
La construcció en fusta al Pirineu i el foc 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA TÈCNICA 
PROJECTE FINAL DE CARRERA 

 
 
 
 
 
 

LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista: ELOI GISPERT VIÑALS   

  Directora: ANA LACASTA 

  Convocatòria: JUNY de 2010   

 
 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 

ÍNDEX ANNEXOS 
 
 

nº de pàg. de cada annex

 
 
I. CONTEXT   

  I.F.Fotografies  6

 

 
 
II. LA CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL   

  II.A.1.Tipologia d'edificis  4
  II.F.Fotografies  40

 

 
 
III. LA CONSTRUCCIÓ ACTUAL   

  III.A.1.Els tècnics  4
  III.A.2.L'usuari/a  3
  III.A.3.Les constructores  5
  III.A.4.Estructures prefabricades  4
  III.A.5.Estacionalitat  2
  III.A.6.Seqüència constructiva  6
  III.A.7.El llibre de l'edifici  39
  III.F.Fotografies  64

 

 
 
IV. LA FUSTA    

  IV.A.1.Estructura interna de la fusta  1
  IV.A.2.Propietats de la fusta  3
  IV.A.3.Atacs a la fusta  2
  IV.A.4.Tractaments de la fusta  4

  

IV.A.5.Procés de producció d'elements de fusta 
IV.DC.1.Detalls constructius d’estructures de sostres 
IV.DC.2.Detalls constructius d’estructures de teulades  

8
1
7

  IV.F.Fotografies  28

 

 
 
V. NATURALESA DEL FOC   

  V.A.1.Vocabulari sobre la dinàmica del foc  2
  V.A.2.Productes de la combustió  3
  V.A.3.Energies d'activació i fonts d'ignició  2
  V.A.4.Tipus de transmissió de calor  1
  V.A.5.Mètodes d'extinció del foc  2
  V.A.6.Agents extintors  4
  V.A.7.Sistemes, mecanismes i equipaments d'extinció  2



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 
 

 
 
VI. SERVEIS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS   

  VI.A.1.Professionals i voluntaris  2
  VI.A.2.Parcs de bombers del Pallars Sobirà  4
  VI.A.3.Mitjans del servei de prevenció i extinció d'incendis  5
  VI.A.4.Mitjans municipals de prevenció i extinció d'incendis  8
  VI.D.1.Formulari hidrants  2
  VI.F.1.Fotografies  6
  VI.G.1.Historiogràfic d'intervencions de bombers  10
  VI.M.1.Plànols urbanístics de 3 municipis  4
 
 
 VII. LA NORMATIVA    
  VII.A.1.Índex NBE-CPI 96  3
  VII.A.2.Índex DB-SI del CTE  2
  VII.A.3.Recull de fotos d'incendi a la Vall de Boí  7
  VII.A.4.Formulari de tipologia estructural  2

 

 
 
VIII. ASSAJOS  DE LABORATORI   

  VIII.G.1.Assajos de laboratori  15

 

 
 
X. PROPOSTES DE MILLORA   

  X.F.Fotografies  17
 
  
 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 

 
 

Annex I.F.FOTOGRAFIES 
1 

 I.F.FOTOGRAFIES
 
 
 

F.1.2.a 

 
 
Poble d’Esterri d’Àneu, al fons de la vall. (EG) 
 

F.1.2.b 

 
 
Poble de Jou, a la solana de les Valls d’Àneu  (EG) 
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F.1.3.a 

 
El cim de la Pica d’Estats des del Monteixo  (EG) 
 

F.1.3.b 
 

 
Vegetació alpina camí del Pic de Peguera, al Parc Nacional (EG) 
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F.2.a 

 
 
Torre de guaita del poble d’Escaló (EG) 
 

F.2.b 

 
 
Blocs de pisos a la urbanització dels Cims d’Àneu, d’Esterri d’Àneu (EG) 
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F.2.c 

 
 
Pany de paret amb pedra importada al poble de Surp (EG) 
 

F.2.d 

 
 
Arrebossat de façana amb morter de calç al poble de Surp (EG) 
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F.2.e 

 
 
Cartell de l’Escola d’Esquí de Port-Ainé - Gran Pallars (EG) 
 

F.2.f 

 
 
Base d’operacions de la principal empresa d’esports de riu a Llavorsí (EG) 
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F.2.g 

 
 
Cartells per vendre pisos al poble de Ribera de Cardós (EG) 
 

F.2.h 

 
 
Actes vandàlics en un cartell de promoció immobiliària (EG) 
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II.A.1.TIPOLOGIES D’HABITATGES 
 
 
 
TIPOLOGIES ESQUEMÀTIQUES DE CASES PALLARESES 
 
L’estructura de la construcció normalment és de 3 plantes (+golfes) 
 

Soterrada (ps) + pb + p1 + golfes 
pb + p1 + p2 
pb + p1 + p2 + golfes 
pb + p1 + golfes 

 
 

 
 

Casa amb 
PS+PB+P1+golfes – 
Farrera  (EG) 

 
 

Casa amb PB+P1+P2 a 
Burg (EG) – la PB només 
s’intueix perquè la foto 
està feta des del carrer 
inferior. 
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Casa amb PB+P1+P2+golfes – Àreu  (EG) 
 

 
 
Casa amb PB+P1+golfes a Farrera (EG) 
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Menys usuals són les de 5 plantes normalment reservades per a les famílies més riques i 
importants de cada poble  
 
 

pb+p1+p2+p3+golfes  
soterrada + pb + p1 + p2 + golfes 

 
 

 

Casa de PB+P1+P2+P3+golfes a 
Surp (EG) 

 

Casa amb PS+PB+P1+P2+golfes a 
Farrera (EG) 
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o les de 2 plantes que generalment provenen d’habilitar o reformar un cobert o una llúpia 
per a ús d’habitatge 
 
 

pb+golfes  
pb+p1 

 
 

 
 
Casa amb PB+golfes a Alins (EG) 
 

 
 
Paller rehabilitat en casa de PB+P1 a Alendo (EG)  

 
 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 

 
 

Annex II.F.FOTOGRAFIES 
1 

 II.F.FOTOGRAFIES
 
 
 

F.1.a 

 
 
Runes del castell de Sort (EG) 
 

F.1.b 

 
 
Ermita d’Alendo a la vall de Farrera (EG) 
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F.1.c 

 
 
Casa benestant al poble d’Enviny (EG) 
 

F.1.d 
 

 
 
Entrada a uns coberts a Enviny (EG) 
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F.1.e 

 
Inclinació francesa a una teulada d’Alins (EG) 
 

F.1.f 

 
Teulada antiga al poble d’Esterri de Cardós (EG) 
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F.1.g 

 
Ràfec frontal d’una teulada al poble d’Alins (EG) 
 

F.1.h 

 
 
Ràfec frontal ample a Alós d’Isil (EG) 
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F.1.i 

 
Ganxos  i peça de fusta per evitar la caiguda de la neu en una teulada d’Ainet de 
Besan (EG) 
 

F.1.j 

 
Llucana pallaresa tradicional (JC) 
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F.1.k 

 
Gaial al poble de Rodés (EG) 
 

F.1.l 

 
Tot el poble de Farrera encarat a sud (EG) 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 

 
 

Annex II.F.FOTOGRAFIES 
7 

F.1.m 

 
 
Part posterior d’una casa amb finestres petites a cara nord al poble d’Alins (EG) 
 

F.1.n 

 
 
Arc de descàrrega sobre una entrada al poble d’Enviny (EG) 
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F.1.o 

 
Data de construcció d’una casa a Cerbi (EG) 
 

F.1.p 

 
Portes tapiades en una casa rehabilitada al poble d’Enviny (EG) 
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F.1.q 

 
 
Portes d’entrada a un cobert a Àreu (EG) 
 

F.1.r 

 
 
Portes d’una era a Àreu (EG) 
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F.1.s 

 
 
Finestres d’un corral amb reixa metàl·lica a Alendo (EG) 
 

F.1.t 

 
 
Gaials d’un antic paller rehabilitat a Burg (EG)  
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F.1.u 

 
 
Pase d’un pilar de fusta sostentat sobre una pedra a l’església de Força d’Àreu (EG) 
 

F.1.v 

 
 
Balcó i barana de fusta a Àreu (EG) 
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F.2.1.a 

 
 
Vista de l’entrada a la vall d’Àneu des de la torre de guaita d’Escaló (EG) 
 

F.2.1.b 

 
 
Porta d’entrada al poble fortificat d’Escaló (EG) 
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F.2.2.a 

 
 
Església local d’Alins. El poble té una església abandonada i una ermita (EG) 
 

F.2.2.b 

 
 
Pedra licorella a la teulada de l’ermita d’Abella de la Conca (EG) 
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F.2.2.c 

 
 
Coberta de fusta per sobre la volta de pedra a l’església de Sanaüja (EG) 
 

F.2.2.d 

 
 
Sostre de fusta a l’ermita d’Alendo (EG) 
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F.2.2.e 

 
 
Monestir de Son del Pi (patrimoni de la UNESCO) (EG) 
 

F.2.2.f 

 
 
Monestir de St. Pere del Burgal al poble d’Escaló (EG) 
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F.3.1.a 

 
 
Cases amb llosat de pissarra a Escaló (EG) 
 

F.3.1.b 

 
 
Paller amb llosat de teula ceràmica a Baro (EG) – Al seu darrere, conseqüències de la  
crisi immobiliària 
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F.3.1.c 

 
 
Casa de PB+P1+P2+golfes a Farrera (EG) 
 

F.3.1.d 

 
 
Paller rehabilitat en PB+P1(golfes) a Cerbi (EG) 
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F.3.1.e 

 
 

 
 
Casa de PB+P1+P2+P3+golfes a Surp 
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F.3.1.f 

 
 
Corrals a Alós d’Isil (JC) 
 

F.3.1.g 

 
 
Menjador de la Casa Gassia d’Esterri d’Àneu – actual ecomuseu (EG) 
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F.3.1.h 

 
 
Fusteries velles a Àreu (EG) 
 

F.3.1.i 

 
 
Casa arrebossada amb morter de calç a Farrera (EG) 
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F.3.2.a 

 
 
Cobert a Ainet de Besan (EG) 
 

F.3.2.b 

 
 
Accessos diferenciats al cobert pel carrer i per la era a Àreu (EG) 
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F.3.2.c 

 
 
Corral i quadra d’una borda-coberta a Tor (EG) 
 

F.3.2.d 

 
 
Planta primera diàfana del cobert, per guardar les collites (EG) 
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F.3.2.e 

 
 
Llúpia a Ainet de Besan (EG) 

  
F.3.3.a 

 
 
Borda de Tor, a mig camí dels prats del Port de Cabús (EG) 
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F.3.4.a 

 
 
Molí d’Escaló amb les pedres de moldre abandonades a fora (EG) 
 

F.3.4.b 

 
 
Safareig a Enviny (EG) 
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F.4.a 

 
 
Construcció en carreus regulars a l’església d’Abella de la Conca (EG) 
 

F.4.b 

  
 
Borda d’Alendo  construida amb pedra esquistosa típica del Pallars. (EG) 
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F.4.c 

 
 
Construcció al Baix Pallars, amb pedra menys esquistosa. Llarvent. (EG) 
 

F.4.d 

 
 
Pedra més grossa i arrodonida a Baro (EG) 
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F.4.e 

 
 
Teulada de pissarra a Àreu. (EG) La part esquerra s’ha renovat arran de l’obra nova 
que han construit al costat. 
 

F.4.f 

 
 
Una de les poques teulades de teula ceràmica que queden a Sort, envoltada de nous 
llosats de pissarra. (EG) 
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F.4.1.a 

 
 
Mur de pedra a Enviny (EG) 
 

F.4.1.b 

 
 
Mur de pedra a Surp (EG) 
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F.4.1.c 

 

Diferents traços de paret en el mur del 
Monestir de Santa Maria d’Àneu, al terme 
municipal d’Escalarre, l’arc de porta i el 
tapiat de la mateixa. (EG) 
 

F.4.1.d 

 
Mur de pedra a Rodés (EG) 
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F.4.1.e 

 
Mur de pedra amb peces cantoneres a Llavorre (EG) 
 

F.4.1.f 

Base amb carreus més grans i regulars a l’església d’Escaló (EG) 
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F.4.1.g 

 
 
Paret de pedra esquistosa en un paller a Alendo (EG) 
 

F.4.1.h 

 
 
Murs de pedra rejuntada d’una casa rehabilitada a Cerbi (EG) 
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F.4.1.i 

 
 
Mur de tancament de pedra al Paller del Tor d’Alós, a Alós d’Isi (JC) 
 

F.4.1.j 

 

Mur de pedra en un cobert a 
Àreu (EG) 
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F.4.2.a 

 
 
Fusta desballestada i a punt per convertir en element constructiu a la serradora de 
Fustes Pallé a Ribera de Cardós (EG) 
 

F.4.2.b 

 
 
Antiga màquina de tall de la serradora de Fustes Pallé, avui superada per la precisió 
de la maquinària de control numèric. (EG) 
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F.4.2.c 

 
 
Pilar i biga principal doblada de proporcions molt considerables (70 i 40+40 cm de 
diàmetre respectivament) en un paller en rehabilitació a Son del Pi (EG) 
 

F.4.2.d 

 
 
Teulada original del mateix paller en rehabilitació (EG) Les bigues de l’encavallada i 
les secundàries no estan treballades mentre que el pilar i els tirant estan regularitzats. 
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F.4.2.e 

 
 
Bigues de fusta encastades en el parament vertical de pedra a Alós d’Isil (EG) 
 

F.4.2.f 

 
 
Sostre embigat de fusta amb entaulat com a paviment a la Casa Gassia d’Esterri 
d’Àneu (EG) 
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F.4.2.g 

 
 
Estructura totalment de fusta, sostres, pilars i teulada, en el Paller del Tor d’Alós, a 
Alós d’Isil (JC) 
 

F.4.2.h 

 
 
Balconada i barana de fusta a Àreu (EG) 
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F.4.2.i 

 
 
Porta d’entrada a un cobert d’Alós d’Isil. (EG) No s’aprecia de lluny però el marc de la 
porta està treballat i té inclús una inscripció esborrada pels anys. 
 

F.4.2.j 

 
 
Fusteria de finestra en una casa d’Àreu (EG) 
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F.4.3.a 

 
 
Parets revestides d’una era que incloïa paller, cobert i pati a Surp (EG) 
 

F.4.3.b 

 
 
Envans de fusta a la Casa Gassia d’Esterri d’Àneu, convertit en l’ecomuseu de les 
Valls d’Àneu, que recrea una casa original del s. XIX (EG) 
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F.4.4.a 

 
 
Teulada de pissarra al poble de Surp (EG) 
 

F.4.4.b 

 
 
Teulada de teula ceràmica a Sort (EG) 
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F.4.4.c 

 
 
Revestiment amb pedra a l’ermita de la Mare de Déu d’Arboló, Gerri de la Sal (EG) Al 
seu costat la casa renovada s’ha revestit amb teula ceràmica. 
 

F.4.4.d 

 
 
Peces de pissarra en una entrada de casa a Alendo (EG) 
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III.A.1. ELS TÈCNICS 
 
 
1. EL/LA PROJECTISTA 
En l’apartat anterior hem vist que els projectes elaborats per a construir al Pallars Sobirà 
com a tot arreu, són d’obra nova o de rehabilitació però a muntanya aquesta última té 
una major incidència que en altres llocs perquè precisament aquí es pretén aprofitar 
l’edificació original com a valor estètic. 
 
Segons la LOE, per a obra nova i rehabilitació que implica un canvi d’ús es requereix de 
la signatura d’un arquitecte però algunes rehabilitacions puntuals que no afecten a la 
volumetria o l’ús, és suficient si vénen signades per un aparellador o arquitecte tècnic. 
 
El coneixement i experiència sobre el terreny del tècnic que elabora el projecte, de la 
mateixa manera que en el cas dels usuaris determina el grau d’integració del projecte en 
el conjunt que l’envolta. 
 
Això, lluny de ser un fet anecdòtic determina el projecte quan aquest implica haver de 
trobar unes solucions constructives singulars per a uns paràmetres donats molt concrets. 
 
Amb el benentès que tots els arquitectes visiten el lloc on es realitzarà l’obra abans de 
dissenyar el projecte, no és suficient tenir-ne una superfície i una volumetria detallades 
sinó es sap integrar aquests condicionants a l’entorn que l’envolta, ja sigui les cases 
veïnes, els accessos inmediats i locals, les normatives aplicables, les costums locals, els 
materials existents, la mà d’obra qualificada o no, els industrials del sector, el paisatge, 
…  
 
El projecte no s’hauria de limitar a la parcel·la sinó a la concepció global de la porció que 
representa en el conjunt del poble, el carrer, la vessant, …i tenir-ho en compte. Per 
aconseguir aquesta concordança és imprescindible que el projectista s’amari d’aquest 
context geogràfic i arquitectònic per no cometre atemptats visuals.  
 
Al mateix temps és important que aquest projectista coordini la tasca dels que 
col·laboren en el conjunt del projecte perquè sovint  es dóna la circumstància que el 
document final és una suma de les parts requerides però que per separat causen 
problemes en la construcció final per la dificultat d’ensamblar els components, les 
solucions constructives i els materials. 
 
Si bé en obra nova en zones recentment urbanitzades d’eixample de poblacions com és 
el  cas de les urbanitzacions Cims d’Àneu o La Colònia d’Esterri d’Àneu és més fàcil 
adequar els projectes a les necessitats i peculiaritats que hem apuntat, la cosa ja és més 
complicada en obra nova o en rehabilitació quan la ubicació de l’edifici és dins del casc 
antic de les poblacions, tenen volumetries irregulars, els accessos són complicats i el 
projecte es tracta d’una obra molt singular.  
 
Sabem que una hora dedicada a la reflexió, l’anàlisi i l’avaluació de les possibilitats en el 
moment del disseny i la projecció de l’edifici estalvia moltes hores i molts costos en obra 
però en l’entorn que estem fent l’estudi aquesta afirmació encara prèn més rellevància 
per les particularitats que afecten el conjunt i la seva posta en obra. 
 
Lamentablement, l’acceleració especulativa dels darrers anys que va sumir el mercat 
inmobiliari en una cursa contrarellotge va ser el principal enemic d’aquesta elaboració a 
consciència dels projectes (i també de la seva posta en obra) i això, malgrat no ser la 
única causa, la improvisació i la repetició sistemàtica de solucions constructives sense 
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analitzar-ne els detalls i condicionants particulars de cada cas són alguns dels factors 
determinants en l’origen i la perpetuació d’un incendi. 
 
2. L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE TÈCNICS 
No cal explicar en aquest estudi el procés d’elaboració d’un projecte arquitectònic i 
tampoc les seves parts però sí cal matisar com afecten alguns punts d’aquest procés en 
el resultat final del mateix.  
 
Deixem de banda els factors econòmics de l’encàrrec, la voluntat del promotor de reduir 
costos per maximitzar beneficis, el volum de treball de la última dècada dels despatxos 
d’arquitectes que no podien dedicar el temps necessari a tots els projectes, … per 
centrar-nos en qüestions més objectives que influiran en la part teòrica de la construcció 
que es fa avui en dia al Pallars Sobirà o s’ha fet en el passat recent. 
 
 
La figura del promotor podrà ser un inversor o un propietari/a individual que sol·liciten el 
projecte a un despatx d’arquitectes com a qualsevol altre lloc. 
 
