44.5 per als albergs de joventut. 

c) Una dutxa per cada dotze persones o fracció, la zona de peus descalços de la qual 
haurà de ser de sòl antilliscant i fàcilment desinfectable. 

d) Aigua calenta, com a mínim, en un dels rentamans i en una de les dutxes de cadascun 
dels blocs sanitaris. 

35.4  Els blocs sanitaris hauran de tenir un nombre adequat de miralls i penja-robes, i hi 
haurà d'haver també prestatgeries o similars per tal de poder-hi disposar els efectes 
personals de manera totalment higiènica. 

35.5  En cas que els blocs sanitaris disposin de dutxes de tipus col·lectiu, caldrà que a 
cada bloc sanitari hi hagi, com a mínim, una dutxa de tipus individual. 

Article 36 

Instal·lacions per rentar i estendre la roba 

36.1  Les instal·lacions juvenils hauran de disposar de les instal·lacions necessàries per 
poder rentar i estendre la roba. 

36.2  En cas que la instal·lació disposi de màquines de rentar i eixugar la roba, es 
disposarà, igualment, d'un lloc adequat per penjar i eixugar les tovalloles d'ús més 
freqüent i la roba de bany. 

Article 37 



Infermeria 

37.1  En cas que, d'acord amb l'article 31.4, la instal·lació hagi de disposar d'una 
infermeria, el nombre de llits d'aquesta serà d'un per cada 50 places, amb un mínim de 
dos. 

37.2  La infermeria haurà de disposar d'un rentamans i un inodor independent de la resta 
de serveis higiènics de la instal·lació. 

37.3  En cap cas el nombre de places de la infermeria s'oferirà en el total de places de la 
instal·lació, llevat que aquesta infermeria estigui adaptada a persones disminuïdes i faci 
també, d'aquesta manera, la funció de dormitori adaptat. 

Article 38 

Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola de primeres cures, que comptarà amb els materials 
suficients per poder atendre els casos més freqüents. Aquesta farmaciola haurà d'estar 
convenientment tancada per tal d'impedir l'accés dels infants als medicaments. 

Article 39 

Accessibilitat a persones amb disminució 

Les instal·lacions regulades per aquest reglament compliran la normativa vigent sobre 
supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat a persones amb disminució. 

Article 40 

Espais complementaris i piscina 

40.1  Tota instal·lació juvenil disposarà d'un espai de terreny a l'aire lliure, 
convenientment delimitat, per a la realització d'activitats diverses tal com jocs, vetllades, 
esports, etc. Podran ser alliberades d'aquesta exigència aquelles instal·lacions que per la 
seva ubicació els sigui impossible disposar d'aquest espai de terreny. 

40.2  Si la instal·lació juvenil disposa de piscina, aquesta haurà de disposar de la 
preceptiva autorització municipal i complirà les condicions pròpies de les piscines d'ús 
públic, exceptuant l'obligació de disposar de vestuaris i de farmaciola.  

40.3  Les piscines estaran convenientment tancades en tot el seu perímetre per tal 
d'evitar-ne l'accés fora del seu horari d'obertura. 

Article 41 

Serveis comuns entre diverses instal·lacions 

En cas que per proximitat entre dues instal·lacions juvenils, alguns serveis resultin d'ús 
compartit entre ambdues, caldrà que es tingui en compte la suma de les persones 



usuàries de les dues instal·lacions en el càlcul i/o dimensionament d'aquells serveis i en 
l'aplicació dels estàndards mínims definits en aquest reglament. 

Secció 3 

Condicions específiques 

Article 42 

Granges escola 

42.1  Les granges escola són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i 
adequats per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.  

Queden incloses en aquesta tipologia les anomenades escoles del camp i similars. 

No es consideraran granges escola, als efectes d'aquest reglament, les instal·lacions que 
no ofereixen allotjament. 

42.2  Podran rebre l'autorització de funcionament com a granja escola les instal·lacions 
que, a més de complir els articles precedents, disposin de Llibre d'Explotació Ramadera 
i estiguin registrades com a nucli zoològic al Departament de Medi Ambient o com a 
explotació ramadera al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i rebin un 
informe favorable del Departament competent sobre la idoneïtat de la instal·lació per 
dur-hi a terme l'activitat de granja escola. 

42.3  Les granges escola, sens perjudici d'altres normatives que els puguin ser 
d'aplicació, hauran de garantir: 

a) La suficient separació entre el lloc d'estabulació dels animals i el lloc de residència de 
les persones, a fi d'evitar els olors excessius i la proximitat d'insectes. 

b) La suficient netedat i les condicions higièniques i sanitàries dels animals de la granja.  

c) El tancament del recinte dels animals i dels estables, per tal d'evitar que els usuaris i 
usuàries de la instal·lació puguin entrar-hi de forma indiscriminada. 

d) En cas que la instal·lació disposi de sales o recintes per a la transformació dels 
productes de la granja, aquests hauran de complir el que estableix l'article 33.3 d'aquest 
reglament. 

Article 43 

Aules de natura 

43.1  Les aules de natura són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i 
adequats per al treball didàctic amb infants i joves en el coneixement del medi natural i 
en l'educació ambiental.  



Queden incloses en aquesta tipologia les instal·lacions juvenils anomenades escoles del 
mar, escoles del cel, centres d'educació o d'interpretació ambiental i altres de similars. 

No es consideraran aules de natura, als efectes d'aquest reglament, les instal·lacions que 
no ofereixen allotjament. 

43.2  Podran rebre l'autorització de funcionament com a aula de natura les instal·lacions 
que, a més de complir els articles precedents, rebin un informe favorable del 
Departament de Medi Ambient sobre la idoneïtat de la instal·lació per dur-hi a terme 
l'activitat d'aula de natura, i sobre els programes d'educació ambiental que s'hi preveu 
desenvolupar. 

43.3  Les aules de natura, sense perjudici d'altres normatives que els puguin ser 
d'aplicació, hauran de garantir l'existència de l'equipament suficient i adequat i els 
recursos didàctics necessaris per a la seva funció. 

Article 44 

Albergs de joventut 

44.1  Els albergs de joventut són instal·lacions que es destinen a donar allotjament, com 
a lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma individual o 
col·lectiva, i també, amb determinades condicions, a famílies, adults i grups d'infants. 

44.2  Els albergs de joventut hauran de disposar dels següents espais específics: 

a) Un espai destinat a la recepció i informació de les persones usuàries, amb un horari 
d'atenció al públic adequat a les seves necessitats i la informació suficient sobre l'entorn 
de l'alberg i els mitjans de transport existents. 

b) Un espai d'ús comú que, per les seves característiques i mobiliari, faciliti la relació 
humana entre les persones que s'allotgen a l'alberg. 

c) Un espai per a ús dels alberguistes, dotat dels equipaments necessaris per preparar i 
conservar els aliments, i per rentar els estris de cuina. 

Queden exclosos del compliment d'aquest apartat els albergs que ofereixen serveis 
complets de manutenció. No obstant això, aquests albergs resten obligats a oferir als 
seus usuaris i usuàries la possibilitat d'escalfar-se el menjar i netejar els estris que 
determina l'article 33.2 d'aquest reglament. 

44.3  Els albergs oferiran a les persones que s'hi allotgen la possibilitat de guardar els 
seus objectes valuosos en un lloc segur. 

44.4  Els blocs de serveis higiènics de la zona d'ús nocturn estaran separats en funció del 
sexe de les persones que els han d'utilitzar. 

44.5  Els albergs disposaran, en els seus blocs de serveis higiènics, d'un rentamans per 
cada sis persones o fracció.  



44.6  Als dormitoris dels albergs de joventut la distància entre els laterals longitudinals 
dels llits o les lliteres no podrà ser inferior a 75 cm. 

44.7  La superfície útil mínima del conjunt de les sales d'ús comú de la instal·lació, 
comptant-hi únicament menjadors, sales d'estar, sales taller i equivalents, serà la que 
resulti d'aplicar la proporció d'1 m2 de sòl per plaça autoritzada. 

44.8  Hi haurà en tot moment una persona responsable que vetlli per la seguretat i la 
convivència dels i les alberguistes. 

44.9  Els albergs oferiran la possibilitat d'escollir lliurement el règim d'estada desitjat 
entre les opcions que s'ofereixen. 

44.10  L'autorització d'una instal·lació com a alberg de joventut és compatible amb el 
seu ús, durant el curs escolar i de forma total o parcial, com a residència d'estudiants, 
sempre que aquest fet estigui degudament especificat en la sol·licitud d'autorització. 

Annex 

Sol·licitud d'autorització de funcionament. 

(cas de persona jurídica). 

El Sr./La Sra. (nom i cognoms), amb DNI (núm.), 

com a (càrrec dins l'entitat) de l'entitat (nom), 

inscrita en el registre (nom), amb el número (núm.) 

i amb domicili social al municipi de (nom), codi postal (CP), amb adreça a 

c./pl./pg. (nom), número (núm.), 

comarca de (nom), telèfon (núm.), fax (núm.), 

correu electrònic (nom), pàgina web (nom). 

(cas de persona física) 

El Sr./La Sra. (nom i cognoms), amb DNI (núm.), 

domiciliat/ada al municipi de (nom), codi postal (CP), 

c./pl. (nom), número (núm.), comarca (nom), 

telèfon (núm.), fax (núm.), correu electrònic (nom), 

Sol·licita: 



L'autorització de funcionament per a un/una (indiqueu el tipus instal·lació), que 
desenvoluparà les seves activitats sota la denominació de (nom), al municipi de (nom), 
comarca de (nom), per un total de (núm.) places.  

La instal·lació està situada al c./pl./pg./indret (nom), número (núm.), de la 
població/nucli de (nom), codi postal (CP).  

Telèfon de la instal·lació (núm.), fax (núm.). 

Telèfon per a informació (núm.), 

correu electrònic (nom), pàgina web (nom). 

En serà administrador/a en/na (nom), 

amb DNI (núm.) i telèfon de contacte (núm.). 

Dades de localització: 

(Indiqueu: coordenades UTM i/o descripció dels camins d'accés des del poble habitat 
més proper). 

L'esmentada instal·lació ofereix servei de pensió completa (SÍ/NO) i el seu ritme de 
funcionament serà (indiqueu: caps de setmana, tot l'any, estiu, altres: especifiqueu). 

Les principals característiques de la instal·lació són: 

Nombre d'edificacions (núm.). 

Superfície útil total (m2). 

Nombre total de dormitoris (núm.). 

Nombre de sales de taller o d'activitats (núm.). 

Nombre de llits d'infermeria (núm.). 

Nombre de places adaptades a disminuïts (núm.). 

Nombre de blocs sanitaris (núm.). 

Nombre total de rentamans (núm.). 

Nombre total d'inodors (núm.). 

Nombre total de dutxes (núm.). 

Nombre de blocs sanitaris adaptats a disminuïts (núm.). 

Origen del subministrament d'aigua de consum humà. 



Tipus de tractament aplicat a l'aigua, si escau. 

Capacitat total dels dipòsits d'aigua (si escau). 

Sistema d'evacuació d'aigües residuals. 

Sistema de recollida de deixalles. 

Tipus de tractament de l'aigua. 

Tipus d'instal·lació de gas. 

Tipus d'instal·lació de calefacció. 

Nombre total d'extintors (núm.). 

Piscina (si escau): indiqueu dimensions i profunditat. 

Terrenys per a activitats (SÍ/NO). 

Altres instal·lacions (especifiqueu-les). 

Serveis que ofereix la instal·lació. 

El/la sol·licitant declara que les dades consignades en aquesta sol·licitud i els documents 
que s'hi adjunten corresponen a la realitat. 

Segell de l'entitat i signatura. 

(03.147.059) 
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Ordre de 25 de setembre de 1985, per la qual s'estableix la normativa per a l'obertura i 
funcionament de Cases de Colònies i Albergs de Joventut 
  
Pel Decret 269/1985, de 19 de setembre, ha quedat establerta l'ordenació de les Cases de Colònies i 
Albergs de Joventut. 
El caràcter general d'aquest Decret fa necessària una regulació més detallada dels requisits i serveis 
mínims exigibles a aquestes instal·lacions, així com els drets i deures dels seus usuaris.  
Per aquest motiu, d'acord amb la disposició final primera de l'esmentat Decret, i atès el que disposa 
l'Ordre de 10 de desembre de 1981, de delegació de funcions en el Secretari General de la Presidència,  
Ordeno:  
Article primer  
Les persones físiques o jurídiques que projectin instal·lar una Casa de Colònies o un Alberg de Joventut 
sol·licitaran a la Direcció General de Joventut la corresponent autorització d'obertura, mitjançant 
instància ajustada a model oficial, a la qual s'adjuntarà la documentació següent:  
a)Memòria descriptiva de la instal·lació, especificant l'emplaçament i la situació, els serveis, el sistema 
de subministrament d'aigua potable amb indicació de cabal diari i la capacitat dels dipòsits, el sistema de 
subministrament d'energia, el sistema d'eliminació d'aigües residuals i deixalles, l'organització dels 
serveis sanitaris, les mesures de seguretat i prevenció d'incendis signat per tècnics competents i el pla 
d'evacuació. 
b)Plànol de situació, en el qual s'assenyalin les vies de comunicació i distància fins als nuclis habitats 
més propers.  
c) Plànols dels locals de la Casa de Colònies o Alberg de Joventut.  
d) Informe municipal.  
e) Informe del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.  
f) Informe de salubritat ambiental i certificat de potabilitat d'aigües, lliurats pel Departament de Sanitat i 
Seguretat Social.  
g) Reglament Interior de la instal·lació.  
h) Fotocòpia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de la instal·lació.  
Article segon  
La Direcció General de Joventut, si ho considera necessari, podrà demanar, tant als responsables de la 
gestió com a altres instàncies, qualsevol altra documentació complementària per concedir l'autorització 
d'obertura de la instal·lació.  
Article tercer  
A la vista de la documentació presentada, la Direcció General de Joventut lliurarà, si s'escau, la 
corresponent autorització d'obertura i inscriurà la instal·lació al Llibre de Registre de Cases de Colònies i 
Albergs de Joventut, de la Direcció General de Joventut.  
Article quart  
L'autorització d'obertura serà vigent sempre que es mantinguin les mateixes condicions especificades en 
la sol·licitud. Tota modificació de l'estructura o en els serveis que presta la instal·lació o bé qualsevol 
canvi en la seva titularitat es notificarà a la Direcció General de Joventut per al seu coneixement i 
autorització.  
Article cinquè  
Sens perjudici de la resta d'obligacions que puguin afectar-los per raó d'altres instàncies administratives, 
les Cases de Colònies i Albergs de Joventut hauran de comptar, com a mínim, amb les condicions 
següents:  
1.Emplaçament  
1.1.Les instal·lacions estaran emplaçades en zones salubres i considerades no perilloses per a la 
integritat física dels usuaris.  
1.2.Les instal·lacions situades en zones forestals on pugui existir perill d'incendi hauran de disposar 
d'una franja de 25 metres d'amplada -lliure d'edificacions, arbusts i vegetació que puguin ocasionar risc 
d'incendi-, que separi la zona edificada de la zona forestal.  
1.3.Les instal·lacions situades prop d'una via de comunicació disposaran de les mesures de protecció 
necessàries per tal d'evitar accidents.  
2.Distribució  
2.1.Els dormitoris, el menjador, la cuina, les sales de tallers i la infermeria estaran situats en 
dependències diferents.  
3.Dormitoris  
3.1.Disposaran de ventilació directa a l'exterior que garanteixi la perfecta renovació de l'aire.  
3.2.En qualsevol cas, els dormitoris no podran estar mai en soterranis.  
3.3.Cada usuari disposarà d'un espai individual per dormir -ja sigui un llit o una plaça de llitera- dotat, 
com a mínim, amb matalàs, funda de matalàs i flassada, els quals en tot moment hauran de trobar-se en 



perfectes condicions higièniques. Igualment disposarà d'un habitacle, armari o taquilla per dipositar els 
seus efectes personals.  
3.4.El cubicatge per usuari no serà inferior a 5 m3 i el mínim d'espai de sòl per llit o llitera serà de 4 m2.  
3.5.El mínim d'alçada per dormitori serà de 2,5 m.  
3.6.La distància lateral entre llits o lliteres no podrà ser inferior a 50 cm.  
3.7.En el cas de lliteres, es prendran les mesures oportunes per tal d'evitar accidents per caigudes des 
dels somiers superiors.  
4.Menjador i cuina  
4.1.El menjador i la cuina hauran d'estar equipats convenientment amb el mobiliari, l'utillatge i la 
coberteria adequats per a la seva funció.  
4.2.L'eliminació de fums i vapors haurà d'assegurar-se per un sistema eficaç i continu.  
4.3.Els aliments i provisions s'hauran d'emmagatzemar en un indret fresc i protegit dels insectes i 
rosegadors i de la humitat. Caldrà que hi hagi suficient capacitat d'emmagatzematge frigorífic i de 
congelació per a aquelles primeres matèries i aliments preparats que ho necessitin.  
4.4.La cuina haurà de poder quedar convenientment tancada per tal d'evitar l'accés de persones no 
autoritzades.  
5.Sales de tallers  
5.1.Tota casa de colònies disposarà de sales de tallers per a la realització d'activitats.  
5.2.Cada una d'aquestes sales tindrà garantit el corresponent airejament i l'accés a un punt d'aigua per 
permetre la netedat dels estris emprats.  
6.Serveis higiènics  
6.1.Les Cases de Colònies i Albergs de Joventut disposaran de blocs de serveis higiènics, en nombre 
adequat per a homes i dones, mantinguts nets i en les necessàries condicions d'higiene.  
6.2.Aquests blocs hauran de permetre una ventilació prou àmplia.  
6.3.Tots els elements sanitaris disposaran d'aigua corrent.  
6.4.Els serveis higiènics hauran de disposar, com a mínim, del següent:  
a)Un evacuatori per a cada dotze persones o fracció.  
b)Un lavabo per a cada deu persones o fracció.  
c)Una dutxa per a cada dotze persones o fracció, on la zona de peus descalços haurà de disposar d'un 
sòl antilliscant i fàcilment desinfectable. 
d)Aigua calenta com a mínim en un dels lavabos i en una de les dutxes de cadascun dels nuclis 
sanitaris.  
6.5.Les Cases de Colònies o Albergs de Joventut hauran de disposar de les instal·lacions necessàries 
per poder rentar i estendre roba.  
7.Infermeria  
7.1.Les Cases de Colònies i Albergs de Joventut hauran de disposar d'una infermeria aïllada dels locals 
on habiten normalment els usuaris. El nombre de llits de la infermeria serà d'un per cada 30 places, amb 
un mínim de dos.  
7.2.La infermeria haurà de disposar d'un lavabo i evacuatori, independent de la resta dels serveis de la 
casa.  
7.3.Igualment, disposarà de farmaciola de primers auxilis, que comptarà amb els materials suficients per 
poder atendre els casos més corrents. Es prendran les mesures necessàries per impedir l'accés dels 
infants als medicaments.  
8.Sistema de prevenció d'incendis  
8.1.Les Cases de Colònies o Albergs de Joventut hauran de garantir les mesures de seguretat suficients 
i necessàries per preveure els incendis.  
8.2.Els tipus de materials emprats en la construcció i decoració de les instal·lacions hauran de ser, en el 
possible, no combustible, i sempre de baixa inflamabilitat.  
8.3.La quantitat i el tipus d'extintors estan determinats pels criteris següents:  
a)Un mínim de dos per planta.  
b)El recorregut màxim per trobar un extintor des de qualsevol punt de la casa haurà de ser de 25 m.  
c)Les dependències i habitacions d'usos específics en les quals pugui existir un més gran perill d'incendi 
hauran de disposar d'un extintor addicional situat a l'entrada de la dependència.  
d)Els extintors de les dependències normals de la casa hauran de ser, com a mínim, de 3,5 kg, de pols, 
tipus ABC o antibrasa. Els de les dependències d'usos específics hauran de ser, com a mínim, de 5 kg, 
del tipus adequat al foc que hagin d'apagar. Els extintors hauran d'estar homologats i amb contracte de 
manteniment.  
8.4.L'edifici haurà de disposar d'una bona senyalització per tal de garantir una evacuació ràpida en cas 
d'emergència. La senyalització haurà de ser clara i entenedora, tant de dia com de nit. La senyalització 
de dia haurà de consistir en rètols o indicadors de direcció cap als llocs previstos de sortida; la 
senyalització de nit, en llums de nit i d'emergència.  



8.5.L'emmagatzematge de materials líquids o sòlids inflamables, especialment ampolles de gas, no 
podrà fer-se sense les corresponents mesures de seguretat.  
8.6.Les Cases de Colònies o Albergs de Joventut hauran de complir la normativa vigent referent a les 
condicions de protecció contra incendis en els edificis.  
9.Aigua potable  
9.1.Tota Casa de Colònies o Alberg de Joventut haurà d'assegurar un subministrament abundant i 
continu d'aigua potable.  
9.2. Es disposaran els dipòsits de reserva adequats per a una capacitat mínima de 75 litres per 
persona/dia. Els dipòsits tindran la capacitat necessària per a un dia, comptant la totalitat de places de la 
casa.  
9.3. Els dipòsits hauran d'estar emplaçats en un lloc que no permeti l'accés als usuaris de la casa. En 
qualsevol cas, estaran convenientment tapats i protegits de tota possible font de contaminació.  
9.4. Per tal de garantir les condicions bacterològiques de l'aigua quan el subministrament no provingui de 
la xarxa municipal, les instal·lacions disposaran d'un aparell de cloració automàtica que ha de trobar-se 
en tot moment en correcte funcionament. 
9.5. En cas d'utilització d'aigües no potables per als evacuatoris o per a d'altres finalitats en les quals no 
sigui necessària la potabilitat de l'aigua, els punts de captació d'aquestes aigües seran degudament 
senyalitzats amb la indicació de: "No potable".  
10.Evacuació d'aigües residuals i recollida de deixalles  
10.1.L'eliminació de deixalles i d'aigües residuals s'efectuarà mitjançant sistema que reuneixi les 
suficients condicions sanitàries, d'acord amb les normatives vigents sobre la matèria.  
11.Instal·lacions elèctrica i de gas  
11.1.Les instal·lacions elèctrica i de gas hauran de complir la normativa vigent sobre la matèria.  
12.Altres instal·lacions  
12.1.Tota Casa de Colònies haurà de disposar d'un espai de terreny a l'aire lliure, convenientment 
delimitat i aïllat, per a la realització d'activitats diverses, com jocs, vetllades, esports, etc.  
12.2.Si la instal·lació disposa de piscina, aquesta haurà de complir les condicions pròpies de les piscines 
públiques.  
Article sisè  
1. Per tal de facilitar l'accés als disminuïts, en totes les Cases de Colònies i Albergs de Joventut s'hauran 
de prendre les mesures oportunes per tal de suprimir al màxim possible les barreres arquitectòniques, 
parant especial atenció als aspectes següents:  
a)Accés a la planta baixa des de l'exterior mitjançant rampes i amplada suficient de les portes.  
b)Habilitació d'un nombre suficient de serveis higiènics, tant a la planta baixa com prop dels dormitoris, 
adaptats a l'ús de disminuïts.  
2. En el cas d'instal·lacions de nova construcció es compliran les prescripcions tècniques de supressió 
de barreres arquitectòniques.  
Article setè  
En cas que la instal·lació ofereixi un servei de pensió completa, s'hauran de tenir presents els següents 
aspectes:  
a)L'alimentació serà variada, equilibrada, de bona qualitat, servida en quantitat suficient i ben 
presentada.  
b)S'haurà de complir la normativa vigent sobre begudes alcohòliques.  
c)El personal encarregat de la cuina haurà de complir la normativa vigent sobre manipuladors d'aliments.  
Article vuitè  
Totes les Cases de Colònies i Albergs de Joventut, al mes de maig si només funcionen a l'estiu, i als 
mesos de maig i d'octubre si funcionen durant tot l'any, hauran de presentar a la Direcció General de 
Joventut i a l'Ajuntament corresponent la següent documentació:  
a)Autorització sanitària competent que garanteixi les perfectes condicions higièniques i sanitàries de la 
instal·lació i voltants, i on es faci constar que no existeix cap perill epidèmic o endèmic per als usuaris.  
b)Certificat expedit per un tècnic competent que acrediti la correcta desinfecció dels locals.  
c)Certificat lliurat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social que acrediti la potabilitat de l'aigua.  
d)Fotocòpia de la pòlissa vigent i de l'últim rebut de l'assegurança de responsabilitat civil de la 
instal·lació.  
e)Relació actualitzada de preus per serveis oferts. Una còpia d'aquesta documentació haurà d'estar a la 
instal·lació a disposició dels usuaris i dels inspectors acreditats. Sense aquests requisits, la instal·lació 
no podrà continuar prestant servei.  
Article novè  
Tota Casa de Colònies o Alberg de Joventut portarà un control dels grups usuaris mitjançant un llibre de 
registre o similar. Igualment disposarà d'un Reglament Interior, on constaran els serveis que ofereix i els 