La tipologia d’edifici sens dubte determinarà el projecte perquè no serà el mateix una 
rehabilitació integral d’un edifici, que un simple canvi d’ús, que una obra nova d’edifici 
plurifamiliar… tant pels materials amb els que es comptarà com amb els mitjans 
econòmics i com amb les solucions constructives que requerirà. 
 
I finalment, és obvi que l’elecció de l’arquitecte/a és trascendental en el resultat global. 
És important més enllà de l’experiència en general, l’experiència a la zona i sobretot, els 
coneixements dels materials propis de la regió i que es fan servir usualment. 
 
Durant els darrers anys al Pirineu han proliferat moltes noves construccions o 
rehabilitacions promogudes per inversors foranis, projectades per arquitectes foranis, i 
dutes a terme per empreses forànies, i sense que això sigui sinònim sine qua non de 
mala praxis, sí que ha donat casos de que no s’han aprofitat les possibilitats que oferia 
l’encàrrec, s’han infrautilitzat materials locals o sobrevalorat tècniques vàlides en altres 
entorns que en aquest entorn han resolt eficaçment un aspecte de l’obra però n’han 
posat en evidència o en perill algun/s altre/s. 
 

És evident que una estructura metàl·lica mil·limetrada compleix normatives, té 
avantatges de posta en obra, s’utilitza molt i té molt bones prestacions. Però col·locar 
això com a base d’una coberta de fusta potser no és una bona solució perquè un 
sobreescalfament de la columna pot comportar el col·lapse d’un carener i fer ensorrar 
una coberta que de tenir pilars de fusta hauria aguantat sense patir. 

 
És evident que volem una estanqueïtat total a l’aigua i al fred, però no podem passar 
per alt que la fusta és un material viu que es mou i si fixem els dos recolzaments 
d’una biga i li impedim el moviment, pot passar que es blinqui i ens aixequi el 
paviment que hi descansava a sobre. 

 
I és evident que un forjat de formigó amb el cantell, armat i reforços pertinents 
suporta tot el que li volguem carregar, però no és menys cert que les càrregues 
habituals d’una planta pis també les pot suportar un forjat fet de fusta i a segons 
quins pobles del Pallars, no serem capaços de fer-hi arribar una cuba de formigó. 

 
… entre altres exemples. 
 
Un problema afegit per als projectes és la segmentació de la seva elaboració com ja hem 
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comentat en l’apartat anterior. L’arquitecte projectista s’encarrega de la idea general, la 
volumetria, les distribucions, els espais, i normalment (tot i que no sempre) l’encaix de 
l’edifici dins el conjunt i el seu entorn inmediat. 
 
Al mateix temps, per una banda sabem que les normatives no deixen de ser generalistes 
i no especifiquen fins a detallar què podem fer i què no amb el nostre projecte, i al mateix 
temps tenim normatives molt específiques de materials o components molt concrets però 
ens trobem que alhora de conjuntar-ho és necessària la perícia i els coneixements 
adequats per part de qui projecta l’obra per tal de que es compleixin les exigències de 
l’encàrrec sense posar en joc la seguretat inmediata o futura de l’edifici quan aquest entri 
en ús. 
 
Així és que cobert l’expedient corresponent a les normatives aplicables i que regularan 
les diferents parts de l’edifici; l’estructura, les instal·lacions, els materials, els acabats, … 
el projecte es deixa en mans dels diferents industrials que desenvoluparan per separat 
les seves competències.  
 
Així l’estructurista treballa segons plànol d’estructures i deixa (o no) els forats pels 
passos d’instal·lacions (que si no es deixen caldrà fer més tard amb el conseqüent 
possible tall d’armadures o nusos importants a cegues), l’enginyer fa el projecte 
d’instal·lacions o d’activitats, el fuster dissenya la coberta sobre la última planta amb 
l’únic condicionant de les obertures a habitacions i el tipus de recolzament, el paleta 
tabica abans o després de la coberta sense importar-li si tocarà biga o no, si ho deixarà 
segellat o no podrà, l’enguixador enguixa el que hi ha tabicat, sovint sense arribar a dalt 
en zones que queden en sotacoberta cega i sense ús, … i d’aquesta manera el projecte 
perd la seva unitat per acabar sent una suma de moltes com veurem en l’apartat dels 
detalls. 
 
Això, en els últims anys s’ha vist agreujat per la velocitat de projectació i construcció de 
molts edificis que han comportat l’elaboració de projectes executius a mitges que han 
deixat per a la direcció d’obra la solució d’una colla de detalls constructius complexos 
que s’han d’analitzar amb calma i ponderant molts factors, i no en una visita d’obra ràpid 
i corrents, i això, amb el benentès que el constructor no hagi tirat pel dret i no ho digui 
durant la visita, que també passa; ni ens ve de nou ni ens sorprendrà ara. 
 
Aquests petits desajustaments sobre el paper comporten a la pràctica importants 
problemes i determinants punts negres en l’origen i propagació dels incendis. 
 
Són punts que costen de visualitzar en projecte perquè inclús en els edificis d’obra nova 
són punts singulars i com que són molt cars de resoldre mentre es construeix perquè 
requereixen de mà d’obra molt qualificada, s’acostumen a infravalorar, comportant 
lamentablement, conseqüències negatives a llarg plaç. 
 
Amb els diferents exemples d’incendis veurem fins a quin punt aquest apartat té suma 
importància en l’origen i desenvolupament dels mateixos. 
 
3. DIRECCIÓ D’OBRA 
La direcció d’obra es fa compartida entre un director d’obra, arquitecte/a, (que sovint és 
el mateix projectista) i un aparellador/a que s’encarrega de la direcció d’execució de 
l’obra. 
 
Sobre ells recau la responsabilitat de donar solucions pràctiques al disseny grafiat en 
projecte. És a l’obra que surten tots els imprevistos i a on es veu a simple vista si el 
projecte s’ha elaborat a consciència o s’ha fet ràpid i corrents deixant per al moment de 
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l’execució la solució dels punts conflictius de l’obra. 
 
Novament, l’experiència i coneixement del terreny seran imprescindibles per a discernir 
les millors solucions constructives als problemes que es vagin plantejant, especialment 
en aquells edificis singulars en que domina la realitat sobre el plànol. 
 
Generalment l’obra té una inèrcia pròpia i uns ritmes molt assimilats, s’han mecanitzat 
els processos constructius i molts segments de la construcció no requereixen d’una 
supervisió exhaustiva perquè es tenen per assumits i respectats.  
 
Cap tècnic (o quasi cap) compta els puntals verticals d’un forjat encofrat per veure si són 
suficients, ni tampoc se’n revisa la rigidesa per assegurar que no flectaran o baixaran 
amb el pes del formigó, ben pocs miraran el nivell horitzontal del forjat, la gran majoria 
revisen el ferro de les jàsseres abans de formigonar però no l’armat de totes les 
semibiguetes si ja tenen el certificat de qualitat corresponent, i malgrat que tots en rebran 
els assajos de formigó alguns no se’ls miren gaire. 
 
Aquesta seqüència de seguiment es repeteix de la cimentació als acabats però de major 
a menor freqüència i exigència. Els tècnics entenem que hi ha una sèrie de coses com el 
plom de les parets que són coses que ha de revisar l’encarregat i hi ha una part de raó 
en això, però no podem oblidar que tot i delegar aquest control en l’equip del constructor, 
la nostra firma avala aquella qualitat i que el fet de no conèixer un desperfecte no ens 
exhimeix de ser-ne responsables. 
 
Aquest apunt conscienciador té la seva raó en que el tema que ens ocupa en aquest 
projecte es veu clarament afectat per aquesta indulgència donat que com que es 
compleixen els estàndards constructius de resistència i estanqueïtat que marquen les 
normatives, obviem el control directe d’aquells punts que per sí sols no són perillosos 
però que poden implicar risc en cas de veure’s afectats, poden no actuar com a barrera 
d’aquest perill o inclús en poden accelerar les conseqüències negatives.  
 
El control de la posta en obra té el mateix valor i possiblement més encara que recollir 
els certificats de qualitat dels materials emprats, amb l’agravant de que és la direcció 
facultativa i no una marca qui certifica la qualitat d’aquella solució constructiva a l’obra. 
 
I és que com anem repetint al llarg d’aquests apartats fins ara i com anirem veient al llarg 
del treball, no és el disseny o la posta en obra d’un punt concret o un material el que ens 
preocupa o el que és perillós, sinó la suma d’aquestes petites indefinicions que poden 
provocar en conjunt un greu problema originant, permetent o accelerant un incendi. 
 
Les visites habituals d’un cop per setmana en fases de cobertes poden no ser suficients, 
al igual que en l’estructura perquè la velocitat de col·locació pot tapar detalls i solucions 
constructives mal resoltes que impliquen risc. No se’ns acudirà no revisar el ferro de 
l’àbac d’un pilar central d’un pàrquing, perquè deixem doncs de revisar la unió de 
xemeneia i coberta just a tocar de carener o de biga intermitja? 
 

La coberta sempre és el principal problema no resolt en projecte que al mateix temps 
té una posta en obra més especial i complexa. 

 
Sabent tot això hem de recordar que el llibre d’anotacions és una eina útil precisament 
per a remarcar aquestes solucions constructives que no consten en projecte però que 
són trascendentals a l’hora d’entendre com funciona cada un dels elements conflictius de 
la vivenda. Cal que l’utilitzem i el fem respectar al constructor. 
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III.A.2. L’USUARI/A 
 
 
 
 
1. EL CLIENT 
Un altre factor important que determinen les característiques de cada projecte és 
evidentment el client final de l’obra. 
 
Per a edificis plurifamiliars el projecte és anterior a la venta i per tant té uns condicionants 
relatius perquè el client ja adquireix un edifici projectat i amb unes solucions concretes i ja 
definides, però en el cas de les reformes i rehabilitacions d’antics edificis que es 
converteixen en noves vivendes el client és una peça clau en el seu disseny en quant a 
les distribucions, els materials i els acabats primordialment. 
 
En aquest punt, com a tècnics projectistes cal donar al client un ampli ventall de 
solucions constructives per allò que vol però amb la premisa de que vagi més enllà de la 
normativa establerta coneixent els condicionants de la zona que estem parlant i la 
complexitat d’algunes d’aquestes solucions escollides. És per això que aquí tornem a 
remarcar la importància de que el/la projectista (arquitecte/a o aparellador/a) estigui ben 
familiaritzat amb les peculiaritats que es donen a la regió. 
 
El client sempre té raó mentre no contradigui el sentit comú dels tècnics i sabent que la 
normativa no especifica fins a un detall tan concret, això ens exigeix a nosaltres complir 
les demandes del client cobrint les seves necessitats però alhora quantificar i qualificar 
els riscos, analitzar les possibilitats i decidir les solucions constructives òptimes pel costat 
de la seguretat sense perjudici de que a vegades i amb les explicacions corresponents, 
impliqui canviar el desig del client que finalment s’acaba convertin en usuari/a. 
 
 
Al Pallars Sobirà hi conviuen diferents perfils d’habitants i aquest fet no és anecdòtic sinó 
sumament important, com veurem a continuació. 
 
El perfil d’usuari dels habitatges és important, especialment quan la vivenda requereix 
uns coneixements i un manteniment determinat que l’usuari no té i/o no respecta. 
 
A més a més, l’estacionalitat de gran part dels habitants de la zona encara limita més 
aquest seguiment i cura de l’habitatge. 
 
Tot seguit anomenarem una sèrie d’obvietats que poden semblar supèrflues i 
innecessàries però és important assenyalar aquest factor “usuari” com a determinant dels 
incendis esdevinguts a la comarca, les seves causes i les seves conseqüències.  
 
No es tracta d’etiquetar, d’assenyalar o de puntuar uns usuaris i altres, entenent que 
quan generalitzem perdem de vista fets i casos puntuals que potser no s’adiuen a la 
norma general sinó que la contradiuen, però aquest exercici de descripció senzillament 
vol remarcar un factor que no es pot passar per alt i que els projectistes han de tenir en 
compte alhora de dissenyar unes o altres solucions constructives 
 
 
2. USUARI ORIGINARI DE LA REGIÓ 
Malgrat la forta emigració cap a zones urbanes durant el segle XX, segueixen havent-hi 
famílies locals que mantenen el seu domicili a la comarca, a la casa familiar dels 
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avantpassats. 
 
Alguns d’ells fins i tot conserven l’ofici de la ramaderia i de l’agricultura, utilitzant coberts i 
bordes per a aquesta activitat econòmica tal i com es feia dècades i segles enrere o 
convertint aquestes en vivendes i concentrant bestiar i collites en noves construccions de 
caire més industrial fora dels pobles. 
 
Tanmateix, també és cert que són molts els fills d’aquestes famílies locals que han 
abandonat el camp i els prats per dedicar-se al turisme i al sector serveis que han 
proliferat tant en els darrers anys. Alguns d’aquests segueixen vivint a la casa familiar 
original, reformada o rehabilitada, mentre que altres han construit una nova residència. 
 
Es tracta de persones habituades al clima de la zona, que coneixen casa seva a la 
perfecció, que han crescut amb la cuina i el foc a terra, i que normalment no cometen 
imprudències temeràries en aquest sentit.  
 
A més a més, el fet de viure permanentment a la casa els confereix la possibilitat 
d’arreglar qualsevol desperfecte i de detectar qualsevol anomalia. 
 
 
4.3. DESCENDENT D’ORIGINARIS DE LA REGIÓ 
Aquest usuari normalment ha viscut la seva infància a la zona i en la seva joventut, per 
estudis o per feina ha emigrat cap a una altra regió conservant però, el lligam amb la 
terra d’orígen. 
 
El seu ofici ja no està lligat al camp ni la ramaderia i l’ús que fa de la casa és únicament 
residencial, arribant a reformar coberts i pallers per aquest nou ús. Vivint fora de la regió 
utilitza aquesta vivenda com a segona residència. 
 
Coneix la zona, la casa, el foc a terra, la cuina… però ja no compta amb el factor de viure 
sempre a la casa per detectar qualsevol defecte. 
 
 
4.3. NOUVINGUTS 
L’emigració cap a la ciutat durant el segle XX va tenir un efecte contrari en l’últim terç de 
centúria, quan alguns habitants de les zones urbanes van decidir anar a viure a les zones 
rurals a la recerca d’una millor qualitat de vida o major sostenibilitat. 
 
Aquesta nova població no va ser un allau en el seu moment sinó un degoteig i malgrat 
que a dia d’avui constitueixi una porció significativa del cens local, la seva integració ha 
estat molt gradual. Exceptuant casos aïllats i situacions concretes per ambdues bandes, 
es pot dir que aquests nous habitants etiquetats de “neo-rurals” s’han integrat molt bé a la 
zona fins al punt que a dia d’avui, alguns d’aquests es queixen de les noves generacions 
que hi vénen a viure, paradoxes còmiques del Pallars Sobirà.  
 
Aquest nou resident acostuma a ser algú amb una passió per l’entorn que l’envolta puig 
que ha decidit per voluntat pròpia venir-hi a viure. Es tracta normalment de gent molt 
sensibilitzada en qüestions ecològiques, paisatgístiques, culturals, patrimonials…  
 
S’han rehabilitat com a vivenda pallers, coberts, bordes, cases… i el procés generalment 
ha estat lent amb la qual cosa aquestes persones s’han lligat molt a la seva nova casa, la 
coneixen molt bé i a més a més, hi viuen permanentment, donant la seguretat que 
comentàvem que la presència habitual permet detectar anomalies molt ràpidament. 
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Els falta l’experiència original del coneixement del foc a terra, les cuines, xemeneies, … 
però la seva voluntat d’arrelar-se a la comarca els ha fet aprendre totes aquestes coses. 
 
 
4.4. TURISTES I FORASTERS  
La millora de les infraestructures, el desenvolupament de l’esquí, la nova oferta turística 
estacional de la regió, els esports d’aventura, el Parc Nacional, els paisatges únics, … tot 
això confereix a la zona un pol d’atracció molt important. 
 
Per aquest motiu, més recentment ha aparegut el fenomen massiu del turisme i el boom 
de la construcció a nivell nacional va trobar al Pallars Sobirà una terra fèrtil on fer créixer 
els complexos de segones residències a tocar de pistes, a tocar de la natura, a tocar de 
la pau, etc.  
 
Deixant de banda el procés constructiu i el tipus d’edificació, que ja s’han vist en altres 
punts durant aquest apartat, l’allau de visitants i nous habitants temporals no respon al 
perfil del “neo-rural” que dèiem, sumament preocupat per integrar-se en l’entorn on va a 
viure sinó per una persona que ve a gaudir d’aquest entorn sense incidir gaire en la 
manera en que s’hi ubica. Amb un llenguatge planer, estem davant d’usuaris que no 
prenen consciència del seu habitatge com a illa urbana dins un entorn natural sinó 
senzillament com un apartament arran de platja per a l’estiu. 
 
Aquest usuari, normalment, (en tota regla hi ha excepcions, i a voltes, nombroses) no 
coneix la dinàmica, la idiosincràsia i les mesures de seguretat del foc a terra, les 
xemeneies, les extraccions… perquè de murs cap endins percep la mateixa realitat que a 
la seva residència habitual, els mateixos acabats i comoditats, sense percebre que per 
aconseguir això amb el valor estètic de la pedra i especialment de la fusta, s’han hagut 
de forçar les solucions constructives. 
 
A més a més, la seva estacionalitat és total i es redueix als períodes clàssics de 
vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu, a més d’alguns caps de setmana durant l’any, 
arribant al fet que pot ser que si gaudeixen de l’esquí i la platja a parts iguals, de 
Setmana Santa a Nadal no hi hagi ningú a l’apartament. 
 
 
No es tracta de criminalitzar ningú ni pretendre tallar l’afluència de visitants o nous 
habitants perquè evidentment un fill de la comarca, veí de la zona i amb residència 
permanent també pot provocar un incendi, però quan construim i pensem un projecte, 
sigui reforma, obra nova o rehabilitació i sigui casa principal o segona residència, hem de 
ser conscients de l’ús que se li donarà a l’edifici, l’usuari que se’n farà càrrec i la capacitat 
del mateix per subsanar errors de projecte o de construcció o actuar de manera prudent 
perquè en cap moment algun d’aquests errors o defectes pugui esdevenir fatal. 
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III.A.3. LES CONSTRUCTORES 
 
 
 
1. EMPRESA PETITA  
Tomaset, SL 
El paleta d’ofici, que ho és des de jovenet i que té un petit negoci familiar de construcció 
sempre ha existit a tot arreu.  
 
Al Pallars, competint amb les grans constructores que duen a terme promocions de molt 
volum hi segueixen havent petites empreses que no han crescut i que segueixen 
construint i rehabilitant cases, coberts, pallers, i reformant golfes, garatges, cuines… per 
als clients petits de la comarca o els que vénen de fora però coneixen el territori i volen 
una edificació singular. 
 
No fan propaganda ni tenen grans oficines amb els plànols de les promocions que fan 
però sempre tenen llista d’espera per a feines i són el paleta conegut del poble o la 
comarca a qui la gent va a buscar quan necessita qualsevol obra menor. La seva millor 
basa és sempre el boca a boca. 
 
Un exemple d’aquest tipus és Tomaset, SL d’Esterri d’Àneu una empresa familiar de 
mitja dotzena de treballadors, la majoria del país, que fan cases unifamiliars o rehabiliten 
petits coberts i pallers per a posar-hi alguns apartaments. 
 

 
  
Petita vivenda rehabilitada al poble de Llavorsí a càrrec de Tomaset, SL 
 
Tot és obra petita, i fan des de l’estructura fins als acabats, ajudats per les 
subcontractacions puntuals d’industrials per a algunes partides, que al seu torn, també 
són empreses petites i locals de guix, instal·lacions, pintura, fusta… 
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Aquest tipus d’empresa és molt proper al client i fa un producte a mida. Acostuma a ser 
més car que qui va a preu fet però  l’acabat s’ho val.  
 
Aquestes empreses no són inmunes a la crisi i probablement hagin deixat de tenir feina 
per 3 anys vista però malgrat la crisis, no deixen de treballar. 
 

 
 
Conjunt d’una promoció de quatre apartaments de més de 100 m2 cadascun amb 
disseny exclusiu i amb acabats i materials de primera qualitat 
 
 
2. EMPRESA MITJANA + SUBCONTRACTACIONS  
Construcció del Pirineu 2001, SL 
El “boom” de la construcció ha comportat molta feina en molt poc temps i s’ha deixat de 
banda sovint el client petit i local per agafar aquelles promocions faraòniques que venien 
finançades des de fora de la regió. 
 
La previsió de feina a anys vista ha permès encadenar el procés constructiu amb un 
engranatge formidable d’un industrial darrere un altre. 
 
El volum d’obra que s’ha generat ha comportat que els industrials individuals o petits 
agafessin més treballadors i creixessin adaptant-se als ritmes que reclamava el mercat, 
sobretot amb molts immigrants que han arribat per treballar en el sector. 
 
Aquest cas és el de Construcciones del Pirineo 2001, SL de Vielha, que com el seu nom 
indica, va arrencar quan va començar a bufar bon vent per a la construcció al Pallars 
Sobirà i a la Val d’Aran. 
 
Aquesta empresa ha culminat dues grandíssimes promocions de capital inversor de 
Barcelona a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) i a Mont, sobre Vielha (Val d’Aran) 
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Es tracta d’una empresa d’una quinzena d’assalariats entre els que s’hi compta una colla 
d’estructuristes, els encarregats de les diferents obres i el personal d’administració. 
 
La resta d’obra, tota va subcontractada a grans partides per grans blocs comportant un 
descens del cost perquè es treballa a preu fet i les colles de tabicadors, enguixadors, 
fusters, pintors, instal·ladors… han dut un ritme d’obra frenètic fins que el 2008 es van 
donar per tancades les dues promocions enllestint els últims detalls dels últims blocs on 
encara hi ha a dia d’avui, alguns pisos per vendre. 
 

 
 
Edifici tipus a la urbanització “Cims d’Àneu” a Esterri d’Àneu on cada bloc tenia el nom 
d’una muntanya de la comarca; Pinetó, Serós, Llosa, ... a càrrec de Construcciones del 
Pirineo SL. 
 
Aquest tipus d’empresa que ha proliferat molt a les comarques de l’Alt Pirineu i que ha 
donat feina fins i tot a industrials de la resta del país ha absorbit molta feina. 
 
Amb l’inici de la crisi, es va poder adaptar millor que altres a la nova situació, limitant les 
subcontractes i procurant recuperar el client petit que necessita de petita obra menor, 
però a dia d’avui han reduit plantilles per reconvertir-se en les empreses petites que 
havien estat i que hem explicat en el punt anterior. 
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Conjunt de tres cases unifamiliars adosades dins una urbanització de blocs plurifamiliars 
executada per Construcciones del Pirineo 2001, SL, al poble de Mont, sobre Vielha, a la 
Val d’Aran.  
 
 
3. EMPRESA GRANS + SUBCONTRACTACIONS 
Construccions J. Altieri 
 
La versió a l’engròs de les dues anteriors és una empresa que ha seguit treballant per al 
client petit amb gent del país, com a empresa familiar però que al mateix temps ha 
ampliat la plantilla amb personal forani per poder donar abast a tota la feina que se li 
estava oferint. 
 
És el cas d’una empresa com Construccions Altieri de Rialp que té un gruix de 
treballadors immigrants que han fet les tasques d’estructura i paleteria de promocions 
repartides per tota la comarca de clients de tot tipus i origen. 
 
Aquesta empresa ha portat el pes de totes les obres en les que s’ha vist inmersa amb el 
cost logístic que això suposa i amb un creixement molt ràpid que ha estat difícil de 
dominar amb una estructura administrativa molt reduïda. 
 
La crisi ha afectat molt a aquest tipus d’empreses, empantanades com a grans 
constructors davant el client que no paga i davant els industrials que volen cobrar.  
 
Actualment són els principals damnificats de la crisi perquè comptaven amb plantilles 
àmplies que han hagut de reduir amb el cost conseqüent. 
 
Concretament en el cas d’aquesta empresa, com en tantes d’altres del país es dóna el 
fet que part de la seva plantilla inmigrant ha retornat als seus països d’origen. 
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Promoció d’apartaments construida als afores de Llavorsí per Construccions Altieri de 
Rialp. 
 

 
 
Bloc de pisos construits per Construccions Altieri a la urbanització de La Colònia d’Esterri 
d’Àneu. 
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III.A.4. ESTRUCTURES PREFABRICADES 
 
 

ESTRUCTURES PREFABRICADES 
 
Detall fotogràfics dels casos puntuals d’estructures prefabricades a l’entorn pirinenc. 
 
Les proporcions dels sistemes estructurals de les cases o blocs que es construeixen al 
Pirineu no són prou grans per rentabilitzar una estructura prefabricada. Tanmateix, en tenim 
algun exemple puntual en el polígon industrial de Sort, i un parell de promocions 
inmobiliàries, la primera a Salàs de Pallars (Pallars Jussà) i l’altra a la Vall de Ruda (Val 
d’Aran) 
 

 
 
Estructura prefabricada per a una promoció immobiliària de 32 apartaments a Salàs de 
Pallars (EG) 
 
Aquest sistema, caracteritzat per una estructura regularitzada de formigó armat en pilars i 
plaques prefebricades té l’avantatge de ser un sistema constructiu molt ràpid i versàtil, 
donant grans llums lliures que permeten molta llibertat a l’hora de distribuir. 
 
En contra, topen amb la necessitat de construccions de grans superfícies per rentabilitzar la 
seva velocitat de construcció i les seves prestacions tècniques, cosa que en l’entorn 
pirinenc és molt difícil de trobar. 
 
Al mateix temps, el transport d’aquest tipus d’estructures requereix d’una accessibilitat que 
queda molt limitada en la major part dels pobles del Pirineu, especialment els que queden a 
cotes altes. 
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Per una altra banda, en construccions de gran volum, com ja hem comentat, les naus 
industrials del polígon de Sort, alguna explotació ramadera i/o agrícola i el poliesportiu de 
Ribera de Cardós són exemples d’aquest tipus d’estructura poca habitual a la zona. 
 

 
 
Naus industrials amb estructures de plaques prefabricades al Polígon Industrial del Riu de 
Sort 
 

 
 
Explotació ramadera als afores d’Àreu amb construcció a base de pilars i encavallades 
prefabricades i teulada de xapa metàl·lica. (EG) 
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Pavelló poliesportiu de Ribera de Cardós fet a partir d’una estructura prefabricada (EG) 
 
A vegades aquest sistema es pot combinar amb l’estructura metàl·lica com veiem en la 
següent seqüència fotogràfica d’una promoció de centenars d’apartaments a la Vall de 
Ruda (Port de la Bonaigua per la part de la Val d’Aran) 
 
 

 
 
Plantes d’aparcament del complex amb estructura totalment prefabricada (EG) 
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Estrucutura horitzontal en lloses prefabricades (EG) 
 

 
 
Conjunt de blocs en diferents estats d’execució. Es poden veure els aparcaments en 
estructura prefabricada a la part inferior, els treballs de tancaments i coberta en algun bloc i 
l’aparença final en els edificis de la dreta (EG) 
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III.A.5. ESTACIONALITAT 
 
 
 
El clima alpí del Pallars Sobirà obliga a planificar els treballs de construcció en funció de 
la meteorologia i els períodes de major eficiència de les hores de feina. Per aquest motiu 
durant els mesos d’hivern, per exemple, sobretot en cotes altes, la construcció adapta 
els seus ritmes als de la naturalesa, especialment en la fase d’estructura perquè el 
formigó armat és la partida que més acusa les baixes temperatures que no permeten 
formigonar. 
 
Així doncs, al Pallars Sobirà predominen les construccions que duren entre 12 i 18 
mesos segons les dimensions de les mateixes per tal de seguir les següents 
sincronitzacions tipus sense perjudici de casos concrets més curts, més llargs o amb 
diferent planificació per circumstàncies concretes no habituals: 
 
12 mesos: 
 

MESOS DE L'OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
MESOS DE L'ANY 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
EXCAVACIÓ                         
CIMENTACIÓ                         
ESTRUCTURA                         
COBERTA                         
TANCAMENTS                         
TABIQUERIA                         
REVESTIMENTS                         
CARPINTERIES                         
PAVIMENTS                         
INSTAL·LACIONS                         
ACABATS                         

 
 

1. Es comença l’obra a primers de la primavera, quan ja només queda neu per 
sobre de cota 1.600-1.800 m (en condicions normals) sabent que les pluges 
irregulars de la primavera dificultaran la feina algun dia però que ja no hi haurà 
problemes de temperatures baixes extremes o que caigui un pam de neu que 
impedeixi treballar. 

 
2. Durant els mesos d’estiu que es poden aprofitar al màxim es fa la coberta i els 

tancaments i tabiqueria, tancant així l’obra. 
 

3. Quan arriba la tardor, baixen les temperatures, hi ha més humitat, més 
precipitacions i menys llum, els treballs queden inscrits a l’interior de l’edifici 
durant la resta d’hivern fins a lliurar l’obra durant el primer trimestre de l’any. 

 
4. Comercialment vindrien a ser l’obra que s’entrega per les vacances de Setmana 

Santa i a tot estirar per les d’estiu. 
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18 mesos: 
 

MESOS DE L'OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MESOS DE L'ANY 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EXCAVACIÓ                                     
CIMENTACIÓ                                     
ESTRUCTURA                                     
COBERTA                                     
TANCAMENTS                                     
TABIQUERIA                                     
REVESTIMENTS                                     
CARPINTERIES                                     
PAVIMENTS                                     
INSTAL·LACIONS                                     
ACABATS                                     

 
1. S’aprofita l’estació de més llum i millors temperatures per arrencar la cimentació i 

l’estructura abans que arribin les nevades i les baixes temperatures. 
 

2. Durant els mesos més durs d’hivern es fa la coberta que sent de fusta no 
necessita d’aigua ni formigó i per tant es limita a ser el muntatge d’una estructura. 

 
3. En començar l’any es fan els tancaments i la tabiqueria, seguit de revestiments i 

paviments durant l’estiu per deixar l’obra a punt de finalitzar. 
 

4. Quan arriben les pluges de la tardor ja estem en fase d’acabats per la qual cosa 
només queda treball interior per tal de lliurar l’obra a finals d’any. 

 
5. Comercialment, aquests edificis s’entreguen en previsió de la campanya d’esquí i 

de Nadal. 
 
Com ja hem enunciat abans, hi ha edificis que per la seva singularitat no segueixen 
aquests dos patrons més habituals perquè estan condicionats per altres circumstàncies 
com el fet de ser promocions molt grans que necessitin dos anys o més per construir-se, 
encàrrecs molt concrets i petits de clients particulars, o edificacions construides més al 
sud de Sort (Baro, Gerri, Pobla de Segur, Tremp), on les inclemències del temps no es 
noten tant com a les valls més septentrionals o en cotes més altes. 
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III.A.6. SEQÜÈNCIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 
Com hem enunciat en la memòria, excepte casos particulars molt concrets, la seqüència 
constructiva és la reflexada de nou en aquest plàning i que s’explica a continuació amb 
les particularitats que es troben al Pallars Sobirà. 
 
Vista aquesta disecció general del procés podem afirmar que malgrat casos molt 
concrets la seqüència del procés constructiu segueix la que hem vist quan parlàvem de 
l’estacionalitat de la construcció que no difereix pas de la que es dóna en la construcció 
a qualsevol altre lloc del país i que reproduim novament aquí: 
 
 

UNITAT DE MESURA 
TEMPORAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
EXCAVACIÓ                         
CIMENTACIÓ                         
ESTRUCTURA                         
COBERTA                         
TANCAMENTS                         
TABIQUERIA                         
REVESTIMENTS                         
CARPINTERIES                         
PAVIMENTS                         
INSTAL·LACIONS                         
ACABATS                         

 
 
Sense fixar-nos en els condicionants climàtics que hem detallat abans i suposant un 
ordre ideal de la sincronització dels treballs: 
 

1. Abans de començar res, l’excavació és el primer pas de l’obra nova i en el cas de 
ser una rehabilitació, començaríem pel que serien els enderrocs o desmuntatges 
pertinents. 

 
2. La cimentació és el següent pas tant per a obra nova com per a rehabilitació en el 

cas de que s’hagi de fer algun recalçament puntual o una nova cimentació per 
algun motiu. 

 
3. Lligada a la cimentació ve sempre l’estructura en obra nova o el seu reforç o 

consolidació en el cas d’una rehabilitació. En aquests últims casos passa sovint 
que s’aprofiten els murs perimetrals de pedra que normalment actuen com a 
futurs murs de càrrega del conjunt i així doncs només cal renovar o enfortir 
l’estructura horitzontal de forjats i quasi bé sempre, executar un congreny 
perimetral al capdamunt del mur per cohesionar aquests murs entre sí i preveure 
la recepció de l’estructura de coberta. 

 
4. La construcció de la coberta en relació a la tabiqueria que té en planta sotateulat 

és l’únic punt que es pot moure dins el procés d’execució i ara veurem per què: 
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a. Si la direcció de l’obra1 prioritza l’utilització dels mitjans auxiliars presents 
durant el procés d’estructura com ara una grua gran, i/o vol aprofitar que 
té una planta diàfana per fer l’acopiament de l’embigat, i/o per les 
condicions de la coberta li resulta més còmode, i/o per les condicions 
meteorològiques prefereix cobrir abans l’edifici que tabicar-lo... aleshores 
es construeix primer l’estructura de la coberta, bigues i entaulat ja sigui in 
situ o prefabricat amb panells, per després tabicar sota seu i atracar 
aquests paraments verticals a la coberta realitzada. (Això només es pot 
donar en casos que la coberta descansa en el seu extrem inferior sobre la 
sabatera i en el seu extrem superior o intermig sobre una comunera o 
mitja lava sobre pilars respectivament, i independentment de si té tirants o 
no. És obvi que si l’estructura descansa sobre parets de càrrega aquestes 
s’hauran de fer primer.) 

 
b. Per contra, altres vegades, quan la direcció de l’obra anteposa el fet de 

poder descarregar el morter i els blocs ceràmics sense estorbs per tabicar 
amb tota comoditat i sense limitacions, llavors la coberta és simplement 
una caputxa que es posa a sobre un cop acabada la tabiqueria basta 
principal. En aquests casos sempre caldrà acabar de rematar la feina 
atracant el parament en el seu encontre amb la biga o l’entaulat 

 
5. Tant si la coberta es fa abans o després de la tabiqueria en planta sotateulat, a la 

resta d’edifici en aquest punt d’obra es prioritza la construcció dels tancaments i 
dels paraments verticals interiors inclosos els pre-marcs de les carptineries 
corresponents de portes, finestres i balcons. La decisió sobre l’ordre entre uns i 
altres (tancaments o tabics interiors) novament anirà a càrrec de la direcció 
d’obra que decidirà si prioritza els tancaments o els tabics interiors segons 
l’accessibilitat per a servir els materials: 

 
a. Normalment es fa abans el perímetre aprofitant dies de bonança i sabent 

que el temps a la zona canvia amb molta rapidesa de manera que a dins 
sempre es pot treballar i en canvi si es fa a l’inversa, un dia plujós de 
primavera o tardor, una tempesta puntual d’estiu o una nevada et pot 
deixar parada l’obra. 

 
b. Tanmateix, també és freqüent deixar un espai habilitat per a la descàrrega 

dels materials en un punt del perímetre que es deixa sense tabicar per tal 
de descarregar amb la grua o el camió-grua i des d’allà transportar amb 
un transpalet per la planta. 

 
c. En aquesta partida, potser més que en la resta, la perícia del director 

d’obra i/o encarregat a l’hora de gestionar l’ordre de construcció i el 
correcte subministre de materials serà bàsica per tal d’optimitzar el ritme 
de treball, minimitzar els temps morts i/o els temps de transport de 
materials per dintre l’obra i l’aprofitament al màxim de tot el material servit 
quantificant el que correspon per a cada tasca per tal de que no quedi cap 
palet perdut dins d’una habitació que s’hagi de moure a mà ni que per no 
haver-ho previst s’hagi de portar a mà un palet de material fins a una 
habitació en un extrem de la planta perquè s’han quedat sense blocs, per 
exemple, amb el que això representa de cost pel constructor. 

 

                                                 
1 Entenem per direcció d’obra el responsable de la constructora, ja sigui encarregat o cap d’obra, no als 
tècnics que formen la Direcció facultativa. 
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d. En els casos de rehabilitació, normalment els tancaments és la part de 
l’edifici original que més sovint es conserva tot i que es sanegi, reforci o 
rehabiliti. 

 
6. En el procés de cimentació i d’estructura normalment ja s’ha fet una part de les 

instal·lacions d’evacuació i també es dóna amb certa freqüència el cas que abans 
de tabicar es col·loquen els baixants generals. 

 
Tanmateix és en acabar la tabiqueria quan es fa el gruix de les instal·lacions, ja 
siguin empotrades, superificials, per terra o per fals sostre. 

a. Com que normalment és una sola empresa d’instal·lacions la que fa 
aigua, llum i calefacció (freqüentment també amb energia elèctrica) en 
aquest punt és l’instal·lador el que determina l’ordre d’execució en funció 
del progrés de l’obra. 

 
b. Normalment la tabiqueria i les instal·lacions són dos processos quasi 

simultanis sinó simultanis del tot degut al que ja hem explicat en aquest 
apartat quan parlàvem dels ritmes de la construcció actual que obliga a 
minimitzar els temps entre industrials. Quan el temps no apreta és més 
pràctic per a l’operari entrar a fer les instal·lacions quan els paletes ja han 
acabat tota la part de tabiqueria per tal de no molestar-se els uns als 
altres trepitjant-se els espais. 

 
c. En edificis grans i regulars, que normalment són d’obra nova, on hi ha uns 

conductes comuns d’instal·lacions per a les escomeses molt definits, i en 
el cas que s’hagi començat a tabicar per aquest nucli d’escales i pas 
d’instal·lacions, es poden començar a passar les escomeses generals. 

 
d. Per contra, si es comença pel perímetre i els nuclis són el darrer a tabicar 

o si pel motiu que sigui els passos d’instal·lacions estan ocupats per un 
montacàrregues, o pel tràfic de gent i transport de materials continu, 
l’instal·lador pot començar fent la instal·lació de les vivendes i després 
encarregar-se de les parts generals. 

 
e. Aquest ordre és indiferent a efectes de posta en funcionament de les 

instal·lacions pertinents i de la bona posta en obra. En construccions 
irregulars i/o més petites, de la mateixa manera que també es perd la 
sistematització tan clara del procés constructiu quan es tabica, també 
l’instal·lador fa una mica de tot a mida que pot segons el curs de l’obra. 

 
f. La pre-instal·lació elèctrica que es fa en aquest punt, segons l’instal·lador i 

les presses de l’obra pot ser només la col·locació dels tubs i conductes 
per on passaran els cables o pot incloure el pas d’aquests. Sobre això, hi 
ha qui prefereix deixar el tub buit per evitar que algun industrial pugui 
seccionar més tard algun cable en la posta en obra d’una altra partida o hi 
ha qui prefereix passar el cablejat abans perquè un cop revestit el 
parament, si hi ha un racó on han obligat el tub a fer un angle molt tancat, 
o per evitar un gruix excessiu de guix s’ha aixafat el tub, això impedeix el 
pas de la guia i dels cables obligant a obrir de nou la rasa amb les 
conseqüències i costos que això comporta. La diferència és en el que li 
toca fer la feina dues vegades si algú no fa bé la seva. Per la meva 
experiència com a instal·lador, és millor passar el cable primer i si per 
algun motiu algú el talla ja trobarem la forma de fer-lo tornar a passar 
perquè aquest supòsit és més improbable que l’altre, que es dóna amb 
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certa freqüència. 
 