preus vigents, que s'haurà de lliurar al grup usuari al moment de fer la contractació. Junt al Reglament 
Interior es facilitarà el pla d'evacuació de la instal·lació davant les possibles emergències.  
Article desè  
Les Cases de Colònies són considerades centres docents en el temps lliure i hauran de complir la 
normativa vigent sobre mesures preventives en relació al tabaquisme.  
Article onzè  
Els usuaris de les Cases de Colònies i Albergs de Joventut tindran els següents drets:  
a)Fer ús de les instal·lacions d'acord amb la present ordenació i tenint en compte el que estableixi el 
Reglament Interior de la Instal·lació.  
b)Conèixer els preus dels diferents serveis, abans de la contractació i d'acord amb l'article novè.  
c)Rebre justificant dels pagaments efectuats on consti el nom de la Casa de Colònies o Alberg de 
Joventut, imprès o segellat, i tots i cadascun dels conceptes desglossats a cobrar.  
d)Efectuar les reclamacions que considerin oportunes mitjançant el Full Oficial de Reclamacions, que els 
haurà de ser facilitat per la mateixa instal·lació quan el sol·licitin, i que serà tramès pel mateix usuari a la 
Direcció General de Joventut.  
Article dotzè  
Els usuaris de les Cases de Colònies i Albergs de Joventut tindran les següents obligacions:  
a)Complir el Reglament Interior de la instal·lació.  
b)Observar les normes lògiques de bona convivència social.  
c)Comunicar als responsables de la instal·lació de qualsevol desperfecte causat a les instal·lacions.  
d)Comunicar als responsables de la instal·lació dels casos de malaltia febril o contagiosa.  
Article tretzè  
La Direcció General de Joventut, a través d'inspectors acreditats, vetllarà pel compliment del Decret 
269/1985, i del que estableix la present normativa. Igualment imposarà les sancions pertinents de 
conformitat amb l'esmentat Decret. 
Article catorzè  
La Direcció General de Joventut podrà imposar sancions econòmiques a les persones físiques o 
jurídiques titulars de Cases de Colònies i Albergs de Joventut que, excepte en els casos previstos en 
l'article setzè d'aquesta Ordre, infringeixin la present normativa i hagin estat prèviament advertides. La 
sanció s'imposarà en el seu grau màxim en casos de reincidència.  
Article quinzè  
Als efectes de la present Ordre, s'entendrà que hi ha reincidència si durant l'any immediatament anterior 
l'infractor hagués estat objecte d'una altra sanció pel mateix concepte.  
Article setzè  
La Direcció General de Joventut podrà resoldre el tancament o la suspensió temporal d'una Casa de 
Colònies o Alberg de Joventut en els casos següents:  
a)Quan la instal·lació estigui en funcionament sense la corresponent Autorització d'Obertura o quan no 
compleixi els requisits indicats en l'article vuitè d'aquesta Ordre.  
b)Quan la salut, la seguretat o la integritat física dels usuaris sigui posada en perill per insalubritat de les 
instal·lacions o per manca de mesures de seguretat.  
c)Quan es realitzin actes que atemptin contra la Constitució i la legislació vigent sens perjudici de les 
responsabilitats civils i penals en què puguin incórrer.  
d)Quan els responsables de la gestió de la instal·lació refusin de sotmetre's al control de l'autoritat 
administrativa o no prenguin les mesures que se'ls comuniqui per tal de solventar deficiències en la 
instal·lació.  
e)Quan a la instal·lació es realitzin activitats diferents a les específiques de les Cases de Colònies i 
Albergs de Joventut.  
Article dissetè  
1.Els acords d'imposició de sancions seran susceptibles de recurs en el termini de quinze dies davant el 
titular del Departament de la Presidència.  
2.Els acords del titular del Departament de la Presidència resolent recursos posaran fi a la via 
administrativa.  
Disposicions transitòries  
Primera.- Els titulars de les Cases de Colònies i Albergs de Joventut existents actualment hauran de 
presentar, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la present Ordre, al corresponent Servei 
Territorial de Joventut, la documentació assenyalada a l'article primer, per tal d'obtenir la corresponent 
autorització de funcionament.  
Segona.- En el termini de cinc anys, a partir de l'entrada en vigor de la present Ordre, totes les Cases de 
Colònies i Albergs de Joventut existents actualment hauran d'adequar-se a l'especificitat en els articles 
cinquè i sisè de la present normativa.  



Tercera.- Totes les Cases de Colònies i Albergs de Joventut que dintre dels terminis fixats a les anteriors 
disposicions transitòries no compleixin els requisits assenyalats seran considerats establiments 
clandestins i conseqüentment es resoldrà la seva suspensió d'activitats.  
Disposicions finals  
Primera.- L'autorització d'obertura, objecte de la present Ordre, s'entén sens perjudici de l'obtenció de les 
autoritzacions que, segons llur legislació específica, hagin d'atorgar altres autoritats competents.  
Segona.- Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.  
  
Barcelona, 25 de setembre de 1985  
  
p.d.: Lluís Prenafeta i Garrusta  
Secretari General  
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Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 

  

Segons l'article 9.26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Generalitat té competència exclusiva en 
matèria de joventut.  

La tradició existent a Catalunya en matèria d'associacionisme juvenil ha fet que un nombre notable de 
locals i instal·lacions, d'iniciativa pública o privada, es destinin a la realització d'activitats per a nois i 
noies.  

Per altra banda, el progressiu augment de cases habilitades per a la realització d'activitats de temps 
lliure per a infants i joves i la conveniència que aquestes instal·lacions disposin d'unes condicions que 
permetin oferir un bon servei als usuaris aconsellaren al Govern de la Generalitat de publicar, en ús de 
les seves competències, diverses disposicions destinades a definir els requisits i els serveis mínims 
exigibles a les cases de colònies i els albergs de joventut.  

L'experiència assolida d'ençà de la publicació d'aquestes normatives, la conveniència de disposar una 
ordenació de les instal·lacions destinades preferentment als infants i als joves en llur temps lliure i la 
necessitat de poder tipificar les infraccions possibles i les sancions aplicables corresponents justifiquen 
que es consideri oportú de regular mitjançant una llei les característiques i les condicions bàsiques 
requerides per l'obertura i el funcionament d'aquestes instal·lacions. 

La necessitat d'aquesta Llei no implica que hagi d'ésser exhaustiva. La diversitat d'instal·lacions existents 
i el dinamisme propi del món juvenil, que genera constantment noves iniciatives que demanen també, 
nous tipus de locals, fan impossible una regulació completa, per la Llei, de totes les situacions. Per això, 
aquesta es limita a determinar alguns principis bàsics i possibilita que futures normatives n'ampliïn i en 
concretin, en cada cas, el desplegament i l'abast.  

Aquesta Llei s'estructura en tres capítols que estableixen, respectivament, l'objecte de la Llei i les 
instal·lacions incloses en el seu àmbit (I), a qui correspon l'exercici de les competències regulades (II) i el 
règim sancionador (III). Dues disposicions transitòries i una de final clouen el text legal.  

Per a una adequada actuació de les diferents Administracions autonòmica i local en un camp que les 
afecta ambdues, aquesta Llei promou l'oportuna col·laboració entre la Generalitat i els consells 
comarcals i els ajuntaments establint l'exercici pels ens locals de potestats d'execució en la matèria 
objecte de la Llei.  

Capítol I  

Objecte  

Article 1 

1- Aquesta Llei té per objecte de regular les característiques i els requisits mínims de les instal·lacions 
destinades als infants i els joves, a centres d'ensenyament i a entitats, associacions i grups d'infants i 
joves per a la realització d'activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure.  

2- Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per jove tota persona menor de trenta anys.  

Article 2 

1- En qualsevol cas, aquesta Llei regula les instal·lacions següents:  

a) Cases de colònies. S'entén per casa de colònies tota instal·lació que permanentment o temporalment 
es destini a donar allotjament a grups d'infants o de joves participants en activitats educatives en el 
temps lliure, culturals i de lleure.  

b) Albergs de joventut. S'entén per alberg de joventut tota instal·lació que permanentment o 
temporalment es destini a donar allotjament, com a lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a 
joves, en forma individual o col·lectiva, i també, amb determinades condicions, a famílies, adults i grups 
d'infants.  

c) Granges escola o aules de natura, entenent per tals les cases de colònies que ofereixen equipaments 
suficients i adequats per al treball didàctic en el temps lliure amb infants i joves en tècniques agràries i 
ramaderes, en el coneixement del medi natural i en l'educació ambiental. 



d) Campaments juvenils: són instal·lacions a l'aire lliure dotades d'uns equipaments bàsics; es destinen 
exclusivament a la realització d'estades amb grups d'infants i joves, organitzades per entitats o 
institucions degudament reconegudes.  

2- El Govern de la Generalitat pot determinar quines altres instal·lacions per a infants i joves s'han 
d'ajustar a les disposicions d'aquesta Llei.  

Article 3  

El funcionament de les instal·lacions objecte d'aquesta Llei requereix l'autorització prèvia de 
l'Administració competent.  

Article 4  

1- Les instal·lacions regulades per aquesta Llei han de garantir les condicions mínimes necessàries 
d'higiene i seguretat que exigeixi la normativa vigent, les quals han d'ésser exposades en lloc visible. 

2- El Govern de la Generalitat ha d'establir per reglament, com a desenvolupament d'allò que preveu 
aquesta Llei, les condicions tècniques que ha de complir cada tipus d'instal·lació per a garantir el 
compliment de la seva funció educativa, la correcta prestació dels serveis que ofereixi, la qualitat de vida 
i la seguretat dels usuaris i l'evitació de molèsties a tercers i d'efectes negatius per a l'entorn.  

3- El titular de l’autorització té l’obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil general 
per a cobrir els riscs derivats de la utilització de la instal·lació davant d’usuaris i tercers, amb uns límis 
mínims de 150.253,03 euros per víctima i 1.202.024,21 euros per sinistre. 

La Generalitat pot actualitzar anualment aquests límits, mitjançant la llei de pressupostos. 

4- Les instal·lacions regulades per aquesta Llei han de complir la normativa vigent sobre mesures 
preventives en relació amb substàncies que puguin generar dependència.  

5- Les instal·lacions regulades per aquesta Llei han de complir la normativa vigent sobre supressió de 
barreres arquitectòniques i d'accessibilitat. 

Article 5 

Excepcionalment, es pot autoritzar el funcionament d'instal·lacions juvenils situades en locals de notable 
valor històrico-artístic, encara que no compleixin totes les condicions reglamentàries, sempre que això no 
signifiqui un risc per a la seguretat i la higiene de les persones, ni per a la integritat del local, i es 
determinin les mesures alternatives necessàries. La tramitació de l'expedient s'ha d'ajustar a allò que 
disposi la normativa sectorial corresponent.  

Capítol II  

Titularitat i exercici de les competències 

Article 6 

Correspon a l'Administració de la Generalitat l'exercici de les competències que són objecte d'aquesta 
Llei, sens perjudici del que estableixen els articles 7, 8 i 14.  

Article 7 

1- D'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, els municipis poden exercir potestats d'execució en la matèria objecte d'aquesta Llei, les 
quals han d'incloure les facultats d'autorització i d'inspecció i les de sanció previstes en l'article 14, 
sempre que s'adopti un acord exprés en aquest sentit, en el qual es justifiqui la capacitat tècnica, 
financera i de gestió per a dur-les a terme. Aquest acord ha d'ésser comunicat a l'Administració de la 
Generalitat en els termes previstos en la normativa de Règim Local.  

2- En els termes de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'Organització Comarcal de Catalunya, es poden 
delegar en la comarca les potestats d'execució en la matèria objecte d'aquesta Llei. 

3- La competència a què es refereix l'apartat 2 s'ha d'exercir respecte a les instal·lacions emplaçades 
dins el terme dels municipis compresos en la corresponent demarcació comarcal, llevat d'aquells 
municipis que exerceixin potestats d'execució en virtut del que s'estableix en l'apartat 1.  