7. Un cop s’ha acabat la pre-instal·lació d’aigua i llum (i calefacció si és elèctrica i/o 
va enterrada i/o empotrada) es poden revestir els paraments ja sigui amb morter, 
guix o la col·locació de falsos sostres. En els casos de les rehabilitacions en que 
es vol deixar la instal·lació vista per sobre la pedra aquesta partida queda inclosa 
en la de reforç, rehabilitació o sanejament dels paraments que hem comentat fa 
un moment. 

 
8. Com ja hem dit, la partida de tabiqueria inclou els pre-marcs de les carpinteries 

però quasi simultàniament a l’execució dels revestiments, un cop finalitzats els 
tancaments, es comencen a col·locar les carpinteries definitives sempre en funció 
de la priorització de la direcció d’obra i les particularitats de les partides en 
qüestió. En aquesta partida de carpinteries hi inclouríem (encara que també 
podria anar a part) la partida de serralleria corresponent a baranes de balcons o 
interiors d’escales. 

 
9. Després dels revestiments toca la col·locació dels paviments, ja siguin ceràmics, 

de pedra o de fusta, i ja sigui en obra nova com en rehabilitació. Especialment en 
els casos que el terra és de parquet, que és molt habitual en l’entorn de 
muntanya que estem parlant, a vegades es pot postposar la seva col·locació 
perquè si encara és necessari el transport de materials diversos és preferible 
esperar-se donat que és molt fàcil que si algú li rellisca una eina o una peça es 
malmeti aquesta fusta, que tot i ser bonica, normalment no es tracta d’una fusta 
excessivament resistent. Per norma, es col·locarà el paviment de parquet quan 
només calgui pintar o a vegades inclús quan això ja està fet. 

 
10. Amb el paviment col·locat o amb la capa d’anivellació ja posada i només a falta 

de muntar les lames del parquet ve el moment dels acabats.  
a. Com es veu en el plàning tipus, després dels revestiments i encara 

mentre s’està posant el paviment cal enllestir les instal·lacions, que serà 
passar el cablejat si és que encara no s’ha fet, fer les connexions 
definitives a les escomeses i muntar els mecanismes pel que fa a 
l’electricitat, col·locar les griferies, muntar els sanitaris i fer les proves de 
pressió per la part de l’aigua i muntar els radiadors en quant a la 
calefacció incloent-hi si aquesta no és elèctrica els conductes vistos de 
l’aigua.  

 
b. Una altra partida d’acabats és la pintura, que com ja hem dit pot ser abans 

o després de la col·locació del paviment i que seria de les últimes. 
 

c. El muntatge de mobles d’habitació o de cuina també està en aquesta 
fase, acabats els revestiments i enrajolats corresponents. 

 
d. També en aquest moment és quan s’acaben de col·locar fulles de porta i 

batents de finestres i balcons. 
 
e. I finalment els darrers retocs que puguin faltar a qualsevol de les demés 

partides. 
 

Seguretat en la construcció (cobertes) 
La seguretat és un dels més importants cavalls de batalla dels darrers anys, motivat per 
l’alta accidentalitat del sector de la construcció. S’han fet campanyes públiques i notòries 
a tots els mitjans de comunicació amb el títol: “A la feina, cap risc”, en les que posava 
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molt d’èmfasi en el món de l’edificació. 
 
Aquesta premisa i aquesta voluntat ha xocat frontalment amb dos factors determinants 
d’aquest sector com són la velocitat i fragmentació de la construcció, que ja hem 
comentat anteriorment, i la presència d’un nombrós grup d’immigrants entre el personal 
de l’obra. 
 
Si bé aquests dos factors no són perillosos per sí sols, en teoria, sí que ho són les seves 
conseqüències pràctiques.  

 
Les presses en la construcció fan que es subestimin alguns riscos i/o es sobrevalorin 
algunes mesures o capacitats perquè parar-se en el detall d’aquell risc i posar-li un remei 
realment adient, pertinent i coherent per tal de contrarestar-lo, limitar-lo i/o acotar-lo, té 
un cost de temps que endarrereix els treballs. Per això per exemple quan el paleta 
aixeca la paret perimetral preferirem afanyar-nos a que hagi culminat un metre d’altura 
de tancament que actuarà com a valla enlloc de fixar un puntal vertical darrere seu, 
estacar-hi una corda i lligar-la a un arnés complet per aquest treballador per evitar que 
en el temps que s’ha retirat la valla corresponent aquest obrer no corri el risc de caure al 
buit i en cas de fer-ho tingui els Equips de Protecció Personal (EPI’s) pertinents. 

 
Per una altra banda, la presència de treballadors estrangers no és en sí mateix un 
problema sinó una necessitat del mercat (deixant per a qui correspongui de filosofar 
sobre la pertinença d’aquest fet en el nostre context). El problema ve quan aquest 
personal arribat de forma massiva no té formació en construcció però passa a engreixar 
les llistes d’assalariats del sector en tasques de peonatge, i el problema es converteix en 
un risc greu quan aquest personal no parla l’idioma local. És un inconvenient de 
comunicació per al treball que es resol amb un cap intermig que fa d’intèrpret però en 
qüestions personals de seguretat en el treball, quan se li demana que llegeixi i 
comprengui els conceptes bàsics de seguretat, que conegui els mitjans al seu abast per 
garantir aquesta seguretat, que sàpiga els seus drets i els pugui exigir a l’empresari 
perquè aquest prengui les mesures oportunes en matèria de seguretat... aleshores, quan 
arribem a aquests punts, no parlar l’idioma local és un problema que es converteix en un 
risc greu. 
 
No és matèria d’aquest treball analitzar les mesures de seguretat de la construcció 
actual, enumerar els riscos de cada material, sistema constructiu i/o fase d’obra però sí 
crec que és bo d’esmentar quatre particularitats que penso que són útils de mencionar 
perquè no passin per alt: 
 

1. Les cobertes pirinenques tenen un major pendent que les habituals a les zones 
més planes o de costa i això comporta la necessitat de redoblar les condicions de 
seguretat com ara en el balcó inferior a tot el perímetre de coberta, o reforçar la 
línia de vida. La col·locació de la pissarra, més ràpida que la teula tempta els 
operaris a anar molt depressa i passar per alt el fet de lligar-se, és un punt de 
perill important perquè tot i que la màxima altura de les cases al Pirineu no passi 
de 3 plantes i sotacoberta, aquesta altura de caiguda és suficient per provocar 
lesions molt greus i/o la mort. 

 
2. La meteorologia del Pallars Sobirà, com ja hem comentat en altres ocasions al 

llarg del treball implica un alt règim de precipitacions i unes temperatures 
especialment fredes més enllà dels rigurosos mesos d’hivern. Les glaçades 
matinals amb temperatures inferiors a zero abracen d’alguns dies puntuals de 
setembre fins alguns altres exemples al maig. Així doncs, els paviments i/o 
cobertes relliscosos per la presència d’aigua o gel són una condició a tenir en 
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compte a l’hora de decidir treballar o no, o redoblar les mesures de seguretat en 
previsió d’aquests condicionants que per bé que coneguts per tothom, no perden 
la seva perillositat.  

 
3. L’accés dels mitjans de socors a vegades és especialment complicat a segons 

quines localitzacions on es construeix a muntanya, sense possibilitat d’arribar 
amb ambulància a un casc antic, per exemple. 

 
4. I per últim, més enllà de l’accés, tal com es veu en el capítol VI2, també el temps 

de resposta dels serveis d’emergència està condicionat per unes comunicacions 
difícils que amb certa freqüència han de recórrer a mitjans aeris per evacuar ferits 
però amb la conseqüent necessitat d’espais d’aterratge adequats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Veure capítol VI: Serveis de prevenció i extinció d’incendis. 
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III.A.7.EL LLIBRE DE L’EDIFICI 
 
 
 
Aquest llibre de l’edifici, obviant la part documental que fa referència als propietaris/es, 
constructors, direcció facultativa, i els diferents documents d’obra, llicències, recepció... 
és el model de calendari de manteniment d’un edifici plurifamiliar real a la urbanització de 
La Colònia a Esterri d’Àneu, i l’he escollit perquè té la tipologia estructural i els materials 
habituals de la zona: 
 
1.Fonamentació de formigó armat 
2.Estructura de formigó armat 
3.Tancaments d’obra de fàbrica 
4.Teulada de fusta i pissarra 
5.Ascensor 
6.Fusteries d’alumini 
7.Paviments de parquet 
8.Revestiments de morter, guix i rajola segons l’estança 
9.Instal·lacions empotrades 
10.Calefacció de gas amb tub de coure vist 
 
L’ús d’aquest llibre s’hauria de potenciar i lligar el seu compliment a alguna mena de 
certificat per part d’un tècnic/a competent conforme el propietari/a duu a terme les 
inspeccions corresponents a la seva vivenda. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CALENDARI DE MANTENIMENT 

   

  Carrer La Colonia (blocs B i A), 14 i 16 - 25580 

  Esterri d'Àneu, 09/07/2008 



 
 2008. Full de control anual de manteniment 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 
necessari. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
 
 
  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les 
buneres. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  



Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  

Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

 
 
  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les 
instal·lacions de protecció. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
 
 



 
  Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT DE L'ANY 2008 
 
Data: 
 
 
 
 
Conforme Tècnic 



 
 2009. Full de control anual de manteniment 
 
  ESTRUCTURA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Comprovació de l’estat general i el 
bon funcionament dels conductes de 
drenatge i de desguàs. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Renovació de la protecció de la fusta 
exterior de l'estructura de la coberta. 

Durant aquest any Pintor  

 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 
necessari. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
 
 



  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les 
buneres. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  

Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió del comptador d’aigua. Durant aquest any Empresa 
suministradora 

 

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió complerta de la xarxa d'aigua 
sanitària. Reparació si és necessari. 

Durant aquest any Lampista  

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Comprovació de les connexions de la 
xarxa de presa de terra i mesura de la 
seva resistència 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la instal·lació del dipòsit de 
propà sense protecció catòdica . S’ha 
d’estendre acta de la revisió. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  

Inspecció de les xemeneies 
d'evacuació de fums. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Revisió general de la xarxa de 
telecomunicacions 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

 
 
  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 



Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les 
instal·lacions de protecció. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
 
 



 
  Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT DE L'ANY 2009 
 
Data: 
 
 
 
 
Conforme Tècnic 



 
 2010. Full de control anual de manteniment 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 
necessari. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
 
 
  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja dels pericons a peu de baixant, 
els pericons de pas i els pericons 
sifònics. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Inspecció de l'estat dels baixants. Durant aquest any Paleta  
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les Durant aquest any Paleta  



buneres. 
Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  

Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  

Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

 
 
  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les Durant aquest any Empresa  



instal·lacions de protecció. especialitzada 
Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
 
 
 
  Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT DE L'ANY 2010 
 
Data: 
 
 
 
 
Conforme Tècnic 



 
 2011. Full de control anual de manteniment 
 
  ESTRUCTURA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Comprovació de l’estat general i el 
bon funcionament dels conductes de 
drenatge i de desguàs. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Renovació de la protecció de la fusta 
exterior de l'estructura de la coberta. 

Durant aquest any Pintor  

 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 
necessari. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
 
 



  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les 
buneres. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  

Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió del comptador d’aigua. Durant aquest any Empresa 
suministradora 

 

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió complerta de la xarxa d'aigua 
sanitària. Reparació si és necessari. 

Durant aquest any Lampista  

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Comprovació de les connexions de la 
xarxa de presa de terra i mesura de la 
seva resistència 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de la xarxa 
d'electricitat. 

Durant aquest any Lampista  

Revisió de la instal·lació del dipòsit de 
propà sense protecció catòdica . S’ha 
d’estendre acta de la revisió. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Substitució dels tubs flexibles de la 
instal·lació de gas segons norma UNE 
60.711. 

Durant aquest any Usuari  

Revisió general de la instal·lació de 
gas des del comptador fins als 
aparells,  estenent certificat oficial, de 
cada habitatge i local. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de la instal·lació 
comunitària de l'edifici, entre la clau 
general de pas i els comptadors,  
estenent certificat oficial. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  

Inspecció de les xemeneies 
d'evacuació de fums. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Comprovar el correcte funcionament 
de les columnes de ventilació. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de l’estat de l’antena 
col·lectiva de TV/FM. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Revisió general de la xarxa de 
telecomunicacions 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

 
 



  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les 
instal·lacions de protecció. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
 
 



 
  Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT DE L'ANY 2011 
 
Data: 
 
 
 
 
Conforme Tècnic 



 
 2012. Full de control anual de manteniment 
 
  ESTRUCTURA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Control de l’estat dels junts i l’aparició 
de fissures i esquerdes als envanets 
de sostre mort i les soleres. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Revisió dels elements estructurals de 
fusta de la coberta. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Control d’aparició de lesions als 
elements de formigó de l’estructura de 
la coberta. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Inspecció general de l’estructura 
resistent i de l’espai sota coberta. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Inspecció general de l’estanquitat dels 
acabats de les cornises, balcons, 
llindes i cossos sortints de la façana. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Reposició de les cintes de les 
persianes enrollatbles 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges i fixacions 
dels elements subjectats a la coberta 
inclinada, com ara antenes, 
parallamps, etc., reparant-los si 
escau. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 



necessari. 
Inspecció de tots els segellats de les 
lluernes i claraboies. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Repintat dels paraments interiors. Durant aquest any Pintor  
Control de l’aparició d’anomalies com 
ara fissures, esquerdes i moviments o 
trencaments als revestiments verticals 
i horitzontals. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Comprovació de l’estat de les portes, 
la seva estabilitat i els deterioraments 
que s’hagin produït. Reparació si 
s'escau. 

Durant aquest any Serraller  

Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
Inspecció de l’ancoratge de les 
baranes interiors. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

 
 
  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Inspecció de l'estat dels baixants. Durant aquest any Paleta  
Inspecció dels claveguerons. Durant aquest any Paleta  
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les 
buneres. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de la xarxa 
horitzontal penjada del sostre. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de la xarxa 
vertical vista. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  

Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Realització d'una prova d'estanquitat i 
funcionament de la xarxa d'aigua. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Revisió de les instal·lacions 
receptores del gas propà segons 
Decret 317/1993. (Ob.) 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  



Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

 
 
  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Prova de pressió dels extintors 
segons la MIE-AP5. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Prova de pressió dels extintors 
segons la MIE-AP5. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les 
instal·lacions de protecció. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
 
 



 
  Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT DE L'ANY 2012 
 
Data: 
 
 
 
 
Conforme Tècnic 



 
 2013. Full de control anual de manteniment 
 
  ESTRUCTURA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Comprovació de l’estat general i el 
bon funcionament dels conductes de 
drenatge i de desguàs. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Renovació de la protecció de la fusta 
exterior de l'estructura de la coberta. 

Durant aquest any Pintor  

 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 
necessari. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
 
 



  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja dels pericons a peu de baixant, 
els pericons de pas i els pericons 
sifònics. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Inspecció de l'estat dels baixants. Durant aquest any Paleta  
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les 
buneres. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  

Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió del comptador d’aigua. Durant aquest any Empresa 
suministradora 

 

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió complerta de la xarxa d'aigua 
sanitària. Reparació si és necessari. 

Durant aquest any Lampista  

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Comprovació de les connexions de la 
xarxa de presa de terra i mesura de la 
seva resistència 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la instal·lació del dipòsit de 
propà sense protecció catòdica . S’ha 
d’estendre acta de la revisió. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  

Inspecció de les xemeneies 
d'evacuació de fums. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Revisió general de la xarxa de 
telecomunicacions 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

 
 
  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió periòdica dels ascensors, 
segons la ITC MIE-AEM-1, per part 
d’una Entitat d’Inspecció i Control. 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 



(Ob.) 
Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les 
instal·lacions de protecció. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
 
 



 
  Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT DE L'ANY 2013 
 
Data: 
 
 
 
 
Conforme Tècnic 



 
 2014. Full de control anual de manteniment 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 
necessari. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
 
 
  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les 
buneres. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  



Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  

Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

 
 
  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les 
instal·lacions de protecció. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
 
 



 
  Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT DE L'ANY 2014 
 
Data: 
 
 
 
 
Conforme Tècnic 



 
 2015. Full de control anual de manteniment 
 
  ESTRUCTURA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Comprovació de l’estat general i el 
bon funcionament dels conductes de 
drenatge i de desguàs. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Renovació de la protecció de la fusta 
exterior de l'estructura de la coberta. 

Durant aquest any Pintor  

 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 
necessari. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
 
 



  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les 
buneres. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  

Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió del comptador d’aigua. Durant aquest any Empresa 
suministradora 

 

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió complerta de la xarxa d'aigua 
sanitària. Reparació si és necessari. 

Durant aquest any Lampista  

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Comprovació de les connexions de la 
xarxa de presa de terra i mesura de la 
seva resistència 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de la xarxa 
d'electricitat. 

Durant aquest any Lampista  

Revisió de la instal·lació del dipòsit de 
propà sense protecció catòdica . S’ha 
d’estendre acta de la revisió. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Substitució dels tubs flexibles de la 
instal·lació de gas segons norma UNE 
60.711. 