Article 8 

1- L'Administració de la Generalitat es reserva la inspecció del compliment i l'execució pels Consells 
Comarcals de la normativa específica en la matèria objecte d'aquesta Llei a què es refereix l'article 7. 

2- En qualsevol cas, correspon a l'Administració de la Generalitat:  

a) Exercir la potestat reglamentària general.  

b) Formular requeriments per a la correcció de les deficiències que s'observin, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 1 d'aquest article.  

c) Exercir els controls establerts per la legislació sobre règim local.  

Article 9 

1- Per a l'atorgament de les autoritzacions de funcionament de les instal·lacions juvenils regulades en 
aquesta Llei s'ha d'establir per reglament un procediment unitari que ha d'integrar en els seus tràmits les 
llicències, els permisos, les autoritzacions i els informes vinculants que, d'acord amb l'ordenament jurídic 
vigent, s'hagin de concedir en matèries que siguin concurrents amb l'activitat objecte d'aquesta Llei.  

2- Els ens locals han d'informar la Direcció General de Joventut sobre les llicències d'obertura i les 
autoritzacions de funcionament que atorguin i sobre les sancions que imposin en compliment d'aquesta 
Llei. 

Capítol III  

Règim sancionador  

Article 10 

1- Són infraccions d'aquesta Llei les accions o omissions que vulneren les disposicions d'aquesta Llei o 
de la normativa que la desplegui.  

2- Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus.  

3- Són faltes molt greus contra el que disposa aquesta Llei:  

a) La reincidència en les faltes greus. 

b) El funcionament de la instal·lació sense l'autorització preceptiva corresponent.  

c) El fet que el titular de la instal·lació hi organitzi, hi permeti o hi toleri activitats il·legals, sens perjudici 
de les responsabilitats que es derivin d'aquestes activitats.  

d) Les modificacions de la instal·lació que alterin les condicions amb què se'n va autoritzar el 
funcionament, per a les quals calgui autorització prèvia, sense haver-la obtinguda.  

e) L'incompliment de qualsevol norma sobre locals i instal·lacions que signifiqui un risc greu per a la 
seguretat de les persones.  

f) L'excés de l'ocupació permesa, si comporta un risc per a la seguretat dels usuaris.  

g) La negativa a permetre l'accés a la instal·lació dels inspectors acreditats, en l'exercici de llurs funcions.  

h) El deteriorament de l'estat general o d'algun element determinat de la instal·lació que impliqui un perill 
greu per a la salut o la seguretat de les persones.  

4- Són faltes greus contra el que disposa aquesta Llei:  

a) La reincidència en les faltes lleus.  

b) L'incompliment de qualsevol norma sobre locals i instal·lacions que signifiqui un risc per a la seguretat 
de les persones.  

c) L'excés no ocasional de l'ocupació permesa, si no comporta un risc per a la seguretat dels usuaris.  

d) El mal estat de conservació i manteniment dels locals, les instal·lacions o els serveis, si produeix 
incomoditat als usuaris o minva la higiene exigible.  

e) El fet de permetre la utilització de dependències o serveis de la instal·lació a persones o grups aliens a 
les finalitats per a les quals ha estat autoritzada la instal·lació i que dificulti l'activitat normal dels seus 
usuaris.  



f) L'obstrucció a l'exercici de la funció inspectora.  

g) La manca de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil preceptiva.  

5- Són faltes lleus les infraccions d'aquesta Llei que no hagin estat qualificades com a greus o molt 
greus.  

Article 11 

1- Les faltes molt greus poden ésser sancionades amb una multa de fins a cinc milions de pessetes i, 
alternativament o conjuntament amb aquesta, amb la suspensió de l'autorització de funcionament de la 
instal·lació per un període màxim de dotze mesos.  

2- La reincidència i la reiteració en faltes molt greus pot comportar el tancament de la instal·lació. Aquest 
tancament comporta l'anul·lació de l'autorització de funcionament.  

3- Les faltes greus poden ésser sancionades amb una multa de fins a un milió de pessetes i, 
alternativament o conjuntament amb aquesta, amb la suspensió de l'autorització de funcionament de la 
instal·lació per un període màxim de sis mesos.  

4- Les faltes lleus poden ésser sancionades amb una multa de fins a cent mil pessetes.  

5- La imposició de multes és independent del rescabalament dels danys i de la indemnització dels 
prejudicis ocasionats per la infracció.  

Article 12 

A l'efecte del procediment sancionador, es considera que hi ha reincidència si durant els dotze mesos 
immediatament anteriors a la comissió de la falta l'infractor hagués estat sancionat per una falta amb la 
mateixa qualificació.  

Article 13 

Per a la graduació de les sancions s'han de tenir en  

a) Els perjudicis ocasionats. 

b) La reiteració.  

c) La intencionalitat.  

d) La utilitat social de la instal·lació.  

e) La relació contractual existent entre el titular de la instal·lació i els usuaris afectats.  

Article 14  

1- És aplicable a les sancions establertes per aquesta Llei el procediment sancionador regulat per la Llei 
de Procediment Administratiu.  

2- Són competents per a la incoació d'expedients sancionadors el Director General de Joventut i els 
presidents dels ens locals que hagin assumit les competències executives d'acord amb el que estableix 
aquesta Llei.  

3- Són competents per a la resolució dels expedients sancionadors: 

a) Els presidents dels ens locals esmentats al paràgraf anterior, per a sancionar infraccions amb multes 
de fins a un milió de pessetes i amb la suspensió de l'autorització de funcionament de la instal·lació per 
un període màxim de sis mesos.  

b) El Director General de Joventut, per a sancionar infraccions amb multes de fins a dos milions de 
pessetes i amb la suspensió de l'autorització de funcionament de la instal·lació per un període màxim de 
sis mesos. 

c) El Conseller competent en matèria de joventut, per a sancionar infraccions amb multes superiors als 
dos milions de pessetes i amb el tancament de la instal·lació.  

4- Contra les resolucions del Secretari General de Joventut es pot interposar recurs ordinari davant el 
titular del Departament de la Presidència competent en la matèria.  

5- Contra les resolucions dels presidents dels consells comarcals i dels alcaldes es poden interposar els 
recursos que estableix la legislació corresponent aplicable.  



Article 15 

1- Les faltes lleus assenyalades en aquesta Llei prescriuen al cap de sis mesos d'haver estat comeses, 
les greus al cap d'un any i les molt greus al cap de dos anys.  

2- Qualsevol actuació de l'Administració en relació amb les faltes interromp la prescripció i s'ha d'iniciar 
novament el còmput dels terminis fixats.  

Article 16 

Les sancions de les faltes molt greus hauran d'ésser publicades amb el nom dels infractors al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Disposicions addicionals  

Primera  

Es faculta el Govern de la Generalitat per a actualitzar anualment les quanties de les sancions 
establertes en aquesta Llei, d'acord amb la realitat socioeconòmica de Catalunya.  

Segona 

El Govern de la Generalitat, amb la col·laboració de les altres administracions públiques de Catalunya i el 
Consell Nacional de la Joventut, ha d'elaborar un Mapa d'Instal·lacions Juvenils de Catalunya per tal 
d'orientar l'actuació pública i privada en aquest camp.  

Disposicions transitòries  

Primera 

Mentre no es dictin les normes que despleguin aquesta Llei, continuen vigents el Decret 269/1985, 
l'Ordre de 25 de setembre de 1985 i l'ordre de 12 de febrer de 1987, en tot allò que no s'oposin a 
aquesta Llei.  

Segona 

Les sol·licituds d'autorització de funcionament d'instal·lacions presentades abans de la data d'entrada en 
vigor d'aquesta Llei s'han de tramitar d'acord amb la normativa esmentada a la Disposició Transitòria 
Primera.  

Tercera  

El Govern de la Generalitat ha d'impulsar la creació d'un grup d'estudi sobre l'harmonització de la 
reglamentació catalana i la de la resta de l'Europa comunitària relativa a les instal·lacions objecte 
d'aquesta Llei.  

Disposició final 

El Govern de la Generalitat i el titular del Departament competent en la matèria objecte d'aquesta Llei 
han de dictar les normes necessàries per a desenvolupar-la abans d'un any, a comptar de la data de la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu 
compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. 

  

Palau de la Generalitat, 30 de desembre de 1991 

  

Jordi Pujol  

President de la Generalitat de Catalunya  
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Decret 276/1994, de 14 d'octubre, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves 
  
D'acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves, s'ha elaborat el Reglament relacionat en aquest Decret que no es limita a fer un simple 
desenvolupament de la Llei, sinó que també actualitza les característiques tècniques de què han de 
disposar les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves.  
També s'ha volgut fer especial referència als mecanismes de relació entre l'Administració de la 
Generalitat i els ens locals que poden arribar a exercir les potestats d'execució en matèria d'instal·lacions 
juvenils de lleure, tot preveient que els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya faran un ús 
bastant ampli d'aquests mecanismes.  
Per tot això de conformitat amb l'informe emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el 
Govern de la Generalitat,  
Decreto:  
Article únic  
S'aprova el Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.  
Disposicions transitòries  
1- No serà preceptiva l'aplicació dels capítols IV i V d'aquest Reglament a les instal·lacions juvenils ja 
autoritzades per la Secretaria General de Joventut, sens perjudici del que estableixen els articles 14.2, 
15 i 25.  
Les inspeccions que es facin a les instal·lacions indicades en el paràgraf anterior s'ajustaran als 
aspectes tècnics regulats a la normativa indicada a la disposició transitòria 1 de la Llei 38/1991, de 30 de 
desembre, a excepció dels articles del Reglament indicats a l'anterior paràgraf.  
2- Els expedients iniciats abans de la vigència d'aquest Reglament i no resolts es tramitaran i es 
resoldran d'acord amb les normes recollides a la disposició transitòria primera de la Llei 38/1991, de 30 
de desembre, d'instal·lacions juvenils.  
Disposició derogatòria única  
Sense perjudici del que estableixen les disposicions transitòries d'aquest Decret, queden derogats el 
Decret 269/1985, de 19 de setembre, l'Ordre de 25 de setembre de 1985, l'Ordre de 12 de febrer de 
1987 i l'Ordre de 18 d'octubre de 1990.  
Barcelona, 14 d'octubre de 1994  
  
Jordi Pujol  
President de la Generalitat de Catalunya  
 
Reglament  
 
Capítol 1  
Disposicions generals  
Article 1  
Objecte  
L'objecte d'aquest Reglament és establir les condicions tècniques necessàries que ha de complir cada 
modalitat d'instal·lació juvenil de les definides en la Llei 38/1991, de 30 de desembre, per tal de garantir-
ne la funció educativa, la correcta prestació dels serveis que ofereix, la qualitat de vida i la seguretat dels 
usuaris, l'estalvi de molèsties a tercers i els efectes negatius per a l'entorn.  
 
Capítol 2  
Competències  
Article 2  
2.1 Al Departament de la Presidència, per mitjà de la Secretaria General de Joventut, li correspon exercir 
les competències pròpies de la Generalitat en matèria de joventut, entre les quals i d'acord amb la llei 
38/1991, de 30 de desembre, hi ha:  
a) La d'atorgar les autoritzacions de funcionament a les instal·lacions juvenils regulades en aquest 
Reglament. L'òrgan competent per atorgar les autoritzacions és la Secretaria General de Joventut.  
b) La d'inspeccionar aquestes instal·lacions per tal d'assegurar, en tot moment, les seves condicions 
tècniques.  
c) La d'incoar expedients sancionadors i la seva resolució d'acord amb la vigent Llei d'instal·lacions 
juvenils, de 30 de desembre de 1991, sense perjudici del que disposen els articles 7 i 14, punts 3 i 4, 
d'aquesta.  
2.2 Les autoritzacions concedides seran anotades en el corresponent llibre registre de la Secretaria 
General de Joventut per a la seva posterior publicació.  