Durant aquest any Usuari  

Revisió general de la instal·lació de 
gas des del comptador fins als 
aparells,  estenent certificat oficial, de 
cada habitatge i local. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de la instal·lació 
comunitària de l'edifici, entre la clau 
general de pas i els comptadors,  
estenent certificat oficial. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  

Inspecció de les xemeneies 
d'evacuació de fums. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Comprovar el correcte funcionament 
de les columnes de ventilació. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de l’estat de l’antena 
col·lectiva de TV/FM. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Revisió general de la xarxa de 
telecomunicacions 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

 
 



  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les 
instal·lacions de protecció. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
 
 



 
  Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT DE L'ANY 2015 
 
Data: 
 
 
 
 
Conforme Tècnic 



 
 2016. Full de control anual de manteniment 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 
necessari. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
 
 
  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja dels pericons a peu de baixant, 
els pericons de pas i els pericons 
sifònics. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Inspecció de l'estat dels baixants. Durant aquest any Paleta  
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les Durant aquest any Paleta  



buneres. 
Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  

Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  

Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

 
 
  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les Durant aquest any Empresa  



instal·lacions de protecció. especialitzada 
Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
 
 
 
  Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT DE L'ANY 2016 
 
Data: 
 
 
 
 
Conforme Tècnic 



 
 2017. Full de control anual de manteniment 
 
  ESTRUCTURA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Inspecció general dels elements que 
conformen la fonamentació. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Inspecció general dels elements que 
conformen la fonamentació. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Inspecció del murs de contenció. Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Comprovació de l’estat general i el 
bon funcionament dels conductes de 
drenatge i de desguàs. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Revisió total dels elements de 
l’estructura vertical. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Control d’aparició de lesions als 
elements de formigó de l’estructura 
horitzontal. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Control d’aparició de lesions als 
elements de formigó de l’estructura 
horitzontal. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Control d’aparició de lesions als 
elements de formigó de l’estructura 
horitzontal. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Revisió general dels elements 
portants horitzontals. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Control de l’estat dels junts i l’aparició 
de fissures i esquerdes als envanets 
de sostre mort i les soleres. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Renovació de la protecció de la fusta 
exterior de l'estructura de la coberta. 

Durant aquest any Pintor  

Revisió dels elements estructurals de 
fusta de la coberta. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Renovació del tractament de la fusta 
de l’estructura de la coberta contra els 
insectes i fongs. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Control d’aparició de lesions als 
elements de formigó de l’estructura de 
la coberta. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Inspecció general de l’estructura 
resistent i de l’espai sota coberta. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Inspecció de l’estat dels junts i 
l’aparició de fissures i esquerdes dels 
tancaments d’obra de fàbrica 
ceràmica. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de la superfície de les 
cornises. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Inspecció general dels tancaments de 
la façana. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de l’aplacat de pedra de la 
façana. 

Durant aquest any Empresa de 
neteja 

 

Inspecció general dels acabats de la Durant aquest any Tècnic de  



façana. capçalera 
Neteja dels ampits. Semestral Usuari  
Inspecció general de l’estanquitat dels 
acabats de les cornises, balcons, 
llindes i cossos sortints de la façana. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Comprovació de l’estat de les 
condicions de solidesa, ancoratge i 
fixació de les baranes. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

Comprovació de l’estat de les 
finestres i balconeres, la seva 
estabilitat i la seva estanquitat a 
l’aigua i a l’aire. Es repararan si 
s'escau. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Renovació del segellat dels 
bastiments amb la façana. 

Durant aquest any Paleta  

Comprovació del segellat dels 
bastiments amb la façana i 
especialment amb l’escopidor. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Reposició de les cintes de les 
persianes enrollatbles 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de les canals i les perforacions 
de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels 
tancaments de tipus corredís. 

Semestral Usuari  

Neteja de les finestres, balconeres, 
persianes i gelosies. 

Semestral Usuari  

 
 
  COBERTA 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Neteja de possibles acumulacions de 
fongs, molsa i plantes a la coberta 
inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Revisió de les peces de pissarra i dels 
claus de subjecció. 

Durant aquest any Paleta  

Aplicació de fungicida a les cobertes 
inclinades. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges i fixacions 
dels elements subjectats a la coberta 
inclinada, com ara antenes, 
parallamps, etc., reparant-los si 
escau. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les cobertes, evitant 
l'acumulació de fullaraca, arena, 
papers i brutícia en general. 

Semestral Usuari  

Revisió general de l'estanquitat i dels 
acabats, amb substitució de les peces 
trencades, soltes o oxidades de la 
coberta inclinada. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de 
seguretat, reparant-los si és 
necessari. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Inspecció de tots els segellats de les 
lluernes i claraboies. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Neteja de les lluernes i claraboies. Semestral Empresa de 
neteja 

 

 



 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Inspecció dels envans de ceràmica. Durant aquest any Tècnic de 

capçalera 
 

Inspecció dels cels rasos. Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Repintat dels paraments interiors. Durant aquest any Pintor  
Control de l’aparició d’anomalies com 
ara fissures, esquerdes i moviments o 
trencaments als revestiments verticals 
i horitzontals. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Polit i envernissat dels paviments de 
parquet. 

Durant aquest any Pintor  

Neteja de les portes interiors. Mensual Usuari  
Comprovació de l’estat de les portes, 
la seva estabilitat i els deterioraments 
que s’hagin produït. Reparació si 
s'escau. 

Durant aquest any Serraller  

Renovació dels acabats envernissats 
de les portes. 

Durant aquest any Pintor  

Abrillantat de l’acer inoxidable dels 
ferratges amb productes especials. 

Semestral Usuari  

Neteja de les baranes interiors. Mensual Usuari  
Inspecció de l’ancoratge de les 
baranes interiors. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

 
 
  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Inspecció de l'estat dels baixants. Durant aquest any Paleta  
Inspecció dels claveguerons. Durant aquest any Paleta  
Neteja dels canalons i buneres de la 
coberta. 

Semestral Usuari  

Revisió de l'estat dels canalons i les 
buneres. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de la xarxa 
horitzontal penjada del sostre. 

Durant aquest any Paleta  

Inspecció dels ancoratges de la xarxa 
vertical vista. 

Durant aquest any Paleta  

Neteja de buneres i sifons de la xarxa 
de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Semestral Usuari  

Comprovació de l'existència d'aigua 
als sifons dels aparells sanitaris. 

Mensual Usuari  

Revisió del comptador d’aigua. Durant aquest any Empresa 
suministradora 

 

Revisió de l’escalfador d’aigua, 
segons les indicacions del fabricant. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió complerta de la xarxa d'aigua 
sanitària. Reparació si és necessari. 

Durant aquest any Lampista  

Realització d'una prova d'estanquitat i 
funcionament de la xarxa d'aigua. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Accionament de la clau general de 
pas i de la resta de claus de pas. 

Mensual Usuari  

Comprovació de les connexions de la 
xarxa de presa de terra i mesura de la 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 



seva resistència 
Revisió de les instal·lacions 
receptores del gas propà segons 
Decret 317/1993. (Ob.) 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Prova de pressió del dipòsit de propà 
sense protecció catòdica. S’ha 
d’estendre acta de la prova. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la instal·lació del dipòsit de 
propà sense protecció catòdica . S’ha 
d’estendre acta de la revisió. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de l’interior de la xemeneia de 
la caldera. Preferentment abans de 
l’hivern. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja de les reixetes dels conductes 
de ventilació. 

Semestral Usuari  

Inspecció de les xemeneies 
d'evacuació de fums. 

Durant aquest any Tècnic de 
capçalera 

 

Revisió general de la xarxa de 
telefonia bàsica interior. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Inspecció de l’estat de l’antena de TV. Durant aquest any Usuari  
Inspecció de la instal·lació del porter 
electrònic. 

Durant aquest any Servei Tècnic  

Revisió general de la xarxa de 
telecomunicacions 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

 
 
  EQUIPAMENTS 
 
Operacions a realitzar Periodicitat Professional Data 
Revisió del sistema de preparació 
d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió dels equips automàtics 
segons ITE 08 (Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Revisió general de les bateries 
d'intercanvi tèrmic segons ITE 08 
(Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estanquitat de la 
vàlvula d'interceptació segons ITE 08 
(Ob.) 

Semestral Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació dels elements de 
seguretat segons ITE 08 (Ob.) 

Mensual Empresa 
especialitzada 

 

Revisió de la caldera de gas segons 
ITE 08 (Ob.) 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Purgat del circuit de radiadors d’aigua 
per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

Durant aquest any Servei tècnic  

Neteja de l’enllumenat d’emergència. Mensual Usuari  
Prova de pressió dels extintors 
segons la MIE-AP5. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Prova de pressió dels extintors 
segons la MIE-AP5. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Comprovació de l'estat de càrrega Durant aquest any Empresa  



(pes i pressió) dels extintors i dels 
seus accessoris. 

especialitzada 

Comprovació de la bona accessibilitat 
i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

Trimestral Usuari  

Comprovació de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) dels extintors. 

Trimestral Usuari  

Inspecció general de totes les 
instal·lacions de protecció. 

Durant aquest any Empresa 
especialitzada 

 

Neteja general a fons de la piscina. Mensual Usuari  
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 III.F.FOTOGRAFIES
 

F.1.a 

 
 
Complex de dos apartaments i dos dúplex de luxe construits a la urbanització de La 
Colònia a Esterri d’Àneu (EG) 
 

F.1.b 

 
 
Casa a la urbanització de La Colònia a Esterri d’Àneu. La seva particularitat és que tots 
els tancaments i teulada són murs de formigó armat. (EG) 
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F.1.c 

 
 
Casa a València d’Àneu que tot i complir la normativa pel carrer que té a sobre, trenca 
la verticalitat del municipi i des de la carretera té aquest aspecte fora de lloc. 
 

F.1.d 
 

 
 
Bloc de pisos construit a Esterri d’Àneu totalment fora dels criteris actuals d’integració 
en el paisatge. (EG) 
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F.1.e 

 
 
Façanes actuals de les cases adosades amb façana en pedra, teulada de pissarra, 
planta sota teulat habitable i llucanes regulars a Pujalt (EG) 
 

F.1.f 

 
 
Casa benestant del mateix poble de Pujalt amb façana arrebossada amb morter (EG) 
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F.1.g 

 
 
Blocs de pisos de protecció oficial on es viu tot l’any a Llavorsí (EG) 
 

F.1.h 

 
 
Blocs de pisos d’apartaments turístics a Llavorsí que només s’omplen puntualment 
(EG) 
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F.1.i 

 
 
Paller del Tor d’Alós a Alós d’Isil en el procés deconstrucció de la teulada (JC) 
 

F.1.j 

 
 
El mateix llosat però amb estructura diferent que allotjarà fins a 17 apartaments (EG) 
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F.1.k 

 
 
Casa de planta irregular a Surp, amb la unió de diferents cossos de construcció. 
 

F.1.l 

 
 
Estructura metàl·lica i prefabricada per a blocs d’apartaments al poble de Baquèira, a 
peu de pistes, a la Val d’Aran (EG) 
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F.1.m 

 
 
Cartell promocional per una promoció a la Vall Fosca que la crisi ha paralitzat. (EG) 
 

F.1.n  

 
 
Pissarra vella en una teulada de Surp. Es veuen les peces més grans en el ràfec i una 
línia de culminació de carener(EG) 
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F.1.o 

 
 
Peces de pissarra nova en un teulat a Alós d’Isil (EG) 
 

F.1.p 

 
 
Antic cobert per animals als afores de Burgo amb solució constructiva tradicional (EG) 
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F.1.q 

 
 
Explotació ramadera amb solució constructiva en bloc de formigó i xapa a Pujalt (EG) 
 

  
F.2.1.a 

 
 
Construcció d’un bloc plurifamiliar a la Guingueta d’Àneu (EG) 
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F.2.2.a 

 
 
A partir d’un nucli urbà petit al voltant d’una església i un pont al riu, Esterri d’Àneu ha 
crescut molt urbanitzant tots els prats amb blocs plurifarmiliars (centre de la foto) i ara 
també a la urbanització de la Colònia (esquerre a dalt) És un dels exemples més clars 
de la massificació de segones residències per la seva proximitat a l’esquí i una 
orografia favorable. 
 

F.2.2.b 

 
 
Vivenda unifamiliar a Araós (EG) 
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F.2.2.c 

 
 
Vivenda plurifamiliar a Ainet de Cardós (EG) 
 

F.2.2.d 

 
 
Hotel a València d’Àneu (EG) 
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F.2.3.a 

 

 
Abans i després d’un cobert convertit en habitatge unifamiliar a Son del Pi (JC i EG) 
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F.2.3.b 

 
 

 
 
Abans i després d’un paller convertit en habitatge plurifamiliar a Esterri d’Àneu (JC i EG)
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F.2.3.c 

 
 
Paller d’en Tonet rehabilitat a Llavorsí (EG) 
 

F.2.3.d 

 
 
Castell de Sort rehabilitat com a museu sota la plaçoleta (EG) – S’hi accedeix per unes 
escales que baixen des del forat que es veu al paviment. 
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F.2.3.e 

 
 
Monestir de Gerri de la Sal rehabilitat (EG) 
 

F.2.3.f 

 
 
Treballs de rehabilitació al campanar de l’església d’Isavarre (EG) 
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F.2.3.g 

 
 

 
 
Abans i després dels treballs de rehabilitació de la caputxa del campanar d’Isavarre 
(EG) 
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F.6.2.a 

 
 
Mur vertical de tancament i càrrega que sostenia la teulada i el sostre intermig a Alós 
d’Isil (EG) 
 

F.6.2.b 

 
 
Construcció d’un bloc plurifamiliar a la Sort (EG) 
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F.6.2.c 

 
 
Sostre unidireccional abans de formigonar a Gerri de la Sal (EG) 
 

 
 
Sostre unidireccional amb nervis in situ a Mont, Val d’Aran (ITL) 
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F.6.2.d 

 
 
Sostre bidireccional abans de formigonar a Gerri de la Sal (EG) 
 

F.6.2.e 

 
 
Muntatge d’un sostre de llosa a Pont de Suert, Alta Ribagorça (ITL) 
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F.6.2.f 

 
 
Formigonat de la planta segona del Paller del Tor d’Alòs a Alòs d’Isil. (EG) 
 

F.6.2.g 

 
 
Camió cisterna i camió bomba per a formigonar la planta de la foto anterior. (EG) 
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F.6.2.h 

 
 
Llosa de cimentació nevada a Esterri d’Àneu (EG) – La imatge deixa de ser bucòlica 
quan s’ha de revisar l’armat amb temperatures sota zero. 
 

F.6.2.i 

 
 
Ancoratge de les jàsseres als pilars metàl·lics en un edifici a Alós d’Isil (EG) 
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F.6.2.j 

 
 
Pilar metàl·lic puntual  en planta sotateulat ancorat a estructura de formigó armat a 
Senterada (JC) 
 

F.6.2.k 

 
 
Pilars metàl·lics amb braços on ancorar les jàsseres principals del sostre a l’obra del 
Paller del Tor d’Alòs, a Alòs d’Isil (EG) 
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F.6.2.l 

 
 
Base de coberta metàl·lica en pisos de protecció oficial a Sort (EG) 
 

F.6.2.m 

 
 
Pilar metàl·lic que sosté jàsseres de fusta de la planta sotateulat en un edifici 
plurifamiliar a Senterada (JC) 
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F.6.2.n 

 
 
Embigat de fusta sobre el que es col·locarà un entaulat com a paviment en un edifici 
plurifamiliar de Vilamitjana. (EG) 
 

F.6.2.o 

 
 
Sostre de fusta en un edifici a Senterada (JC) 
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F.6.3.a 

 
 
Tancaments interior de gero per separar vivendes a Alós d’Isil (EG) 
 

F.6.3.b 

 
 
Tancament exterior de gero que es revestirà amb aïllament tèrmic, pedra i fusta a 
Alós d’Isil (EG) 
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F.6.3.c 

 
 
Tancaments de totxana doblats amb perfil de pladur per aconseguir l’aïllament acústic 
entre vivendes segons normativa a Alós d’Isil (EG) 
 

F.6.3.d 

 
 
La planta baixa d’aquest edifici a Alós d’Isil es dedicava a aparcament (EG) – Per això 
es va tancar amb bloc de formigó 
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F.6.3.e 

 
 
Paret rejuntada a la Casa del Parc Natural de Llavorsí (EG) 
 

F.6.3.f 

 
 
Envà de supermaó del 7 a Senterada (EG) 
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F.6.3.g 

 
 
Envans de pladur en una obra d’estructura prefabricada i sistema construciu 
modularitzat a Salàs de Pallars (JC) 
 

F.6.3.h 

 
 
Calaix d’instal·lacions fet amb pladur al mateix edifici de Salàs de Pallars  (JC) 
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F.6.4.a 

 
 
Façana actual de pedra i fusta a Àreu, amb un disseny i utilitat diferent de materials, 
obertures, revestiments i funcions estructurals. (EG) 
 

F.6.4.b Aplacat de pedra actual sobre 
mur de tancament d’obra de 
fàbrica. 
 
A l’esquerra es manté el mur de 
càrrega original de pedra del 
paller que s’estava rehabilitant 
a Alós d’Isil (EG) – Va ser de 
les poques parets que va 
quedar de peu. 
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F.6.4.c 

 
 
Mur de pedra esquistosa i irregular pròpia del Pallars Sobirà en una casa d’Alendo 
(EG) 
 

F.6.4.d 

 
 
Aplacat regular de pedra forània al poble de Surp (EG) 
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F.6.4.e 

 
 
Gran presència de fusta en una façan a Esterri d’Àneu (EG) 
 

F.6.4.f 

 
Dos moments de l’aplacat de fusta sobre paret mitgera a Esterri d’Àneu (EG 
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F.6.4.g 

 
 
Escales de comunicació en un edifici d’apartaments a Espot (EG) 
 

F.6.4.h 

 
 
Revestiment de fusta a Àreu malmès per la intempèrie. Necessitaria una nova mà 
de protecció. (EG) 
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F.6.4.i 

 
 
Bigues simulades a Mont, Val d’Aran. A la zona del fons, la cuina, un calaix de pladur 
simularà que entren a dins el parament però estan simplement collades al sostre. (EG) 
 

F.6.4.j 

 
 
Façana exterior d’aquesta mateixa casa a Mont amb un tros de paret arrebossat (EG) 
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F.6.4.k 

 
 
Casa antiga revestida amb morter de calç a Alins (EG) 
 

F.6.4.l 

 
 
Bloc plurifamiliar a Llavorsí revestit amb morter monocapa (EG) 
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F.6.4.m 

 
 
Aglomerant deteriorat en un mur d’Enviny (EG) 
 

F.6.4.n 

 
 
Arrebossat en un espai d’instal·lacions a Esterri d’Àneu (EG) 
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F.6.4.o 

 
 
Estances enguixades a Àreu. (EG) 
 

F.6.4.p 

 
 
Procés d’enrajolat d’un lavabo a Isil (EG) 
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F.6.4.q 

 
 
Revestiment de fusta per a parament interior a Roda de Isabena, Aragó (ITL) 
 

F.6.5.a 

 
 
Paviment d’entrada en PB a una casa d’Alendo amb lloses de pedra (EG) 
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F.6.5.b 

 
 
Paviment de lames de fusta sobre bigues també de fusta imitant els sostres tradicionals 
a Alendo (EG) 
 

F.6.5.c 

 
 
Paviment ceràmic a l’escala d’accés a les vivendes a Roda de Isabena, Aragó (ITL) 
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F.6.5.d 

 
 
Paviment amb lloses de pedra irregulars que separen el jardí de l’entrada de la casa a 
Alendo (EG) 
 

F.6.5.e 

 
 
Base de morter lleuger anivellada per a la col·locació d’un parquet flotant a Esterri 
d’Àneu (EG) 
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F.6.5.f 

 
 
Parquet clavat en una cuina oberta al menjador a Esterri d’Àneu (EG) 
 

F.6.6.a 

 
 
Fusteries petites i sense vocació estètica a Àreu (EG) 
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F.6.6.b 

 
 

Regularització de marcs de 
finestra per facilitar l’estanqueïtat  
a Àreu (EG) 
 

F.6.6.c 

 

Finestra actual amb pre-marc, 
marc i vidre doble amb càmara a 
Àreu (EG) 
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F.6.6.d 

 
 
Pre-marcs de fusta per a balconades 
 

F.6.6.e 

 
 