Article 3  
D'acord amb la Llei aquí desenvolupada, els consells comarcals poden rebre per delegació l'exercici de 
potestats d'execució, i els Ajuntaments poden exercir aquestes potestats d'execució sempre que hagin 
adoptat un acord exprés en aquest sentit i l'hagin comunicat a la Secretaria General de Joventut.  
Article 4  
4.1 Per justificar la capacitat tècnica, financera i de gestió dels ajuntaments a què fa referència l'article 7 
de la llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions juvenils, cal que en els pressupostos i en la llista 
del personal d'aquests hi constin els mitjans necessaris per garantir la inspecció i control de la correcta 
adequació de les instal·lacions als preceptes de la esmentada Llei.  
4.2 Els ajuntaments que compleixin l'apartat anterior han d'enviar a la Secretaria General de Joventut 
l'acord d'exercici de les potestats d'execució en la matèria objecte d'aquesta norma, juntament amb 
l'informe emès per la Direcció General d'Administració Local sobre les qüestions de l'apartat anterior. La 
Secretaria General de Joventut, quan s'escaigui, farà ús del que estableixen els articles 165 i 166 de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, per a la impugnació d'actes i acords 
dels ens locals.  
Article 5  
5.1 Les potestats d'execució que poden assolir els ens locals inclouen, d'acord amb la Llei, la facultat 
d'atorgar autoritzacions de funcionament, la d'inspeccionar les instal·lacions, la d'incoar expedients 
sancionadors als titulars de les instal·lacions juvenils aquí regulades que es trobin dins del terme 
municipal de l'ajuntament o al territori de la comarca i la de resoldre el procediment sancionador en els 
termes que s'estableixen en l'article 14, punt 4, de la Llei.  
5.2 Els ajuntaments i els consells comarcals que hagin assolit les potestats d'execució indicades a 
l'apartat anterior, han de comunicar a la Secretaria General de Joventut:  
a) Les autoritzacions de funcionament que atorguin, aportant, en el termini d'un mes des de l'autorització 
de la instal·lació, còpia de la instància de sol·licitud d'autorització de funcionament, segons el model 
oficial (annex), i còpia de la resolució autoritzatòria.  
La Secretaria General de Joventut es reserva la facultat de sol·licitar, quan ho consideri oportú, la 
següent documentació: còpia de la llicència municipal d'activitat i còpia del projecte tècnic i de la 
memòria que s'hagi presentat a l'ajuntament per tal de sol·licitar la llicència municipal d'activitat.  
b) Les sancions que s'imposin en compliment de la Llei aquí desenvolupada, fent arribar a la Secretaria 
General de Joventut, en el termini d'un mes des de la seva adopció, la resolució corresponent.  
c) Les modificacions referents als serveis que presta la instal·lació, el nombre de places o bé qualsevol 
canvi en la seva titularitat, en el termini d'un mes des de la notificació.  
5.3 Les comunicacions a què fan referència els punts 5.2 a) i 5.2 c) seran inscrites en el llibre registre de 
la Secretaria General de Joventut.  
5.4 A les resolucions preses pels ens locals i comarcals que no respectin alguna de les disposicions 
d'aquest Reglament, els serà d'aplicació el que estableix l'article 165 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Capítol 3  
Facultats de la potestat executiva  
Article 6  
Les autoritzacions  
6.1 Tota persona física o jurídica que vulgui obrir alguna de les instal·lacions juvenils regulades en 
aquest Reglament ha de presentar a l'ens administratiu competent la resolució de concessió de llicència 
municipal d'activitat i la sol·licitud d'autorització de funcionament com a instal·lació juvenil. Aquesta 
sol·licitud s'entendrà estimada si, en el termini de tres mesos, des de la seva formulació, hi manqués 
resolució expressa.  
6.2 La sol·licitud d'autorització de funcionament s'ha de fer mitjançant una instància ajustada al model 
oficial que consta com a annex en aquest Reglament i ha d'anar acompanyada de la documentació 
següent: 
- Memòria descriptiva de la instal·lació on constin els aspectes indicats en els articles 16 a 35. En cas 
d'edificacions preexistents: certificats de solidesa i habitabilitat d'aquesta, lliurats i signats per arquitecte 
superior i plànols a escala que reflecteixin l'estat actual de la instal·lació, que haurà de complir amb les 
prescripcions d'aquest Reglament. En cas d'instal·lacions de nova construcció: certificat final d'obra lliurat 
i signat per l'arquitecte director i plànols a escala que reflecteixin l'estat definitiu de la instal·lació.  
- Informe de l'organisme competent sobre la compatibilitat entre l'ús de la instal·lació i la classificació del 
sòl.  
- Informe sanitari preceptiu i vinculant, lliurat pel Departament de Sanitat, sobre: la potabilitat de l'aigua 
destinada al consum humà, l'estat sanitari general dels locals i el compliment de la reglamentació 
tècnico-sanitària vigent sobre menjadors col·lectius.  



- Butlletí elèctric lliurat per un instal·lador autoritzat i segellat pel Departament d'Indústria i Energia o per 
una Entitat d'Inspecció i Control concessionària de la Generalitat de Catalunya on s'especifiqui 
expressament l'ús com a de casa de colònies, si és el cas.  
- Certificat o document administratiu que acrediti el compliment de la legislació aplicable a les 
instal·lacions sotmeses als diversos reglaments tècnics de seguretat i a la Llei 13/1987, de seguretat de 
les instal·lacions industrials.  
- Contracte de subministrament i/o certificació d'adequació de la instal·lació de gas a la normativa 
aplicable, si hi ha la dita instal·lació.  
Article 7  
7.1 A la vista de la documentació presentada, la Secretaria General de Joventut o els ens locals 
competents lliuraran, si escau, la corresponent autorització de funcionament.  
7.2 La resolució d'autorització haurà d'indicar forçosament el nombre de places per a les quals s'autoritza 
el funcionament de la instal·lació.  
7.3 Totes les instal·lacions juvenils, un cop disposin de l'oportuna autorització de funcionament lliurada 
per l'organisme competent, hauran d'exhibir de forma visible a l'exterior de l'edifici i al costat de la porta 
principal d'accés, una placa identificativa. Aquesta placa identificativa, en la qual hi constarà el tipus 
d'instal·lació, el nom d'aquesta i el nombre de places autoritzat, serà lliurada per la Secretaria General de 
Joventut, segons model oficial.  
Article 8  
Les persones físiques o jurídiques que sol·licitin l'obertura d'alguna de les instal·lacions juvenils a què fa 
referència aquest Reglament poden disposar, a la Secretaria General de Joventut, d'un servei 
complementari d'assessorament tècnic sobre els aspectes indicats als articles 23 a 35.  
Article 9  
9.1 L'autorització de funcionament serà vigent sempre que es mantinguin les condicions especificades 
en la sol·licitud i el nombre de places per les quals va ser autoritzada la instal·lació.  
9.2 Per a qualsevol actuació de reforma o ampliació que pugui afectar l'estructura, el volum, la 
distribució, el nombre de places o els serveis que presta la instal·lació, caldrà fer una notificació prèvia a 
l'administració competent autoritzadora per tal que aquesta hi doni el seu vist-i-plau.  
9.3 Pel que fa als canvis de titularitat de la instal·lació o de qualsevol altre concepte recollit en la 
documentació de sol·licitud d'autorització, caldrà comunicar-ho, oportunament, a l'administració 
competent autoritzadora per al seu coneixement.  
Article 10  
Inspeccions  
10.1 Tenen la facultat de fer inspeccions, la Secretaria General de Joventut, els consells comarcals en 
els quals s'hagi delegat l'exercici de les potestats d'execució en matèria d'instal·lacions juvenils i els 
municipis que hagin acordat expressament exercir les potestats d'execució sobre l'esmentada matèria.  
10.2 Després d'haver fet la inspecció, i segons el seu resultat, es podrà enviar amonestacions als titulars 
de les instal·lacions, prèviament a l'inici del procediment sancionador contemplat en la Llei. Si passats 
tres mesos no s'hagués rebut cap justificació d'haver realitzat les esmenes indicades en l'informe, 
s'aplicarà el procediment sancionador.  
10.3 La facultat d'inspecció, indicada als apartats anteriors, s'entén sense perjudici de les facultats 
d'inspecció i control dels organismes competents, atesa la respectiva normativa sectorial aplicable a les 
instal·lacions juvenils.  
 
Capítol 4  
Aspectes generals  
Article 11  
Usuaris  
D'acord amb el que determina l'article 1.2 de la Llei 38/1991, les persones amb edat igual o superior a 
trenta anys podran emprar les instal·lacions per ella regulades, amb les següents condicions:  
a) Les cases de colònies, granges escola, aules de natura i campaments juvenils podran ser ocupades, 
al mateix moment que els grups d'infants o de joves, pels seus pares, mestres, educadors o monitors 
sempre i quan participin conjuntament en activitats educatives o tinguin tasques organitzatives o de 
suport.  
b) En el cas dels albergs juvenils, estar en possessió del corresponent carnet d'alberguista. A més:  
1. Els adults acompanyants dels grups de joves o d'infants hauran de realitzar tasques educatives, 
organitzatives o de suport.  
2. Les famílies i la resta d'adults en general tindran la seva estada limitada a cinc dies consecutius. No 
obstant i d'acord amb l'article 1.1 de la Llei d'instal·lacions juvenils, podran ocupar aquestes 
instal·lacions, llevat dels campaments juvenils, els adults alumnes de centres d'ensenyament, 



acompanyats dels seus professors, l'estada a les quals estigui justificada en raó dels seus programes 
específics.  
Article 12  
Els titulars de les instal·lacions juvenils regulades en aquest Reglament podran rescindir el contracte i/o 
expulsar de la instal·lació els individus, famílies o grups que incompleixin el Reglament de règim interior i 
les normes lògiques de bona convivència, els que no respectin la propietat d'altri o els que pretenguin 
dur a terme activitats diferents d'aquelles per a les quals va ser autoritzada la instal·lació.  
Article 13  
Assegurances  
Totes les instal·lacions juvenils hauran de tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat 
civil per danys materials i corporals i per perjudicis causats involuntàriament a tercers, assegurança que 
haurà de cobrir obligatòriament, com a mínim, els danys que efectivament s'hagin produït en l'àmbit de 
les responsabilitats següents:  
a) La responsabilitat civil derivada del funcionament de la instal·lació.  
b) La responsabilitat civil indirecta o subsidiària per actes o omissions, del personal de la instal·lació, dels 
quals el titular hagi de respondre.  
c) La responsabilitat civil per danys a tercers derivada de l'ús de la instal·lació.  
Article 14  
14.1 Les condicions tècniques del capítol V d'aquest Reglament, sense perjudici del compliment de la 
normativa d'altres administracions competents que els sigui d'aplicació, seran aplicables a les 
instal·lacions juvenils que siguin:  
a) Instal·lacions de nova construcció.  
b) Instal·lacions ubicades a edificis preexistents, dels quals es sol·liciti un canvi d'ús per tal d'adequar-los 
com a instal·lació juvenil.  
14.2 A les instal·lacions juvenils ja autoritzades en què es facin obres de reforma que impliquin 
modificacions substancials pel que fa a l'ocupació o la distribució, només els seran d'aplicació obligatòria 
les condicions tècniques d'aquest Reglament en les zones afectades per la reforma.  
14.3 En cap cas, les obres de reforma no podran suposar una disminució de les condicions de seguretat 
i higiene preexistents.  
Article 15  
15.1 Les instal·lacions regulades per aquest Reglament i les ja autoritzades han de tenir, a disposició 
dels usuaris de la instal·lació o de qualsevol inspector o autoritat degudament acreditat, la documentació 
que es relaciona a continuació:  
a) Autorització de funcionament lliurada per l'organisme competent.  
b) Certificat de potabilitat de l'aigua destinada al consum humà, i l'informe de l'any en curs que acrediti 
les correctes condicions higièniques i sanitàries de la instal·lació, lliurats i signats pel Departament de 
Sanitat i Seguretat Social.  
c) Llista de preus de l'any en curs, amb el detall dels diversos conceptes i serveis fets.  
d) Reglament de règim interior.  
15.2 Caldrà tenir sempre a disposició de les persones degudament acreditades el registre dels usuaris 
de la instal·lació, que haurà de contenir:  
Quan siguin famílies o alberguistes individuals, les dades personals.  
Quan es tracti d'un grup, les dades d'aquest i les dels seus responsables majors d'edat.  
15.3 Pel que respecta a les instal·lacions subjectes a reglaments tècnics, cal tenir a disposició de les 
persones degudament acreditades, les actes conforme s'han realitzat les inspeccions periòdiques i els 
certificats conforme s'han portat a terme les reparacions indicades a les actes.  
15.4 En el supòsit que no es facilités aquesta documentació als inspectors acreditats, els titulars de la 
instal·lació incorrerien en la falta greu de l'article 10, punt 4f, de la Llei d'instal·lacions juvenils.  
 
Capítol 5  
Secció 1  
Protecció de l'entorn  
Article 16  
Emplaçament  
16.1 Les instal·lacions estaran emplaçades a zones salubres i no perilloses per a la integritat física dels 
usuaris. Es considera zona salubre aquella que no tingui a prop de les instal·lacions cap focus 
susceptible de donar lloc a contaminacions (abocadors, aigües residuals, indústries perilloses, etc.).  
16.2 Les instal·lacions situades a prop d'una via de comunicació disposaran de les mesures de protecció 
necessàries per tal d'evitar accidents als seus usuaris.  
Article 17  
Accessibilitat  



17.1 Les instal·lacions juvenils hauran d'estar convenientment senyalitzades per tal de facilitar-hi l'accés.  
17.2 Les instal·lacions regulades per aquest Reglament hauran de disposar d'una via d'accés que tingui 
una amplada suficient i un bon nivell de manteniment.  
Article 18  
Evacuació d'aigües residuals  
18.1 Les aigües residuals provinents de les instal·lacions a què es refereix aquest Decret s'evacuaran 
d'acord amb el que estableixin les corresponents ordenances locals, en cas que sigui previst el seu 
tractament en un sistema de sanejament públic.  
18.2 Altrament, l'abocament d'aigües residuals al medi requerirà del tractament que imposi 
l'Administració hidràulica competent en atorgar l'oportuna autorització.  
18.3 En cap cas es podrà fer l'abocament d'aigües residuals al medi sense haver-les depurat prèviament. 
Article 19  
Recollida, emmagatzematge i eliminació de deixalles  
19.1 La recollida de les deixalles que puguin produir-se es farà, de manera selectiva, d'acord amb allò 
que preveu la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.  
19.2 Les deixalles es dipositaran en contenidors fàcilment netejables i desinfectables que tinguin la 
capacitat suficient d'acord amb el seu ritme de recollida.  
19.3 La ubicació dels contenidors, fins el moment de la seva recollida, es farà a la major distància 
possible de les dependències on es trobin els aliments i de les destinades a allotjament.  
19.4 En cas que no hi hagi servei públic de recollida de deixalles, la instal·lació haurà de tenir els mitjans 
adequats per al seu transport, per al seu reciclatge o per a la seva transformació, la qual s'haurà de fer 
per mitjà d'un procediment eficaç, autoritzat per organisme competent.  
Article 20  
Instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària i gas  
20.1 No s'admeten escalfadors d'aigua instantanis, de funcionament intermitent, als recintes dels serveis 
sanitaris.  
20.2 Les característiques de les instal·lacions seran les especificades en els reglaments corresponents.  
Article 21  
Emmagatzematge del combustible  
21.1 Les condicions d'emmagatzemament dels combustibles líquids, gasosos i sòlids seran les 
especificades en els reglaments corresponents.  
21.2 L'emmagatzematge de llenya es farà a la major distància possible dels edificis i d'altres materials 
combustibles.  
Article 22  
Mesures de seguretat i prevenció d'incendis  
Serà preceptiu el compliment de les normes vigents pel que fa a les condicions de protecció contra 
incendis a les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, a més dels següents punts:  
a) A tots els edificis, serà preceptiu que hi hagi més d'una sortida per planta quan es pugui preveure que 
la seva ocupació, en qualsevol cas, sigui superior a 50 persones.  
b) Les portes utilitzables per més de 50 persones obriran en el sentit de l'evacuació.  
 
Secció 2  
Aspectes tècnics  
Article 23  
Condicions de les edificacions  
23.1 Les instal·lacions juvenils han de tenir garantida la solidesa i l'estabilitat dels elements constructius 
dels seus edificis per tal de complir amb seguretat la seva funció, ajustant-se a les normes vigents sobre 
bona construcció i condicions mínimes d'habitabilitat dels edificis.  
23.2 Totes les escales tindran baranes i el seu disseny evitarà qualsevol risc per a la seguretat dels 
usuaris.  
23.3 S'admeten reixes fixes a les finestres llevat dels casos que, per la seva situació o característiques, 
puguin ser un factor de perill per als usuaris de la instal·lació.  
Article 24  
Distribució  
24.1 Totes les instal·lacions juvenils, llevat dels campaments juvenils, que es regulen específicament en 
l'article 35 d'aquest Reglament, hauran de tenir forçosament dormitoris, menjador, infermeria, blocs 
sanitaris, una instal·lació que, com a mínim, permeti que els usuaris s'escalfin el menjar i una 
dependència destinada a les activitats pròpies dels usuaris de la instal·lació.  
24.2 Totes aquestes dependències estaran situades en habitacions diferents i no podran tenir usos 
polivalents, llevat de les sales destinades a activitats i la infermeria.  



24.3 Només en casos específics el menjador i les sales destinades a activitats podran ser instal·lacions 
de tipus provisional.  
24.4 En cas d'instal·lacions que ofereixin serveis de pensió completa o la possibilitat que els usuaris es 
confeccionin ells mateixos el menjar, aquestes hauran de disposar d'una cuina. En el cas que el menjar 
no s'elabori a la instal·lació, aquesta disposarà dels aparells o estris necessaris per tal de mantenir el 
menjar calent o escalfar-lo de forma col·lectiva.  
24.5 Els blocs sanitaris, els dormitoris i la infermeria no podran ser lloc de pas habitual cap a altres 
dependències.  
Article 25  
Subministrament d'aigua potable  
25.1 Les instal·lacions regulades per aquest Reglament i les ja autoritzades hauran d'assegurar un 
subministrament abundant i continu d'aigua potable.  
25.2 En cas que el subministrament d'aigua potable no provingui d'una xarxa d'abastament públic, caldrà 
disposar d'un sistema de desinfecció, consistent, en el cas d'edificis, en una instal·lació de dipòsits i 
aparell de cloració automàtic, que haurà de trobar-se en tot moment en condicions de poder funcionar 
correctament. En aquest supòsit, els dipòsits han de ser accessibles únicament al personal de 
manteniment de la instal·lació per tal d'efectuar-hi les neteges i desinfeccions periòdiques que siguin 
necessàries. En qualsevol cas, estaran convenientment tapats i protegits de tota possible font de 
contaminació.  
25.3 Si es vol que la instal·lació tingui dipòsits de reserva d'aigua, caldrà que es garanteixi la constant 
circulació de l'aigua i la seva correcta desinfecció.  
Article 26  
Dormitoris  
26.1 Els dormitoris no podran estar, en cap cas, situats en soterranis.  
26.2 Disposaran de llum natural i de ventilació directa de l'exterior que garanteixi la perfecta renovació de 
l'aire. La superfície mínima d'il·luminació i ventilació serà la dotzena part de la superfície útil del dormitori.  
26.3 La distribució dels llits o de les lliteres a cada habitació haurà de permetre sempre la total obertura 
de les portes i les finestres. S'adoptaran les mesures necessàries per tal d'evitar els moviments dels llits 
o de les lliteres que poguessin dificultar aquesta obertura.  
26.4 Les finestres disposaran de qualsevol sistema eficaç que garanteixi l'enfosquiment de l'habitació 
durant les hores de descans i, en el cas que hi hagi un perill evident d'accidents, disposaran d'un sistema 
de protecció.  
26.5 Cada usuari disposarà d'un espai individual per dormir ¿ja sigui plaça de llit o plaça de llitera¿ dotat, 
com a mínim, de matalàs amb la seva corresponent funda, coixí i flassada, els quals hauran de trobar-se 
en tot moment en perfectes condicions higièniques. També hi haurà d'haver un espai suficient que 
permeti a l'usuari ordenar i dipositar els seus efectes personals.  
26.6 En cas que la instal·lació disposi d'una habitació específica per guardar-hi els efectes personals de 
més volum, els dormitoris disposaran igualment d'un sistema complementari per deixar-hi i guardar-hi els 
elements d'ús més freqüent.  
26.7 No podrà haver cap dormitori amb una superfície útil mínima inferior a 5 m2. El cubicatge per usuari 
no serà inferior a 5 m3 i el mínim d'espai de sòl per llit o llitera serà de 4 m2 de superfície útil.  
26.8 L'alçada lliure dels dormitoris mesurada sobre el terra de la superfície útil, ha de tenir, com a mínim, 
un valor mitjà de 2,25 m, en edificis preexistents, i de 2,50 m en edificis de nova construcció; aquesta 
alçada es mesurarà des del terra fins, si és el cas, la part més baixa de l'embigat.  
26.9 S'entén per superfície útil d'una habitació, la de l'espai que correspon a alçades no inferiors a 1,90 
m.  
26.10 Per a alçades de dormitoris d'entre 2,25 m i 2,50 m únicament s'acceptarà la col·locació de llits. 
Per a alçades iguals o superiors a 2,50 m s'accepten lliteres.  
26.11 En el cas de dormitoris amb sostres inclinats o situats en mansardes, s'hi acceptarà la col·locació 
de llits en les alçades compreses entre 1,90 m i 2,50 m, sempre que l'alçada mitjana del dormitori sigui 
de 2,50 m i es compleixin les determinacions mínimes relatives al cubicatge per usuari i a la superfície 
per llit o llitera.  
26.12 Per tal de facilitar l'accés i garantir, a més, la necessària separació higiènico-sanitària entre els 
usuaris durant les hores de dormir, la distància entre els laterals longitudinals dels llits o les lliteres no 
podrà ser inferior a 50 cm. No obstant, es podran acceptar altres distribucions específiques sempre que 
es garanteixin l'accessibilitat i la higiene abans esmentades.  
26.13 En cap cas s'acceptaran lliteres de 3 pisos.  
26.14 En el cas de lliteres es prendran les mesures oportunes per tal d'evitar accidents per caigudes des 
dels somiers superiors.  
26.15 Els dormitoris no es podran fer servir per emmagatzemar el material de què disposi el grup per a la 
realització de les seves activitats.  



26.16 Es podran acceptar solucions constructives específiques en els dormitoris amb alçades superiors 
a 2,50 m, sempre que es respectin les limitacions determinades pel que fa a l'alçada, al cubicatge i a la 
prevenció de caigudes des dels nivells superiors.  
Article 27  
Menjadors i cuines  
Les instal·lacions juvenils, llevat dels campaments, han de complir la normativa vigent sobre 
reglamentació tècnico-sanitària dels menjadors col·lectius.  
Article 28  
Sala d'activitats  
28.1 Tota instal·lació juvenil, llevat dels campaments, disposarà d'una o més dependències destinades a 
les activitats pròpies dels usuaris de la instal·lació.  
28.2 Cada una d'aquestes dependències haurà de tenir garantida la corresponent ventilació.  
28.3 El terra d'aquestes sales haurà de ser fàcilment netejable.  
Article 29  
Serveis sanitaris  
29.1 Les instal·lacions juvenils amb edificis disposaran de blocs de serveis sanitaris, que caldrà mantenir 
nets i en les necessàries condicions higièniques.  
29.2 Aquests blocs sanitaris hauran de tenir una ventilació prou àmplia i poder-se netejar i desinfectar 
correctament. Els terres hauran d'estar pavimentats, i les parets han de ser de fàcil neteja.  
29.3 Els serveis sanitaris, excepte els campaments, hauran de disposar, com a mínim, del següent:  
a) Un evacuatori per cada dotze persones o fracció.  
b) Un lavabo per cada deu persones o fracció.  
c) Una dutxa per cada dotze persones o fracció, la zona de peus descalços de la qual haurà de ser de 
sòl antilliscant i fàcilment desinfectable.  
d) Aigua calenta, com a mínim, en un dels lavabos i una de les dutxes de cadascun dels blocs sanitaris.  
29.4 Els blocs sanitaris hauran de tenir un nombre adequat de miralls i penjarobes, i hi haurà d'haver 
també prestatgeries o similars per tal de poder-hi disposar els efectes personals de manera totalment 
higiènica.  
29.5 En cas que els blocs sanitaris disposin de dutxes de tipus col·lectiu, caldrà que a cada bloc sanitari 
hi hagi, com a mínim, una dutxa de tipus individual.  
Article 30  
Instal·lacions per rentar i estendre la roba  
30.1 Les instal·lacions juvenils hauran de disposar de les instal·lacions necessàries per poder rentar i 
estendre la roba.  
30.2 En cas de disposar de safareigs per a l'ús dels usuaris de la instal·lació, aquests hauran de ser de 
tipus individual, fàcilment desinfectable i en nombre no inferior a un per cada 20 usuaris.  
30.3 Els estenedors estaran col·locats en un lloc convenientment airejat i assolellat.  
30.4 En cas que la instal·lació disposi de màquines de rentar i eixugar la roba, es disposarà, igualment, 
d'un lloc adequat per penjar i eixugar les tovalloles d'ús més freqüent i la roba de bany.  
Article 31  
Infermeria  
31.1 Les instal·lacions juvenils, excepte els campaments, hauran de disposar d'una infermeria. El 
nombre de llits de la infermeria serà d'un per cada 30 places, amb un mínim de dos.  
31.2 La infermeria haurà de disposar d'un lavabo i un evacuatori independent de la resta de serveis 
higiènics de la instal·lació.  
31.3 En cap cas el nombre de places de la infermeria, llevat que aquesta estigui adaptada a disminuïts, 
s'oferirà en el total de places de la instal·lació.  
Article 32  
Farmaciola  
Es disposarà de farmaciola de primers auxilis, que comptarà amb els materials suficients per poder 
atendre els casos més freqüents. Aquesta farmaciola haurà d'estar convenientment tancada per tal 
d'impedir l'accés dels infants als medicaments.  
Article 33  
Espais complementaris  
33.1 Tota instal·lació juvenil disposarà d'un espai de terreny a l'aire lliure, convenientment delimitat, per a 
la realització d'activitats diverses tals com jocs, vetllades, esports, etc. Podran ser alliberades d'aquesta 
exigència aquelles instal·lacions que per la seva ubicació els sigui impossible disposar d'aquest espai de 
terreny.  
33.2 Si la instal·lació juvenil disposa de piscina, aquesta haurà de complir les condicions pròpies de les 
piscines d'ús col·lectiu, llevat de l'obligació de disposar de vestuaris.  