Tancament d’alumini amb aparença de fusta a Àreu (EG) 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 

 
Annex III.F.FOTOGRAFIES 

43 

 
F.6.6.f 

 
 
Fusteries simètriques de balcons i finestres a Esterri d’Àneu (EG) 
 

F.6.6.g 

 
 
Fusteries singulars en una casa de Tírvia (EG) 
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F.6.6.h 

 
 
Gaials en un cobert en rehabilitació a Farrera (EG) 
 

F.6.6.i 

 
 
Llucana petita en una teulada d’Àreu (EG) 
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F.6.6.j 

 
 

Lavabo en planta sotacoberta 
perfectament il·luminat amb llum 
natural a Esterri d’Àneu (EG) 
 

F.6.6.k 

 
 

Espai estructural en el pendent de 
la teulada per a fer sortir la llucana a 
Esterri d’Àneu (JC) 
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F.6.6.l 

 
 
Estructura d’una llucana des de dins a Esterri d’Àneu (JC) 
 

F.6.6.m 

 
 
Estructura de la teulada d’un bloc de pisos a Sort amb els forats habilitats per a la 
col·locació de vèlux i llucanes (JC) 
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F.6.6.n 

 
 
Finestres vèlux en una teulada d’Àreu amb un perfil lleugerament aixecat (EG) 
 

F.6.6.o 

 
 
Finestres vèlux grans des de l’interior a Mont, Val d’Aran (ITL) 
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F.6.6.p 

 
 
Vèlux petita en un intereix de biga no superior a 60 cm a Àreu (EG) 
 

F.6.6.q 

 
 
Pre-marc estructural sobre el que es collarà la vèlux en un edifici a Esterri d’Àneu 
(EG) 
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F.6.6.r 

 
 
Porticó clàssic de dues batents amb la peça per subjectar-lo a Llavorsí (EG) 
 

F.6.6.s 

 
 
Porticons de balconada oberts i tancats en acordió a Llavorsí (EG) 
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F.6.6.t 

 
 
Porticons corredors a les finestres d’ un habitatge plurifamiliar de Tírvia (EG) 
 

F.6.6.u 

 
 
Grans porticons per a les obertures d’un cobert a Farrera (EG) 
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F.6.6.v 

 
 
La façana d’un edifici plurifamiliar a Tírvia on porticons i fusta determinen l’estètica del 
conjunt trencant la continuïtat de la pedra. (EG) 
 

F.6.6.w 

 
 
Escala i barana de fusta a Àreu (EG) 
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F.6.6.x 

 
 

Baranes de fusta sobre muntant 
metàl·lic a Esterri d’Àneu (EG) 

F.6.6.y Casa benestant molt antiga d’Àreu 
amb baranes de ferro (EG) 
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F.6.6.z 

 
 
Marc de porta treballat en una casa del segle XIX a Alós d’Isil (EG)  

  
F.6.7.a 

 
 
Aïllament tèrmic de poliuretà projectat a Isil (EG) 
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F.6.7.b 

 
 
Plaques prefabricades de poliestirè extruït en un mur de tancament al Pont de Suert, 
Alta Ribagorça (ITL) 
 

F.6.7.c 

 
 
Panells de poliestirè extruït en una teulada in situ a Llavorsí (EG) 
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F.7.2.a 

 
 
Edifici en construcció a Esterri d’Àneu amb una promoció d’habitatges unifamiliars 
(dreta de la foto), un bloc igual a cada costat del nou edifici i 3 blocs més simètrics 
darrere seu a la urbanització dels Cims d’Àneu, que aglutina 2 desenes de blocs 
d’aquestes característiques en poc més de 10 anys. (EG) 
 

F.7.2.b 

 
 
Treballs en teulada sense lligar-se a línia de vida o estructura a Llavorsí (EG) No es veu 
a la foto però tampoc hi havia balcó sota el ràfec, si relliscava queia 3 pisos fins el 
carrer. 
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F.7.2.c 

 
 
Biga i cabiró de fusta natural esquerdats per un assecat massa ràpid a Alós d’Isil (EG) 
 

F.7.4.a 

 
 
La meteorologia condiciona l’execució. (EG) – Aquesta foto està feta a mitjans de març 
de 2007 després d’una excavació sense interrupcions a causa del clima. 
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F.7.5.a 

 
 
Excavació de llosa de cimentació a Esterri d’Àneu (EG) – Aquesta excavació feta el 
febrer de 2007 es correspon amb la llosa armada de la foto anterior. 
 

F.7.5.b 

 
 
Fonamentació de formigó armat a Esterri d’Àneu (EG) 
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F.7.5.c 

 
 
Estructura de formigó armat a Esterri d’Àneu (JC) 
 

F.7.5.d 

 
 
Treballs en fase de coberta de fusta a Salàs de Pallars (EG) 
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F.7.5.e 

 
 
Fase de tancaments en planta sotacoberta a Alós d’Isil (EG) Es va fer primer la paret 
de càrrega on descansava el carener. 
 

F.7.5.f 

 
 
Fase de tabiqueria interior al mateix edifici d’Alós d’Isil (EG) 
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F.7.5.g 

 
 
Treballs de revestiments amb aplacat de pedra a Esterri d’Àneu. (EG) 
 

F.7.5.h 

 
 
Muntatge de les fusteries de balcó a Esterri d’Àneu (EG) 
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F.7.5.i 

 
 
Col·locació de paviment exterior al mateix edifici anterior d’Esterri d’Àneu (EG) 
 

F.7.5.j 

 
 
Extraccions de fums (sense entrar a valorar el colze que fan)  i escomeses d’aigua 
freda i calenta en un edifici a Senterada (JC) 
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F.7.5.k 

 
 
Menjador d’una casa d’Esterri d’Àneu recent pintat, a punt de treure la protecció del 
paviment de fusta (EG) 

  
F.8.1.a 

 
 
Explotació ramadera als afores de Burg (EG) 
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F.8.2.a 

 
 
Edifici d’habitatges en construcció dins d’una urbanització amb 10x2 blocs 
d’apartaments a Esterri d’Àneu (EG) 

  
8.3.a 

 
 
Allotjament rural vinculat a la xarxa d’albergs a Pujalt (EG) 
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F.8.4.a 

 
 
Espai per a locals comercials a Llavorsí (EG) – Ara per ara estan buits 

  
F.8.5.a 

 
 
Nau industrial al polígon de Sort (EG) 
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IV.A.1. ESTRUCTURA INTERNA DE LA FUSTA 
 
 
 
En la memòria solament hem enumerat les parts de la fusta, a continuació en donarem 
unes breus definicions: 
 
La mèdul·la és la part central de l’arbre, la més antiga, formada per un teixit molt tou. 
 
El duramen és la part immediata a la mèdul·la impregnada de lignina taní, més dura i 
consistent que l’anterior, d’un color més fosc. S’anomena fusta perfecta i té major 
resistència i durabilitat que l’albeca. 
 
Aquesta porció de l’arbre és la que més s’utilitza en construcció perquè té les seves 
propietats físiques més assentades i fixades que a l’albeca i és més consistent que la 
mèdul·la. 
 
L’albeca és la part amb més sàbia perquè és la part en creixement de l’arbre i té un color 
més clar que el duramen.  
 
Està formada per diversos anells concèntrics anuals que diferencien un tros més clar 
format a la primavera i un altre de més fosc i dens format a la tardor. La intensitat 
d’aquests colors varia segons l’espècie de fusta. La pluviometria de la zona o de l’any 
incideixen en el gruix i el color d’aquests anells i queda marcat com un registre 
pluviomètric històric de la zona. 
 
Donat que aquesta és la zona viva de l’arbre, en ple creixement, i està saturada de sàbia, 
està subjecta a variacions constants pel que resulta perillós utilitzar-la en construcció com 
a part d’estructures de fusta perquè podria donar lloc a moviments inoportuns. 
 
El càmbium és la base del creixement en gruix de l’arbre. En ella s’originen dos tipus de 
cèl·lules, les que corresponen a l’interior, fusta o xilema, i que es converteixen en la 
substància que formarà l’anell concèntric de creixement anual i les que corresponen a 
l’exterior, liber o floema, que formen part de l’escorça. 
 
El liber o floema és la capa interna de l’escorça formada per cèl·lules conductores que 
transporten la sàbia elaborada que nodreix l’arbre. És una capa viva, filamentosa i de 
poca resistència. 
 
I finalment l’escorça que és la pell protectora del tronc i branques de l’arbre. 
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IV.A.2. PROPIETATS DE LA FUSTA 
 
 
 
1.PROPIETATS FÍSIQUES 
 
-Anisotropia: 
Les propietats físico-mecàniques en un punt determinat no són les mateixes en totes les 
direccions principals (axial, radial i tangencial) que passen per aquest punt. 
 
-Humitat: 
La fusta conté aigua en alguna d’aquestes tres formes: 

1. Aigua de constitució: La que forma part química de la fusta i només s’allibera 
destruint-lo amb foc. 

2. Aigua de saturació: L’aigua continguda a les parets de les cèl·lules i que s’evapora 
en escalfar la fusta a 100-110ºC. 

3. Aigua lliure: La que contenen els vasos del teixit llenyós. 
 
L’aigua de saturació i l’aigua lliure conformen la humitat de la fusta que s’expressa en % 
referint-se al pes de la fusta humida o assecada. 
 
La fusta verda pot superar el 100% d’humitat i submergint-la pot arribar inclús al 300%. 
Aquest fet constata el volum de buits que té la fusta. 
 
La humitat mitjana admissible de la fusta a nivell internacional és d’un 15%. 
 
-Deformabilitat: 
És la propietat de canviar de volum al variar el contingut d’humitat. 
 
En augmentar la humitat es produeix un inflament mentre que quan disminueix provoca 
una contracció. 
 
Donat que la fusta és un material anisòtrop aquesta deformació no és igual en les tres 
direccions. (axial, radial i tangencial) 
 
Aquesta deformació també dependrà de la posició de l’arbre d’on s’ha extret la fusta. 
 
La deformació volumètrica total entre un estat sec i un altre de saturat oscil·la entre un 
5% i un 20% segons el tipus de fusta. 
 
-Pes específic: 
Com hem vist anteriorment la fusta té una gran quantitat de cavitats interiors per la qual 
cosa el volum aparent és molt més gran que el real. 
 
Si deduïm els porus en aquest volum aparent aconseguirem el volum real de l’element. Si 
prenem el pes de l’element o proveta i el dividim per aquest volum real obtindrem el pes 
específic real o densitat real de la fusta, que és pràcticament constant a totes les 
espècies i oscil·a entre 1,52 i 1,62 kg/dm3 des de les molt resinoses a les molt 
lignificades respectivament. 
 
-Conductibilitat tèrmica: 
La conductibilitat tèrmica varia en funció de l’espècie i la densitat aparent, però sobretot 
en funció de la humitat interna, que actua com a compensador. 
 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

Annex IV.A.2.PROPIETATS DE LA FUSTA 
2 

Val a dir que novament l’anisotropia d’aquest material influeix en aquesta propietat 
perquè en la direcció perpendicular a les fibres la conductibilitat tèrmica és 5 vegades 
superior a la direcció axial. 
 
-Conductibilitat sonora: 
La fusta és un bon conductor sonor, o dit en el sentit oposat, és un mal aïllant sonor. 
 
La propagació del so en la fusta és de 2 a 17 vegades superior a la de l’aire i en ordre de 
màxima a mínima, en la direcció axial: radial i tangencial. 
 
-Propietats elèctriques: 
La fusta és un bon aïllant elèctric però no podem oblidar la importància de la humitat en la 
seva composició. La presència d’aigua a la peça és inversament proporcional a la seva 
capacitat d’aïllament elèctric. 
 
Per això podem dir que les fustes dessecades i preparades per a l’ús en construcció són 
millors aïllants que la fusta verda. 
 
-Estabilitat a l’acció dels àcids i alcalis: 
La fusta és un material relativament resistent a l’atac d’àcids i alcalis. El seu 
deteriorament comença per ph=2 mentre que el del ferro per ph=4. 
 
Tanmateix, una acció prolongada malmet molt el material, especialment a major 
concentració d’aquest àcid. (menor ph) 
 
Davant dels àcids forts, les fustes resinoses seran més estables que les frondoses i 
davant de l’acció de l’aigua, la fusta es conservarà millor en un riu que al mar. 
 
-Durabilitat: 
L’enemic número 1 de la durabilitat de la fusta és l’alternança entre humitat i sequedat. 
Elements de fusta submergits en aigua poden durar segles. 
 
L’atac d’organismes destructius també és un factor determinant en la durabilitat de la 
peça i sobre això són importants els tractaments previs per prevenir aquests atacs i en 
cas de donar-se, els tractaments per tal de sanejar l’element. 
 
El contacte amb el terra també pot ser un factor de deteriorament, especialment per a 
terres arenosos i calcaris. 
 
El tipus de fusta i l’espècie també són característiques que determinen la durabilitat d’un 
element i en funció d’aquests s’ha d’escollir una fusta o una altra segons l’ús que se li vol 
donar i la ubicació on es col·locarà. 
 
 
2. PROPIETATS MECÀNIQUES 
 
-Duresa: 
La resistència que la fusta oposa a la penetració o a la ratllada per un cos que actuï sobre 
ella. 
 
Aquesta propietat és especialment important pels paviments per exemple.  
 
Per norma general, i entenent que hi ha tipus i espècies més dures que altres per 
composició d’origen, és més dura la fusta vella que la jove i el duramen que l’albeca. 
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-Resistència a compressió: 
La fusta no es caracteritza per ser un material molt resistent a la compressió com per 
exemple ho són la pedra o el formigó.  
 
La resistència a compressió ve determinada pel pes específic característic de cada tipus i 
espècie però també està influida per la presència d’humitat i la direcció de l’esforç: 

1. A menor humitat major resistència 
2. En la direcció axial de les fibres és més resistent que en la radial o la tangencial. 

 
-Resistència a tracció: 
La fusta és un material molt apropiat per a treballs a tracció malgrat que és molt difícil 
experimentar amb ell donat que no és un material homogeni. 
 
La seva anisotropia determina que treballa molt bé a tracció en la direcció axial de les 
fibres i no tant en el sentit radial o tangencial. 
 
Fins a l’ús del ferro com a part estructural del formigó per absobir-ne les traccions la fusta 
era el material per excel·lència de les estructures horitzontals. 
 
-Resistència al tall: 
La fusta té un bon comportament davant del tall perquè presenta una considerable 
resistència al desllisament de les fibres en sentit paral·lel o perpendicular gràcies a la 
seva estructura interna. 
 
Això no treu que la seva duresa sigui molt menor que la d’altres materials com ara l’acer i 
per tant sigui relativament fàcil de tallar un element de fusta amb una serra. 
 
-Resistència a flexió: 
La resistència a flexió és nula per a esforços radials o tangencials mentre que en sentit 
longitudinal presenta un valor acceptable. 
 
-Elasticitat: 
L’anisotropia de la fusta dificulta novament la determinació del límit elàstic del material. 
 
La normativa francesa suggereix que per a deformacions “instantànies” (sense efecte de 
cansament) es poden adoptar mòduls d’elasticitat iguals per a totes les espècies en 
Flexió, Tracció i Compressió prenent per valors mitjans: 
E= 1x10(5) kg/cm2 en direcció axial 
E= 0,5x10(4) kg/cm2 en direcció transversal 
 
-Fatiga: 
El límit de fatiga o “endurància” és la tensió màxima que pot suportar una peça un 
número infinit de vegades sense trencar-se. 
 
La relació entre aquest límit de fatiga i la càrrega de ruptura a flexió estàtica oscil·la entre 
1/3 i 1/4. 
 
-Fendibilitat: 
És la propietat que té la fusta de trencar-se al llarg de les fibres per separació d’aquestes 
mitjançant un esforç de tracció transversal. 
 
L’alsina, el pi o l’avet es compten entre les fustes més “hendibles”. 
 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

Annex IV.A.3.ATACS A LA FUSTA 
1 

IV.A.3. ATACS A LA FUSTA 
 
 
 
En la memòria hem fet una referència esquemàtica als atacs que rep la fusta però donat 
que la fusta és el tema central d’aquest projecte en donarem una breu explicació: 
 
Causes biòtiques 
Les causes biòtiques vénen provocades per organismes vius. Són causes que es 
concentren bàsicament en estructures de fusta o mobiliari antic, quan no es protegien els 
elements amb cap tipus de producte. 
 
Són agents molt agressius que poden conduir a la ruïna total de l’estructura però és 
estrany de trobar-los en cases de nova construcció. 
 
Tanmateix, és important de conèixer-los perquè la fusta que es col·loca avui en dia ha 
d’estar protegida contra aquestes agressions i els productes per fer-ho poden afectar a 
les propietats de la mateixa de cara a altres tipus d’agressions i viceversa. 
 
Fongs:  
Són organismes vegetals sense clorofil·la que es reprodueixen per espores. 
 
La part destructiva d’un fong radica en un sistema vegetatiu anomenat miceli, format per 
una sèrie de conductes filamentosos molt fins anomenats hifes. Aquestes es ramifiquen i 
penetren en la fusta perforant les parets dels vasos, originant la pudrició. 
 
Segons el tipus de fongs que ataquen la fusta el color d’aquesta pudrició podrà ser 
blanca (ataca la lignina), marronosa (ataca la cel·lulosa) o blava (que tot i atacar la fusta 
de les coníferes no la destrueix) 
 
Les condicions òptimes per a la progressió d’un fong és la presència d’aliment, aire, 
contingut adequat d’humitat rondant un 20%, temperatura adequada (4-35ºC) i un medi 
àcid (ph<7) 
 
En la fusta col·locada els més perillosos són: 

1. Merulius lacrymans, anomenat també fong domèstic, té una potència destructora 
enorme. 

2. Coniophora cerebella, que es desenvolupa en ambients humits i també és molt 
destructor. 

 
Insectes xilòfags: 
La capacitat de destrucció dels insectes és superior a la dels fongs, i té més incidència en 
la fusta ja col·locada perquè els anteriors tenen una mobilitat limitada mentre que els 
insectes poden fer recorreguts de “colonització” més llargs fins a una fusta no infectada. 
 
Durant el creixement de l’insecte és quan és més perillós perquè perfora galeries dins la 
fusta cercant aliment. 
 
Dintre dels fongs ens trobarem amb dos grans grups: 

1. Els que s’introdueixen a la fusta a través dels ous i no es reprodueixen a 
expenses de la fusta 

2. Els que sí es reprodueixen a expenses de la fusta provocant un dany major. 
 
En el cas del primer grup, el seu procediment d’atac és fer un forat de poca profunditat 
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entre l’escorça i l’albeca on dipositen els ous i on viuen les seves larves creant petites 
galeries. En arribar a l’edat adulta abandonen la fusta sortint a l’exterior. Dintre dels més 
coneguts en aquest grup hi trobem els coleòpters. 
 
En el cas del segon, en canvi, l’agressió és molt més forta perquè ataquen la fusta en 
profunditat perforant galeries i sense presentar danys visibles a l’escorça excepte petits 
testimonis de la seva presència que poden passar quasi inadvertits. 
 
En aquest grup hi trobem els tèrmits com l’agent més agressiu de tots. 
 
 
Causes abiòtiques 
Les causes abiòtiques no són organismes vius sinó que són factors ambientals i 
substàncies químiques inorgàniques. 
 