 
Secció 3  
Condicions específiques  
Article 34  
Granges escola i aules de natura  
34.1 Les granges escola, sense perjudici d'altres normatives que els puguin ser d'aplicació, hauran de 
garantir:  
a) La suficient separació entre el lloc d'estabulació dels animals i el lloc de residència dels usuaris, a fi 
d'evitar els olors excessius i la proximitat d'insectes.  
b) La suficient netedat i les condicions higièniques i sanitàries dels animals de la granja.  
c) El tancament del recinte dels animals i dels estables, per tal d'evitar que els usuaris puguin entrar-hi 
de forma indiscriminada.  
d) En cas que la instal·lació disposi de sales o recintes per a la transformació dels productes de la 
granja, hauran de complir el que estableix l'article 27 d'aquest Reglament.  
34.2 Les aules de natura, sense perjudici d'altres normatives que els puguin ser d'aplicació, hauran de 
garantir l'existència de l'equipament suficient i adequat i els recursos didàctics necessaris per a la seva 
funció.  
Article 35  
Campaments juvenils  
35.1 Per tal de garantir el correcte ús de la instal·lació per part dels grups d'infants i de joves i la qualitat 
pedagògica de les seves estades, els campaments juvenils definits a l'apartat d) de l'article segon de la 
Llei 38/1991, no podran estar situats a prop d'un nucli important de població o d'un càmping.  
35.2 Per tal d'establir els controls oportuns, els campaments juvenils hauran d'estar degudament 
delimitats en tot el seu perímetre.  
35.3 Els campaments juvenils hauran de complir la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis 
forestals.  
35.4 Els campaments juvenils que es trobin ubicats a cotes superiors als 1.000 m, disposaran com a 
mínim dels serveis i les instal·lacions següents:  
a) Subministrament d'aigua potable.  
b) Possibilitat d'evacuació d'aigües residuals.  
c) Bloc sanitari o equivalent.  
d) Espai destinat a la neteja dels estris emprats per a l'elaboració del menjar, degudament connectat al 
sistema d'evaqüació d'aigües residuals.  
35.5 Els campaments juvenils que es trobin per sota de la cota de 1.000 m disposaran, com a mínim, 
dels serveis i les instal·lacions següents:  
a) Una xarxa de punts d'aigua potable dotats del seu corresponent desguàs.  
b) Un sistema d'evacuació d'aigües residuals.  
c) Un bloc sanitari.  
d) Un o més llocs destinats a l'elaboració del menjar que garanteixi les oportunes mesures de seguretat i 
higiene.  
e) Un espai destinat a la neteja dels estris emprats per a l'elaboració del menjar, degudament connectat 
a la xarxa d'aigües residuals.  
 
Annex  
Sol·licitud d'autorització de funcionament  
- (Cas de persona jurídica)  
El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb DNI (núm.), com a (càrrec dins l'entitat) de l'entitat (nom), 
inscrita en el registre (nom) amb el número (núm.), i amb domicili social al municipi de (nom), comarca 
de (nom), amb adreça al c./a la pl. (nom), número (núm.), codi postal (CP), telèfon (tel.) Adreça a efectes 
de correspondència. Codi postal (CP),  
- (Cas de persona física)  
El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb DNI (núm.), domiciliat al municipi (nom), comarca de (nom), 
al c./a la pl. (nom), número (núm.), telèfon (tel.) Adreça a efectes de correspondència. Codi postal (CP),  
Sol·licita:  
Autorització de funcionament per a un/una (indiqueu el tipus d'instal·lació), que desenvoluparà les seves 
activitats sota la denominació (nom), i al municipi de (nom), comarca de (nom), per a un total de (núm.) 
places.  
Adreça de la instal·lació.  
Codi postal (CP), telèfon (tel.).  
L'esmentada instal·lació ofereix servei de pensió completa (SÍ/NO) i el seu ritme de funcionament serà 
(indiqueu caps de setmana, tot l'any, estiu).  



Les principals característiques de la instal·lació són:  
- Nombre d'edificacions (núm.).  
- Nombre total de dormitoris (núm.).  
- Nombre de sales de taller (núm.).  
- Nombre de blocs sanitaris (sense el de la infermeria) (núm.).  
- Tipus de subministrament d'aigua potable.  
- Capacitat total dels dipòsits d'aigua.  
- Sistema d'evacuació d'aigües residuals.  
- Tipus d'instal·lació elèctrica.  
- Tipus d'instal·lació de gas.  
- Tipus de calefacció de gas.  
- Nombre total d'extintors (núm.).  
- Piscina (si és el cas, indiqueu-ne dimensions i profunditat).  
- Terrenys per a activitats (breu descripció).  
- Altres instal·lacions.  
- Activitats didàctiques o educatives que ofereix.  
El sol·licitant declara que les dades consignades en aquesta sol·licitud i els documents que s'hi adjunten 
corresponen a la realitat.  
Segell de l'entitat  
Signatura  
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Annex 2 

Normes d’accessibilitat en l’edificació. Decret 135/1995, de 24 de març de 1995. Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya 

 

2.1 NIVELL D’ACCESSIBILITAT EXIGIBLE PER A USOS PÚBLICS EN EDIFICIS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 

Dins de l “Ús residencial”, les “Residències d’estudiants, albergs de joventut i cases de colònies”  de: 

25 a 50 places 
ITINERARI PRACTICABLE 
ELEMENT ADAPTAT CAMBRA HIGIÈNICA 

més de 50 places 
ITINERARI ADAPTAT 
ELEMENTS ADAPTATS APARCAMENT        
  ESCALES 
    CAMBRA HIGIÈNICA 

DORMITORIS      
 VESTIDORS  

    MOBILIARI 

 

2.2 ITINERARI ADAPTAT 

Un itinerari es considera adaptat quan compleix el requisits següents: 

• No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat. (S’admet, a l’accés de l’edifici, un desnivell no superior a 2 
cm, i s’arrodonirà o bé s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º). Ha de tenir una amplada 
mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,10 m. 

• En cada planta de l’itinerari adaptat d’un edifici hi ha d’haver un espai lliure de gir on es pugui 
inscriure un cercle d’1,50 m de diametre. 

• En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,20m de diametre. 

Portes 

• Les portes han de tenir com a mínim una amplada mínima de 0,80 m i una alçada mínima de 2 m.  

• En cas de portes de dues o més fulles, una d’elles haurà de tenir una amplada mínima de 0,80 m. 

• A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura de la porta, 
on pot inscriure un cercle d’1,50 m de diametre (excepte a l’interior de la cabina d’ascensor). 

• Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanisme de pressió o de palanca. 

• Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas en què aquest sigui de seguretat, tindran un sòcol 
inferior de 30 cm d’alçada, com a mínim. A efectes visulas ha de tenir una franja horitzontal de 5 cm 
d’amplada, com a minim, col·locada a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.  

Rampes 

El Pavimet és no lliscant. 
• Els pendents longitudinals de les rampes són: 
           Trams de menys de 3m de llargada: 12% de pendent màxim. 
           Trams entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim.   
           Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim.   

• S’admet un pendent transversal màxim del 2% en rampes exteriors. 



• Les rampes disposen de baranes a ambdós costats. Així mateix, han d’estar  limitades lateralment 
per un element de protecció longitudinal de, com a mínim, 10 cm per sobre del terra, per evitar la 
sortida accidental de rodes i bastons. 

• Els passamans de les baranes estan situats a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m, i tenen un disseny 
anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó de 
diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

• La llargada de cada tram de rampa és com a màxim de 20 m. En la unió de trams de diferent 
pendent es col·loquen replans intermedis. Els replans intermedis han de tenir una llargada mínima 
en la direcció de circulació d’1,50 m. 

• A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d’1,50 m de llargada com a mínim. 

Ascensor adaptat  

• La cabina d’ascensor té unes dimensions d’1,40 m en el sentit de l’accés i d’1,10 m en el sentit 
perpendicular. 

• Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m, i les botoneres, tant interiors com de 
replà, s’han col·locar entre 1,00 m i 1,40 m d’alçada respecte al terra. Les botoneres han de tenir la 
numeració en Braille o en relleu. 

• Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta hi ha d’haver un número en alt relleu que identifiqui 
la planta, amb una dimensió mínima de  10 cm x10 cm i una alçada d’1,40 m des del terra. 

• Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d’una amplada mínima de 0,80 m i davant  
d’elles es pot inscriure un cercle d’un diàmetre de 1,50 m. 

• Els passamans de la cabina han de tenir un disseny anatòmic que permeti d’adaptar la mà, amb una 
secció igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.  

2.3 ITINERARI PRACTICABLE 

Un itinerari es considera practicable quan compleix els requisits següents: 

• Té una amplada mínima de 0,90m i una alçada de 2,10 m totalment lliure d’obstacles en tot el 
recorregut. 

• No inclou cap tram d’escala. 

• A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària mínima d’1,20 m. L’alçada 
màxima d’aquests graons és de 14 cm. 

• En el edificis en què per normativa sigui obligatòria la instal·lació d’un ascensor només s’admetrà a 
l’itinerari l’existència d’un graó, com a màxim de 12 cm d’alçada, a l’entrada de l’edifici. 

Rampes 

• Les rampes han de tenir un pendent màxim del 12%, amb una llargària màxima, sense replà, de 
10m. El pendent transversal màxim ha de ser del 2% en rampes exteriors. 

• En els dos extrems de les rampes hi ha un espai lliure amb una fondària d’1,20 metres. 

• En els canvis de direcció l’amplada de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,20 m de 
diàmetre. 

• Com a mínim, en un costat d’una rampa ha d’existir un passamà a una alçada d’entre 0,90 m i 0,95 
m.  

Portes 

• Les portes o passos entre dos espais han de tenir com a mínim una amplada de 0,80 m i una alçada 
de 2,00 m. Les manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o de la palanca. 



• A les dues bandes de qualsevol porta inclosa dins d’un itinerari practicable hi ha d’haver un espai 
lliure sense ser escombrat per l’obertura de la porta, on sigui inscrivible un cercle d’1,20 m de 
diametre (exepte a l’interior de la cabina d’ascensor). 

• Les portes de la cabina de l’ascensor són automàtiques, mentre que les de recinte poden ser 
manuals. Totes dues tenen una amplada mínima de 0,80 m.  

Ascensor practicable 

• La cabina de l’ascensor ha de tenir, com a mínim, unes dimensions d’1,20 m en el seu sentit 
d’accés, de 0,90 m en sentit perpendicular i una superficie mínima d’1,20m2. 

• En l’espai previst per a un ascensor practicable no es permetrà la col·locació de cap ascensor que 
no tingui almenys, aquesta consideració. 