Intempèrie: 
L’exposició de la fusta no protegida, o protegida de forma insuficient, a l’agressió del sol, 
la pluja, la neu, l’aire, l’humitat i les oscil·lacions tèrmiques fan que aquesta envelleixi 
abans enfosquint el seu color original. 
 
En l’entorn pirinenc del que estem parlant on durant l’hivern és habitual arribar a 
temperatures inferiors a 0ºC, l’efecte de gel i desgel provoca petites esquerdes que al seu 
temps són porta d’entrada per a altres tipus d’atacs. 
 
Foc: 
El foc és l’agent més destructiu de la fusta perquè afecta a tot tipus d’elements, de tot 
tipus d’espècies i de qualsevol edat, sense necessitar de condicions prèvies ni de factors 
favorables com anteriorment havíem vist que la humitat o l’aliment podien fomentar la 
presència de fongs. 
 
Quan hi ha foc la fusta pateix una alteració important en la seva superfície i si l’atac dura 
un temps determinat i/o l’element en qüestió és de dimensions reduïdes, aquesta 
alteració pot arribar a fer minvar les propietats de l’element i provocar-ne la destrucció 
total, per la qual cosa el foc és l’enemic principal de la fusta. 
 
El capítol V tracta més a fons el procés de combustió de la fusta, els seus temps, els 
seus límits i les seves particularitats. 
 
Els àcids i les bases: 
Qualsevol substància química agredeix la fusta com a qualsevol altre material i el ventall 
és massa gran com per protegir la fusta a totes elles. 
 
Tanmateix, també cal dir que aquest atac té per norma un origen accidental per la qual 
cosa el mencionem però no hi entrarem a fons. 
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IV.A.4. TRACTAMENTS DE LA FUSTA 
 
 
 
En la memòria hem fet una referència esquemàtica als tractaments previs i posterios que 
rep la fusta que ampliem breument a continuació. 
 
Tots ells han de comptar sempre amb la premissa d’una exquisita posta en obra. Això pot 
semblar una obvietat però és important tenir-ho molt en compte a l’hora de decidir quin 
tipus de tractament es fa a la fusta per tal de protegir-la. 
 
Seguint l’esquema de la memòria distingirem entre tractaments previs i posteriors, sense 
entrar en el cas dels atacs per agents biòtics però sí explicant què fer quan un element de 
fusta ha estat atacat pel foc. 
 
Tractaments previs naturals: 
Quant abans es comenci a prevenir les possibles agressions, millors resultats obtindrem.  
 
El talat dels arbres és millor fer-lo a l’hivern quan l’activitat biològica de l’arbre és menor. 
Si ho fem a l’estiu, l’albura conté molta sàbia i això facilita l’atac d’organismes destructors.
 
El “desabiat” consisteix en extreure la sàbia de l’arbre amb un “rentat intern” a base de 
vapor dissolvent les matèries solubles que conté. 
 
L’assecat és el punt més important perquè neutralitzant la humitat evita el 
desenvolupament de fongs i podricions i a més a més, en aquest procés de pèrdua 
d’aigua la fusta millora gran part de les seves propietats. 
 
Aquest assecat es pot fer natural, deixant les peces a la intempèrie ben tallades o es pot 
fer de forma artificial per aire, infrarojos, alta freqüència, assecat químic, per inmersió, al 
buit, per vaporització o per assecat mixte per bomba de calor. 
 
Cal tenir en compte que si el procés d’assecat no es realitza correctament es poden 
produir esquerdes internes o externes i l’enfonsament de fibres. 
 
Tractaments previs artificials: 
La carbonització és un mètode pel qual es carbonitzen uns milímetres de la superfície 
de la fusta per tal que aquesta capa actuï de protecció. Es fa amb fustes que no hagin 
d’anar vistes perquè perd tot el seu component estètic, sent el més utilitzat per a les que 
queden enterrades però no és un sistema convincent en tant que no impermeabilitza el 
material. 
 
Les pintures olioses o amb diferents diferents mescles protectores a base d’alquitrans 
d’hulla, petroli, i/o altres substàncies són una solució molt usual per la seva facilitat 
d’execució però és imprescindible fer-ho abans de col·locar l’element perquè si es fa 
després, sempre hi haurà uns punts, com a mínim els de suport, on no es podrà protegir. 
 
La immersió de l’element en calent en una solució química protectora que penetra en la 
fusta de 3 a 15 mm, arribant a majors valors si anteriorment l’element s’ha “desabiat”. 
 
La injecció és el tractament més eficaç però també el més lent perquè dura de 2 a 3 
mesos. El procediment per osmósis consisteix en recobrir la peça amb una capa a base 
de fluorur sòdic (85%), dinitro-fenolamilina (10%) i productes col·loidals (5%) que obliga a 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

 
 

Annex IV.A.4.TRACTAMENTS DE LA FUSTA 
2 

les membranes cel·lulars de la fusta a fer un paper de diafragma enfront la sàbia que 
contenen. 
 
Tots els tractaments anteriors actuen en major o menor grau contra la major part dels 
agents agressors de la fusta però contra el foc cal aplicar un tractament específic. 
 
Si bé és impossible evitar que la fusta sigui combustible, sí es pot retardar la seva 
combustió amb una impregnació amb agents químics. 
 
Contra l’atac del foc i per evitar el col·lapse de les estructures el més habitual és 
augmentar el cantell de les peces de manera que més enllà de protegir l’element, es 
compleixin els temps requerits per la normativa en quant a estabilitat estructural per 
donar temps a desallotjar l’edifici i que els serveis d’extinció puguin treballar amb 
seguretat. 
 
Els models de càlcul quantifiquen les velocitats de carbonització de la superfície de cada 
element segons el tipus de fusta i a partir d’aquí, l’avanç d’aquesta combustió cap a 
l’interior de l’element fins arribar al cantell mínim resistent a la sol·licitació que rep, punt a 
partir del qual l’estructura corre el perill de caure. 
 
 
Tractaments posteriors a l’atac: 
No és matèria d’aquest treball entrar els tractaments contra l’agressió d’agents biòtics 
que han entrat a la fusta. 
 
 
Concretant ara sí en l’objectiu d’aquest estudi, quan parlem de tractaments posteriors al 
foc cal que ens fixem en l’abast de l’atac, si ha estat puntual o si ha estat profund a l’hora 
de valorar si es pot tractar l’element o per contra cal substituir-lo. 
 
Normalment i tractant-se d’estructures de fusta vistes, per l’efecte estètic de la fusta 
ennegrida o carbonitzada és força habitual que es substitueixi l’element puntual o el 
conjunt sencer que ha patit el foc però cal valorar quantitativament cada element per 
separat per saber si cal o no cal canviar-lo a efectes de les seves propietats i evidentment 
prendre en consideració el volum de treball que comporta aquesta substitució. 
 
A efectes de conservar l’element i aplicar-li un tractament “pal·liatiu” hem dit que la 
carbonització protegeix molt bé la fusta de l’avanç de la combustió i si l’atac ha estat 
puntual i ràpid hem de suposar que l’element conserva les seves propietats. En aquest 
punt es pot optar per: 

1. Reduir el cantell els mil·límetres carbonitzats i recalcular l’estructura amb els nous 
cantells per veure si segueix resistint les sol·licitacions requerides, 

2. o mantenir la fusta cremada recalculant novament el cantell per comprovar que 
aguanta les càrregues a les que se sotmet l’element i posar-li una funda aplacada 
de fusta per tapar l’atac. 

 
En teulades que han patit un incendi focalitzat i tenint en compte els temps que corren, 
aquests tractaments o mesures posteriors a l’atac sempre són més accessibles i viables 
que la substitució sencera de tota una biga que impliqui aixecar i fer nova gran part o la 
totalitat del llosat. 
 
De totes maneres, si en el recàlcul per una solució o l’altra no compleix amb les 
exigències de seguretat és imprescindible canviar l’element en qüestió per tal de que 
segueixi treballant amb les propietats que se li presuposen. 
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Insectes xilòfags: 
La capacitat de destrucció dels insectes és superior a la dels fongs, i té més incidència en 
la fusta ja col·locada perquè els anteriors tenen una mobilitat limitada mentre que els 
insectes poden fer recorreguts de “colonització” més llargs fins a una fusta no infectada. 
 
Durant el creixement de l’insecte és quan és més perillós perquè perfora galeries dins la 
fusta cercant aliment. 
 
Dintre dels fongs ens trobarem amb dos grans grups: 

1. Els que s’introdueixen a la fusta a través dels ous i no es reprodueixen a 
expenses de la fusta 

2. Els que sí es reprodueixen a expenses de la fusta provocant un dany major. 
 
En el cas del primer grup, el seu procediment d’atac és fer un forat de poca profunditat 
entre l’escorça i l’albeca on dipositen els ous i on viuen les seves larves creant petites 
galeries. En arribar a l’edat adulta abandonen la fusta sortint a l’exterior. Dintre dels més 
coneguts en aquest grup hi trobem els coleòpters. 
 
En el cas del segon, en canvi, l’agressió és molt més forta perquè ataquen la fusta en 
profunditat perforant galeries i sense presentar danys visibles a l’escorça excepte petits 
testimonis de la seva presència que poden passar quasi inadvertits. 
 
En aquest grup hi trobem els tèrmits com l’agent més agressiu de tots. 
 
 
Causes abiòtiques 
Les causes abiòtiques no són organismes vius sinó que són factors ambientals i 
substàncies químiques inorgàniques. 
 
Intempèrie: 
L’exposició de la fusta no protegida, o protegida de forma insuficient, a l’agressió del sol, 
la pluja, la neu, l’aire, l’humitat i les oscil·lacions tèrmiques fan que aquesta envelleixi 
abans enfosquint el seu color original. 
 
En l’entorn pirinenc del que estem parlant on durant l’hivern és habitual arribar a 
temperatures inferiors a 0ºC, l’efecte de gel i desgel provoca petites esquerdes que al seu 
temps són porta d’entrada per a altres tipus d’atacs. 
 
Foc: 
El foc és l’agent més destructiu de la fusta perquè afecta a tot tipus d’elements, de tot 
tipus d’espècies i de qualsevol edat, sense necessitar de condicions prèvies ni de factors 
favorables com anteriorment havíem vist que la humitat o l’aliment podien fomentar la 
presència de fongs. 
 
Quan hi ha foc la fusta pateix una alteració important en la seva superfície i si l’atac dura 
un temps determinat i/o l’element en qüestió és de dimensions reduïdes, aquesta 
alteració pot arribar a fer minvar les propietats de l’element i provocar-ne la destrucció 
total, per la qual cosa el foc és l’enemic principal de la fusta. 
 
El capítol V tracta més a fons el procés de combustió de la fusta, els seus temps, els 
seus límits i les seves particularitats. 
 
Els àcids i les bases: 
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Qualsevol substància química agredeix la fusta com a qualsevol altre material i el ventall 
és massa gran com per protegir la fusta a totes elles. 
 
Tanmateix, també cal dir que aquest atac té per norma un origen accidental per la qual 
cosa el mencionem però no hi entrarem a fons. 
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IV.A.5. PROCÉS DE PRODUCCIÓ 
D’ELEMENTS DE FUSTA 

 
 
En la memòria hem descrit esquemàticament per sobre el procés de producció 
d’elements de fusta que a continuació passem a detallar una mica més. 
 
El projecte 
Els projectes que duu a terme l’empresa Pallé són principalment teulades d’obra nova en 
estructura de fusta perquè inclús en els casos de la rehabilitació d’edificis es requereix un 
llosat nou. 
 
Les noves exigències que ja hem comentat durant el treball sobre comfortabilitat, 
aïllament tèrmic i habitabilitat sota teulat impliquen que sigui més pràctic i econòmic fer 
de nou tota l’estructura que intentar sanejar i millorar l’existent. 
 
Les rehabilitacions es donen més en casos puntuals de substitució d’alguna biga o 
encavallada concreta en un edifici singular degut al deteriorament però percentualment 
és un nombre molt baix. 
 
Com la resta d’empreses del sector de la construcció en els darrers anys havia gaudit 
d’un creixement molt important perquè entre aquesta empresa i l’altra fusteria industrial 
de la comarca Fustes Sebastià de Rialp cobrien la major part de la demanda veient-se 
obligats a invertir en maquinària nova, mecanitzar molts processos, augmentar la plantilla 
i la superfície dedicada a magatzem. 
 
Com ja hem explicat àmpliament en els punts anteriors, el fet de que la fusta sigui un 
material viu exigeix un control de qualitat molt important tant en el procés de fabricació 
dels elements com en el d’emmagatzematge en unes condicions òptimes que a vegades 
no es donen en un entorn com el Pirineu. 
 
L’emmagatzematge industrial 
Donat que la fusta necessita  temps per al seu assecat adequat i correcta aclimatació a 
l’ambient on la col·locarem, l’industrial que recepciona la fusta recent tallada habilita 
espais d’assecat natural o compta amb instal·lacions per a poder fer un assecat artificial 
del material. 
 
En aquesta primera fase es tracta la fusta en les majors dimensions possibles que donin 
els troncs dels que s’extreu. 
 
A partir d’aquí es treballen aquestes peces amb unes mides regularitzades de secció 
segons el seu ús comercial. 
 
Fustes Pallé compta amb un magatzem de grans dimensions a la localitat barcelonesa de 
La Llagosta on emmagatzema grans quantitats de fusta de totes mides, qualitats i 
espècies. 
 
Al Pallars hi ha també llocs on es deixa la fusta recent tallada per aquest procés 
d’assecatge i per més tard fer tot el procés en la pròpia indústria de la comarca però en 
els darrers anys, la demanda havia superat de llarg les possibilitats d’aquestes petites 
explotacions obligant els industrials de la zona doncs a comprar fusta de fora la comarca 
malgrat seguir tenint aquestes superfícies destinades a la producció pròpia de principi a fi 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

 
 

Annex IV.A.5.PROCÉS DE PRODUCCIÓ´D’ELEMENTS DE FUSTA 
2 

de les peces. 
 
La comanda 
Un cop tenim el projecte sobre la taula que especifica el tipus de fusta a utilitzar cerquem 
el majorista que ens pot subministrar aquella espècie, aquelles dimensions de peces o 
aquella quantitat de material per tal d’adquirir-ne la quantitat necessària pel projecte en 
qüestió. 
 
Serradores petites o clients més puntuals que manipulen in situ en obra les peces 
normalitzades demanaran petites comandes però és obvi que empreses més grans amb 
un volum de treball important o com havia estat en els darrers anys, una demanda 
extraordinària del sector de la construcció, és evident que es fan comandes grans per a 
les fustes i seccions més habituals. 
 
El cas de Fustes Pallé està a mig camí entre una cosa i l’altra perquè la serradora de 
Ribera de Cardós seria un client relativament petit en quant a dimensió de la fàbrica i 
l’espai d’emmagatzematge però que donada la seva implantació a la comarca requereix 
del magatzem de La Llagosta per tal de minimitzar els temps d’espera entre la comanda 
a un gran proveïdor i la seva pròpia serradora per servir ràpidament la comanda al client 
final muntador del llosat. 
 
Com veurem en el següent punt, si bé la comanda del tipus de material i la quantitat 
aproximada es pot fer amb el projecte a les mans, el treball de confecció de les peces 
comença en el moment en que es culmina el sostre de l’última planta de l’edifici, és a dir, 
el terra de la planta sotacoberta, i això escurça molt els temps. 
 
Les presses de la construcció i les urgències que a vegades provoca la climatologia 
pirinenca faci que sigui bàsic una bona previsió i una ràpida manufactura de les peces un 
cop rebut l’encàrrec i preses les dades. 
 
El control numèric. L’elaboració de les peces 
En el passat es tallaven els arbres segons la seva longitud i diàmetre, es desballestaven, 
se’ls treia l’escorça, es deixaven assecar i es duien a l’obra on es tallava segons 
convenia per muntar l’estructura que quedava amb una forma aproximadament regular 
però sense un patró modulat ni reglat sobre mides, cantells o distribucions. L’estructura 
d’una coberta antiga es feia per intuïció i per la tradició constructiva de segles a la regió. 
Es pot dir que pràcticament era el mateix usuari qui anava a buscar els arbres al bosc per 
fer-se la casa segons les necessitats que tenia. 
 
El pas cap a la industrialització del sector va ser uniformitzar les peces i els elements de 
fusta a unes mesures regulars per tal de que responguessin a unes exigències 
determinades amb unes característiques més o menys quantificades. En aquest pas, la 
persona que tallava l’arbre ja no era la mateixa que construïa la coberta, aleshores hi 
havia un pas intermedi. Hi havia un primer industrial que tallava l’arbre i per mitjà de la 
serradora fabricava una oferta suficient d’elements amb cantells regulars i un client-
constructor que demanava aquestes peces segons les necessitats de l’obra i que després 
acabava de tallar i donar forma en obra.  
  
Finalment, el progrés en la maquinària, la tecnologia i la informatització de tots els 
processos industrials de producció de materials de construcció ha comportat una 
mecanització total de la fabricació d’elements de fusta fins el punt de que es pot fer un 
especejament d’una estructura de teulada com qui el fa d’una armadura d’acer per a 
formigó armat. 
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Basta prendre un plànol topogràfic de la planta superior de l’edifici sobre la qual es 
col·locarà la coberta, introduir les dades a l’ordinador amb el programa corresponent i 
segons el disseny acordat amb el projectista, per tal que la computadora doni un patró de 
tall a la màquina que tallarà les peces en les mides i formes que es requereixin. 
 
Aquí, una empresa com Pallé ja no és qui talla l’arbre ni el que fabrica les peces regulars, 
sinó el client intermig entre l’empresa que ha fet aquestes peces uniformes de cantell 
regularitzat i el constructor que haurà de muntar l’estructura in situ a l’obra, i que espera 
no haver de manipular cap element. 
 
Com totes les mecanitzacions que s’han fet en quant a  la producció de materials de 
construcció, aquest progrés ha significat una reducció del temps d’execució, una millora 
en l’aprofitament dels recursos, una mecanització del procés que disminueix l’error, una 
especialització dels treballadors del sector d’estructures de teulats de fusta que ja no són 
fusters manipuladors com antigament (en la seva majoria) sinó obrers de la serradora o 
muntadors, i finalment ha comportat una exigència tècnica en la presa de dades per 
reduir errors fatals que en obra no es poden solucionar; l’èxit o el fracàs d’aquest procés 
industrialitzat rau primordialment en la presa de dades inicial més que en la perícia del 
muntador. 
 
 
Inclús en construccions rectes a dues aigües la presa de dades, el seu processament i 
l’elaboració de les peces no és un procés fàcil perquè a la pràctica les estructures de 
planta sotacoberta no tenen l’exactitud dels plànols i és per això que es requereix d’un 
aixecament topogràfic de tots els punts de recolzament de l’estructura. 
 
Com ja hem explicat, un cop aquestes dades es processen a l’ordinador, aquest extreu 
un patró de tall i unes referències amb les que es confeccionen i es denominen les 
diferents peces que conformaran l’estructura. 
 
L’emmagatzematge durant el procés de producció. 
Abans i després de tallar les peces per a l’obra en qüestió hi ha un període 
d’emmagatzematge dels materials a l’empresa que confeccionarà els elements. 
 
Un cop confeccionades les bigues, pilars, cabirons, jous i altres elements singulars dels 
llosats, aquests tornen a tenir un període més o menys curt de temps d’assecat. 
 
El magatzem en qüestió requereix que estigui protegit degudament de l’aigua, la humitat i 
el sol, especialment en les peces ja tallades, perquè en no tenir la protecció de l’escorça, 
qualsevol agressió dels factors abans mencionats podria danyar i/o perjudicar el material. 
 
Quan diem procés de producció dels elements no hem d’entendre solament el procés de 
tall i forma de les peces dut a terme per control numèric i maquinària especialitzada sinó 
també pel temps d’aplicació i assecat dels productes de protecció que s’hi posin, en cas 
de fer-ho prèviament a la posta en obra. 
 
Per això, cal preveure en cada pas del procés un adequat emmagatze-matge que ens 
garanteixi unes bones condicions de manteniment mentre no s’executa la partida de la 
teulada i al mateix temps, que l’obra no es pari per no tenir el material a punt. 
 
Fustes Pallé compta amb unes naus pròpies al costat mateix de la fàbrica on la fusta està 
protegida de la pluja i el sol, i també es pot ventilar. 
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El transport 
En aquest punt voldria fer una petita menció honorífica al passat perquè els dos Pallars 
van tenir una figura particular que a dia d’avui s’ha perdut però manté un important 
arrelament cultural i tradicional, amb una festa anual amb molt de renom a La Pobla de 
Segur. 
 
Estem parlant dels rais (l’embarcació) i els raiers (les persones que conduïen el rai).  
Aquesta va ser la forma en la que antigament i durant molt temps es transportaven els 
arbres tallats i desballestats a les muntanyes pallareses, a través del Noguera Pallaresa 
cap avall en direcció al Segre, amb parades als pobles on es requeria aquesta fusta. 
 
Es tractava de deixar els troncs tallats i sense branques dins el riu cabdalós, aquests 
baixaven lliurament pel corrent i una mica més avall, on el riu deixava de ser tan salvatge, 
es paraven per unir-los un al costat de l’altre formant unes plataformes rectangulars 
guiades per un timó senzill que servia per orientar-les lleugerament dins el curs de 
l’aigua. 
 
Un cop arribaven a la població de destí es desfeien els lligams i es venien els troncs, 
inclòs el que feia de timó, i els raiers emprenien altra cop el camí cap amunt per tornar a 
agafar un rai i baixar-lo. 
 
Malgrat la tradició de la zona, el transport de la fusta actualment s’ha adaptat a la 
modernitat i avui es fa amb camions i/o remolcs polivalents de totes mides i amb grues 
incorporades o utilitzant la pròpia grua de l’obra. 
 
Les condicions meteorològiques de la zona obliguen a que la càrrega es protegeixi durant 
el transport de la pluja o la neu que pot caure. 
 
Cal tenir en compte en la seva manipulació tots els criteris de seguretat habituals de la 
càrrega i descàrrega de materials. No podem obviar que normalment estem parlant 
d’elements de grans proporcions. A més a més caldrà tenir una especial atenció a com 
s’agafa la càrrega per evitar marcar la fusta que acabarà quedant a la vista.  
 
L’emmagatzematge a l’obra 
Finalment, aquest és l’últim pas abans de la posta en obra i al mateix temps el més difícil 
perquè intervenen molts factors aliens al propi industrial o material. 
 
Hem de ser conscients que no totes les obres tenen un espai adequat per a guardar els 
materials en espera de posar-los a l’edifici per la qual cosa ja ens trobarem amb la 
primera limitació; la falta d’un lloc de dimensions i maniobrabilitat adequades. A més a 
més, la interacció amb altres materials i els propis treballadors de l’obra poden fer que es 
malmeti aquest material amb cops, rascades, aixafaments, talls, i un llarg etcètera. 
Finalment, depenent del moment de l’any en que es faci aquest acopiament del material 
en obra ens trobarem amb una humitat força alta a la tardor i la primavera, amb 
precipitacions en forma de pluja i/o neu repartides durant tot l’any amb menys incidència 
a l’estiu, o amb una insolació important durant precisament el període estival. 
 
Sempre que sigui possible doncs, caldrà assegurar-nos per una banda d’un bon espai on 
deixar les peces mentre no es munten i per una altra protegir el material de qualsevol 
agressió dels elements atmosfèrics o de possibles interaccions amb altres materials o 
personal de l’obra.  
 
Contra el que podria semblar de que podria ser bo muntar l’estructura tot just es 
descarreguin les peces del camió, l’experiència diu que és bo que aquesta fusta passi un 
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temps, el que sigui possible, en el lloc de l’obra però sense col·locar-se encara. 
 
Vindria a ser una mica el mateix que caldria fer per a les peces del parquet de fusta per 
tal que agafin la humitat de l’ambient on es col·locaran i així evitar que en posar-lo massa 
ràpid més tard es puguin donar escletxes entre lames per contracció del material o que 
s’aixequi per dilatació d’aquest. 
 
En aquest darrer punt també caldria incloure les peces normalitzades que també formen 
part de la teulada però que pel fet de ser modulars i regulartizades no tenen els plaços de 
temps de comanda, producció i posta en obra que les bigues i altres elements de 
l’estructura del llosat. 
 
Estem parlant dels taulons de fusta basta que es muntaran in situ o els panells 
prefabricats de termoxip que es col·locaran al llarg de l’extensió de la teulada. 
 
Aquests elements també és recomanable de que estiguin un temps a l’obra però ja hem 
comentat que en el seu cas és més fàcil perquè no cal manipular-los expressament 
abans de la seva posta en obra i quan és necessari es tallen allà mateix. 
 
El muntatge 
El muntatge de l’estructura quan aquesta s’ha fet per control numèric s’assembla a un 
mecano en el que cal ajuntar les peces segons marquen els plànols i les referències de 
cada element col·locant-hi a sobre les peces singulars d’unió que acostumen a ser 
metàl·liques i que serveixen per unir els diferents elements; bigues, cabirons, jous, ... 
 
Per contra, quan és el fuster el que ha d’elaborar els elements en obra és un procés molt 
més laboriós perquè ha de muntar un taller improvisat i ha de tenir l’habilitat per 
replantejar el llosat i tallar les peces segons les necessitats de mides i formes.  
 
Actualment el sistema més utilitzat és el primer dels dos perquè per una banda no hi ha 
gaires fusters amb aquests coneixements i per l’altra perquè en un moment de fragor 
constructiu el temps era or per avançar quant abans millor el procés de l’obra. 
 
No ens entretindrem en totes les particularitats del muntatge de cada tipus d’estructura de 
teulada però sí hi ha uns passos comuns a tots ells, tant si l’estructura que ho suporta és 
d’acer, formigó o fusta mateixa, i tant si el disseny és amb o sense comunera, i amb o 
sense tirants. 
 

1. Replanteig de l’estructura:  
-Com qualsevol posta en obra i especialment de materials d’aquestes dimensions cal 
replantejar el treball sobre el suport existent per tal de constatar que quadra amb les 
indicacions prèvies. 
-Variarà i serà decisiva l’existència de pilars de comunera o de mitja lava perquè 
seran les línies principals de replanteig tant en planta com en alçat. 
-En cas de no haver-n’hi caldrà replantejar en planta la ubicació de la línia comunera i 
muntar una estructura auxiliar a on marcar les altures i els pendents de les bigues en 
relació a la sabatera dels extrems de la planta. 

 
2. Col·locació de les peces principals.  
-Quan tenim bigues horitzontals on suportar les demés, com ara comuneres o mitges 
laves, aquestes seran les primeres a col·locar-se i a continuació els extrems per 
marcar els límits i replantejar des d’aquí la distribució de les demés i el seu intereix. 
-Quan no hi ha bigues horitzontals les peces principals només són els límits des d’on 
es replanteja la distribució de la resta, com acabem de comentar. 
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-Quan l’estructura de la teulada té encavallades principals i la resta de bigues van en 
hortizontal, aquestes encavallades són les bigues principals i les que es posen 
primer, tant als extrems com dins del conjunt del llosat perquè la resta de peces 
descansen sobre seu. 
-I finalment, passa a vegades, quan la teulada es munta sobre una planta ja tabicada 
que algunes bigues requereixin de col·locar-se alineades amb una paret mestra, 
mitjanera o divisòria de vivendes. Aleshores aquestes bigues que en altres condicions 
serien secundàries passarien a considerar-se peces principals i s’utilitzarien també 
com a punt de partida per la distribució de les demés, com els límits que hem 
mencionat en el punt anterior. (Seria ideal que totes les parets atraquessin sobre biga 
però no és el més comú) 

 
3. Col·locació de les peces secundàries 
-Tinguem una estructura recolzada sobre bigues horitzontals, una que no, o una 
recolzada sobre encavallades, un cop situades les peces principals i els extrems, 
l’ordre de col·locació ja no és tan important perquè la resta d’elements tenen 
normalment la mateixa categoria. 
-En cas de que les bigues portin tirants es col·loquen en aquest moment. 
-És necessari, sobretot quan les bigues no recolzen sobre una peça horitzontal que 
es col·loquin unes estructures auxiliars on puguin reposar els elements per tal de 
donar seguretat als treballadors i que un moviment d’un element pugui provocar un 
efecte domino en la resta. A vegades pot ser suficient una bastida o una torreta 
similar a les que s’utilitzen per formigonar. 

 
4. Muntatge de les estructures de llucanes 
-Quan ja s’han muntat les bigues i cabirons principals es col·loquen els jous que 
marquen la ubicació de les finestres tipus vèlux o llucanes.  
-En el cas de les primeres, a priori no es col·loca cap estructura accessòria però en el 
cas de les segones, si es munten els perfils de fusta que conformen la forma de 
l’obertura i la seva teuladeta particular. 

 
5. Col·locació de la peça d’entrebigat  
-Com si es tractés d’un forjat unidireccional, un cop col·locades les bigues de tots els 
tamanys es procedeix a col·locar el material d’entrebigat. 
-En cas de ser un panell in situ es clavetejarà primer tota la superfície o una part de la 
mateixa amb el taulell embellit per la part de sota que quedarà a la vista de l’usuari. A 
continuació es posa la capa d’aïllament i impermeabilització i finalment la segona 
capa de taulons de fusta basta. 
-Quan es tracta d’un panell prefabricat, el procés es simplifica tot i tenir el mateix 
resultat. Com ja hem vist anteriorment els panells tenen la mida adequada per 
l’intereix i una forma perimetral que permet encaixar amb una dent i donar continuïtat 
a l’element, i en els punts conflictius o singulars caldrà tallar i manipular les peces de 
manera que es pugui resoldre constructivament cada racó de la teulada mantenint 
l’aïllament i l’estanqueïtat. 
-Tant amb un sistema com amb l’altre es recobreixen també les estructures de les 
llucanes i altres possibles elements singulars del llosat. 
-En aquest punt cal augmentar les mesures de seguretat existents perquè el 
treballador passa de treballar des de sota l’estructura o ancorat a la planta 
sotacoberta, des d’on manipula les peces i des d’on col·loca els diferents elements, a 
treballar des de sobre per la qual cosa el seu suport és un pendent força inclinat, que 
si hi afegim les condicions meteorològiques que a vegades poden ser d’humitat 
elevada, neu i/o gel, això augmenta molt els riscos de patir accidents. Caldrà prendre 
les mesures oportunes i adients valorant les possibilitats de cada obra amb els riscos 
ben acotats. En alguns casos serà pràctic posar un balcó perimetral, en altres serà 
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millor mantenir la bastida, i en altres només aconseguirem tenir una bona línia de vida 
i els equips de protecció individual que permetin lligar-se bé a tots els operaris. 

 
6. Revestiment amb pissarra 
-Per acabar, mantenint les mesures de seguretat corresponents, es procedeix al 
revestiment. 
-En aquest punt no sols cal atendre al perill d’accident laboral per l’operari sinó també 
per la caiguda de materials. És molt comú distribuir la pissarra al llarg de la coberta 
en paquets d’unes quantes que com dèiem, sobre un pendent inclinat, tenen el perill 
de caure. No és comú i la gent que s’hi dedica, amb anys d’experiència, camina i 
treballa per sobre la teulada com per superfície plana però no es pot abaixar la 
guàrdia perquè un accident en aquesta fase que comporti una caiguda des del teulat 
acostuma a tenir un desenllaç tràgic. 
-Per fer el revestiment es replanteja amb una quadrícula la distribució de les fileres de 
forma regular segons la mida i tipologia de la peça que es col·locarà. I a continuació 
de baix cap a dalt es van col·locant les peces clavant un clau amb ganxo a la fusta 
que cau per sobre de la peça inferior i on reposa la peça superior. 
-Quan s’arriba al carener es col·loca una peça prefabricada per resoldre la unió i 
mantenir-ne la continuïtat i l’estanqueïtat. Aquesta peça igualment es pinta de color 
fosc o es recobreix amb pissarra per mantenir-ne l’estètica. 

 
-Antigament, com que les peces no eren regulars sinó que tenien una forma i mida 
heterogènia, es col·locaven les peces més grans al ràfec i aleshores, des de baix cap 
amunt s’anaven disposant unes sobre les altres clavetejades directament fent un forat 
a la mateixa peça per la qual cosa durant el moment de l’execució i durant el temps, 
algunes peces es trencaven i calia substituir-les. Finalment, pel carener es 
conservaven també algunes peces grans que tapaven la línia d’unió entre les dues 
vessants disposant-se nord sobre sud per protegir més de l’aire fred, la pluja i la neu.  

 
L’acabat 
Col·locat el material d’entrebigat, abans o després de posar el revestiment pertinent, es 
pot tractar la fusta de l’interior. 
 
Serà el moment de concretar solucions per als defectes que pugui tenir la fusta o que 
hagin pogut sorgir en el procés de col·locació.  
 
Les presses en l’execució a vegades provoquen que la fusta no tingui temps d’adaptar-se 
bé a l’ambient i això provoqui esquerdes o torsions. En aquest punt de l’obra és molt 
difícil de canviar alguna peça i per tant és feina del fuster i el paleta acabar de solventar 
les imperfeccions. 
 
Es reserven per aquest moment les arribades de la tabiqueria al sostre o de finalitzar les 
sabateres tancant en elles la base de les bigues i/o les encavallades principals. 
 
Com una pintura més, l’últim estadi de la coberta passa pel pintat de les peces amb un 
vernís, una solució de color o un simple tractament protector. 
 
Normalment les estructures de fusta que es construeixen al Pirineu tenen un acabat en 
color natural, amb productes que la protegeixen però que són transparents per tal de 
mantenir-ne la coloració original. 
 
Això té un valor estètic molt important en la nostra cultura però per l’altre costat també 
limita el tipus de protectors que s’hi posen perquè han de poder ser transparents. 
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Ja hem vist que als països nòrdics són molt més partidaris de pintar aquesta fusta també 
com a valor estètic. 
 
És difícil d’explicar i convèncer alguns clients però cal recordar que la fusta, com a 
material viu que és, té una sèrie de moviments inevitables i necessaris que fan que 
apareguin torsions i esquerdes que si bé poden semblar poc estètiques són molt normals 
en aquest material i s’han de considerar inherents a aquestes estructures. Pretendre tenir 
un sostre de fusta tallada de forma regular i modulada sense nusos, lleugeres torsions i 
petites esquerdes és impossible i cal acceptar-ho sempre i quan aquests defectes no 
siguin prou importants com per fer perillar l’estabilitat estructural de la peça o el conjunt. 
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IV.F.FOTOGRAFIES 
 
 
 

F.2.a 
 

 
 
2 bigues de fusta massissa per una obra d’Alós d’Isil (EG) 

  
F.2.b 
 

  
 
Una biga de fusta laminada a un edifici de Senterada (EG) 
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F.3.a 

 
 
Embigat de sostre a Senterada (JC) 
 

F.3.b 

 
 
Embigat de sostre amb doble carener i biga “vertical” recolzada sobre seu a 
Esterri d’Àneu (EG) 
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F.3.c 

  
 
Bigues “verticals” de teulada a Esterri d’Àneu (EG) 
 

F.3.d 

 
Encavallada sobre pilars prefabricats de formigó a Salàs de Pallars (EG) 
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F.3.e 

 
 
Carener sobre pilars metàl·lics a Alós d’Isil, on recolzen bigues verticals. (EG) 
 

F.3.f 

 
 
Mitja lava que recolza en pilar i talla la llum de la biga en una casa a Boí (ITL) 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

Annex IV.F.FOTOGRAFIES 
5 

 
F.3.g 

 
 
Cabirons entre jàsseres metàl·liques a Senterada (JC) 
 

F.3.h  

 
Jou superio d’una finestra vèlux on s’atraca la biga vertical que ve del carener 
en un edifici a Alós d’Isil (EG) 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

Annex IV.F.FOTOGRAFIES 
6 

 
F.3.i 

 
 
Pilar vertical de fusta en un paller en rehabilitació a Alós d’Isil (JC) 
 

F.3.j 

 
 
Sabatera de fusta sobre muret de formigó a Esterri d’Àneu (EG) 
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F.3.k 

 
 
Retalls de panells prefabricats per a llosat amb una cara embellida per a 
interiors, l’aïllament tèrmic i la capa basta on clavetejar la rastrells i pissarra a 
Alós d’Isil (EG) 
 

F.3.l 

 
 
Tauló bast acopiat a la serradora de Fustes Pallé a Ribera de Cardós a punt per 
a servir a obra (EG) 
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F.3.m 

 
Tauló bast col·locat in situ a Roda de Isabena, Aragó (ITL) 

  
F.3.n 

 
Palet de rastrells de secció 5x3 cm a Alós d’Isil (EG) 
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F.3.o 

 
 
Parquet a punt per col·locar-se en un apartament a Esterri d’Àneu (EG) 
 

F.3.p 

 
 
Fals sostre de fusta clavetejat sobre rastrells a Esterri d’Àneu (EG) 
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F.3.q 

 
Revestiment de fusta a Àreu (EG) 
 

F.3.r 

 
Confecció de mobles a un taller de fusteria d’Alendo (EG) 
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F.4.a 
 

 

 
Biga de fusta massissa i entaulonat a base de lames de fusta a l’estil tradicional 
en una borda a Alendo (EG) 
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F.4.b 

 
 
Col·locació del mallasso per a la capa de compressió en una rehabilitació a Son 
del Pi (EG) 
 

 
 
Detall d’aquest mateix sostre on es veu el clau ancorat a la biga que sobresurt 
de la làmina i es lliga al mallasso per fer un tot compacte i solidari (EG) 
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F.4.c 

 
 
Aquest sostre de Son del Pi no acaba de ser l’exemple descrit però s’hi acosta 
perquè l’intereix no supera els 30 cm. (EG) 
 

F.4.d 

 
Bigues simulades en un apartament d’Esterri d’Àneu. (EG)  A simple vista és 
creïble, però està clar que una biga de 4 metres de llum no recolzarà sobre un 
envà de 7 cm com el de la dreta de la imatge.  
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F.5.a 

 
 
Encavallada principal i bigues secundàries recolzades a aquesta a Salàs de 
Pallars (EG) 
 

F.5.b 

 
 
Encavallades iguals a base de dues bigues “verticals” simètriques recolzades 
sobre un carener a Alós d’Isil (EG) 
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F.5c 

 
Teulada a partir d’encavallades iguals amb tirants a Esterri d’Àneu (EG) 
 

F.5.d 

 
Biga “vertical” de fusta massissa recolzada a carener a Alós d’Isil (EG) 
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F.5.e 

 
Teulada a una sola aigua amb biga carener, mitja lava central i biga sabatera on 
recolzen les bigues “verticals”, a