• A l’espai situat davant la porta de l’ascensor , s’hi ha de poder inscriure un cercle d’1,20 m de 
diàmetre sense ser escombrat per l’obertura de la porta. 

• Les botoneres de l’ascensor, tant de cabina com de replà, s’han de col·locar a una alçada d’entre 
1,00 m i 1,40 m respecte del terra. 

 

2.4 ELEMENTS DE L’EDIFICACIÓ ADAPTATS 

2.4.1 APARCAMENT 

Una plaça d’aparcament és adaptada si: 

• Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 2,20 m x 4,50 m. 
• Té un espai d’apropament, de 0,90 m d’amplada, que pot ser compartit i que ha de permetre la 

inscripció d’un cercle d’1,50 m de diàmetre davant la porta del conductor. 
• L’espai d’apropament està comunicat amb un itinerari d’ús comunitari adaptat. 
• És senyalitza amb el símbol d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb la 

inscripció “reservat a persones amb limitacions”.  

2.4.2 ESCALES EN EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC 

Les escales d’ús públic han de complir les condicions següents: 

• L’alçada màxima del graó és de 16 cm i l’estesa mínima, de 30 cm (a les escales amb projecció en 
planta no recta hi ha d’haver la dimensió mínima d’estesa de 30 cm a 40 cm per la part inferior). 

• L’estesa no presenta discontinuïtats on s’uneix amb l’alçària. 

• L’amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m. 

• El nombre màxim de graons seguints, sense replà intermedi, és de 12. 

• Els replans intermedis tenen una llargada mínima d’1,20 m. 

• Es disposaran passamans a tots dos costats. 

• Els passamans de l’escala estan situats a una alçada d’entre 0,90 m a 0.95 m en replans i 0,80 m a 
0,85 m en la tramada de graons. 

• Els passamans de l’escala tenen un disseny anatòmic que permeti d’adaptar la mà, amb una 
sensació igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, 
com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

• El punt d’inflexió del passamà coincidirà amb l’inici del tram d’escala. 

2.4.3 CAMBRA HIGIÈNICA ADAPTADA 

Característiques que haurà de reunir una cambra higiènica adaptada: 

• Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser corredisses. 

• Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 



• Hi haurà d’ahver entre 0 m i 0,70 m d’alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d’1,50m de 
diàmetre. 

• L’espai d’apropament lateral al vàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans serà de 0,80 
m com a mínim. 

• Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 

• Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-
s’hi amb força en la transferència lateral a vàters i bidets. 

• La barra situada al costat de l’espai d’apropament serà batent. 

• Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. 

• Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 
0,40 m. 

• Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

• Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, i no als extrems. 

• El paviment serà no lliscant. 

• Hi haurà indicadors de serveis d’homes o dones que permetran la lectura tàctil, amb senyalització 
“Homes-Dones” sobre la maneta, mitjançant una lletra “H” (homes) o “D”(dones) en alt relleu.  

  

2.4.4 DORMITORI EN EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC 

Un dormitori es considera adaptat quan compleix les condicions següents: 

• Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m. 

• Hi haurà un espai de gir d’1,50 m de diàmetre, com a mínim. 

• Els espais d’apropament lateral al llit i frontal a l’armari i mobiliari tindran una amplada mínima de 
0,80 m. 

• En el cas d’haver-hi el llit doble , tindran l’espai d’apropament per tots dos costats. 

• Tots els mecanismes d’accionament es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 
0,40 m. 

• Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

• En els canvis de direcció, l’amplada de pas serà tal que permeti inscriure un cercle d’1,20 m de 
diàmetre. 

 

2.4.5 VESTIDORS EN EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC 

Un vestidor es considera adaptat quan compleixi les condicions següents: 

• Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m. 

• Els espais de circulació interior hauran de tenir una amplada mínima de 0,90 m i en els canvis de 
direcció l’amplada de pas haurà de permetre d’inscriure-hi un cercle d’1,50 m de diàmetre (sense ser 
escobrat per l’obertura de cap porta). 

• Almenys haurà d’existir espai lliure de gir a l’interior de la peça on es pugui inscriure un cercle d’1,50 
m de diàmetre sense ser escombrat per l’obertura de cap porta. 

• L’espai d’apropament lateral a taquilles, bancs, dutxes i mobiliari en general tindrà una amplada 
mínima de 0,80 m. 

• L’espai d’utilització d’almenys una dutxa tindrà unes dimensions mínimes de 0,80 m d’amplada i 
d’1,20 m de fondària a més de l’espai d’apropament lateral. La base d’aquesta dutxa quedarà 
enrasada amb el paviment circumdant amb solució de continuïtat; disposarà d’un seient abatible fixat 
al costat curt de l’espai i de dimensions mínimes 0,40 mx0,40 m. 



• Es disposaran dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s’hi 
amb força en la transferència lateral a la dutxa. La barra situada al costat de l’espai d’apropament 
serà batent. Les aixetes es col·locaran mitjançant mecanismes de pressió o de palanca. 

• Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 
0,40 m. 

• El paviment serà no lliscant. 

• En els vestidors emprovadors existirà almenys un espai que es pugui tancar d’unes dimensions que 
permetin d’inscriure-hi un cercle d’1,50 m de diàmetre sense ser escombrat per l’obertura de cap 
porta. 

• Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

• Hi haurà indicadors de serveis d’homes o dones que permetran la lectura tàctil, amb senyalització 
“Homes-Dones” sobre la maneta, mitjançant una lletra “H” (homes) o “D” (dones) en alt relleu. 

2.4.6 MOBILIARI EN EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC 

Característiques del mobiliari adaptat: 

• Els elements sortints i/o voladissos que siguin superiors a 0,15 m de volada i que limitin amb 
itineraris tindran com a mínim un element flix i perimetral entre 0.00 i 0,15 m d’alçada perquè puguin 
ser detectats per invidents, o bé s’han de situar a una alçada igual o superior a 2,10m. 

• Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes i porters electrònics) se situaran 
entre 1,00 m i 1,40m d’alçada. 

• El mobiliari d’atenció al públic tindrà, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al terra 
de 0,85 m. Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d’alçada, 
en una amplada de 0,80 m com a mínim, queda lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una 
cadira de rodes. 

• La taula tindrà una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0.00 m i 0,70m d’alçada, i en una 
amplada de 0,80 m com a mínim, haurà de quedar lliure d’obstacles per permetre l’apropament 
d’una cadira de rodes. 

• L’element  més alt manipulable dels aparells telefònics ha d’estar situat a una altura màxima d’1,40 
m com a màxim. En el cas que l’aparell telefònic se situï dins d’una cabina locutòri, aquesta haurà de 
tenir unes dimensions mínimes de 0,80 m d’alçada i 1,20m de fondària lliures d’obstacles i el terra 
queda enrasat amb paviment circumdant. L’espai d’accés a la cabina haurà de tenir una amplada 
mínima de 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m. 

• La plaça d’espectador per a usuari amb cadira de rodes tindrà unes dimensions mínimes de 0,80 m 
d’amplada i d’1,20 m de fondària. 

 

2.4.7 INTERIOR DE L’HABITATGE 

Un habitatge es considera adaptat quan: 

• Les portes i les obertures de pas tenen una amplada de 0,80 m com a mínim i una alçada no inferior 
a 2,00. 

•  Les manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o de palanca. 

• En les cambres higièniques les portes s’obren cap enfora o són corredisses. 

• Hi ha, com a mínim, una cambra higiènica adaptada, formada per un lavabo, un vàter i una banyera 
o dutxa. 

•  Els passadissos tenen una amplada mínima d’1,10m. En els recorreguts interiors de l’habitatge, per 
assegurar la maniobrabilitat d’una cadira de rodes, cal considerar que el diàmetre mínim necessari 
per efectuar un complet és d’1,50m. 

• A les cuines hi ha, entre 0,00 m i 0,70 m d’alçada respecte al terra, un espai lliure de gir d’1,50m de 
diàmetre com a mínim. 

• Les aixetes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o de palanca. 



• Les claus de pas, mecanisme elèctrics, porters automàtics, timbres, quadres generals, etc., han 
d’estar a l’alçada mínima de 0,40 m i màxima d’1,40 m sobre el terra, i a una distància de 0,60 m de 
les cantonades. 

 

2.5 ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS D’ÚS PRIVAT DE NOVA CONSTRUCCIÓ SENSE ASCENSOR 
OBLIGATORI  

En aquells edificis que, excloent la planta d’accés, en computar la part per sobre i/o per sota d’aquesta, 
tinguen unes característiques que compleixin l’expressió: 

 
                            S 
                           ⎯ x N x P≤100 
                           30 
 

en què S és la superfície construïda, N el nombre d’entitats (habitatges, locals, etc.) i P el nombre de 
planta. 

• Només s’haurà de grafiar en els plànols de fonaments, estructura i distribució de projecte l’espai per 
a la futura ubicació d’un ascensor practicable, així com la seva connexió amb un itinerari també 
practicable. 

 

En aquells edificis en què no es complexi l’expressió recollida en l’apartat anterior, l’espai disposat per 
allotjar l’ascensor practicable haurà de complir els requisits següents: 

• Tenir comunicació directa amb un espai practicable. 

• Disposar d’unes dimensions que permetin la possible ubicació d’un ascensor practicable.  

• Tenir la consideració d’element comú de l’edifici i estar sotmès, en la documentació de la declaració 
d’obra nova i escriptura de divisió horitzontal, a una clàusula de servitud que en permeti la utilització, 
en cas de necessitat com a fossa d’ascensor. 

• Estar previst de tal manera que en el moment de la instal·lació de l’ascensor no calgui modificar ni 
els fonaments ni l’estructura ni les instal·lacions existents, de manera que puguin realitzar-se les 
obres per l’espai comunitari de l’edifici, sense haver d’actuar mai a l’interior de cap entitat. 

• Les memòries dels projectes bàsics dels edificis que no compleixen l’expressió esmentada 
incorporaran la justificació tècnica de la previsió de l’ascensor. Les seves disposicions hauran de 
quedar reflectides als plànols de distribució i seccions. Igualment, en el projecte executiu haurà de 
quedar reflectit en el plànols de fonaments, estructura i instal·lacions amb la seva justificació 
constructiva.  

 

  

Palau de la Generalitat, 30 de desembre de 1991 

  

Jordi Pujol  

President de la Generalitat de Catalunya  
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7 CONCLUSIONS 
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7.1 Conclusions 

 

 Un cop realitzat el projecte i havent conegut la masia en profunditat, es poden treure 

varies conclusions al respecte: 

 

- Hem constat l’interès històric i constructiu del mas el Bosc. El seu origen és de 

l'any 1617, amb un important nombre d'elements de gran antiguitat. Seria 

interessant conservar-los i fer-ho de manera que no es malmetessin per causes 

derivades del mal estat de conservació de la masia. 

 

- Creiem que seria necessari la realització d'un estudi geotècnic del terreny. Poder 

conèixer en detall el terreny sobre el que es recolza l'edifici i la necessitat o no 

de reforçar els seus fonaments, podria completar millor la diagnosi i la intervenció 

a realitzar. 

 

- Considerem que és una bona proposta per dur a terme però s'ha de tenir en 

compte l'important cost econòmic que significaria. Seria interessant dur a terme un 

estudi de mercat per contrastar si els costos de l'obra es veurien compensats 

pels beneficis del negoci. 

 

 A nivell personal, aquest projecte ha estat l'aplicació pràctica d'una part important de 

les matèries treballades durant la carrera. Ha suposat la concentració de tota la nostra 

formació, que al mateix temps ha estat ampliada en molts altres aspectes. Ha estat prou 

complert com per posar en pràctica molts aspectes teòrics que coneixíem, però als que no 

ens havíem enfrontat de forma real. 
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8.3 Documentació electrònica (webs) 

 

 

http://www.mviv.es/es/index.php Normatives bàsiques de l’edificació 

 

http://www.arquired.es/users/albert/bigues/nbe.htm Normativa NBE-AE88 

 

http://www.apabcn.es/ Consulta de normatives 

 

http://www.csostenible.net/ Consulta sobre criteris de sostenibilitat 

 

http://www.paisatgesdelter.com Consulta informació sobre Béns Culturals a la comarca 

d’Osona 

 

 

 

 

 

 

* La bibliografia íntegra consultada per a la realització d’aquest projecte és més extensa, 

però per raons d’optimització d’espai, s’han enumerat les consultes més importants. 




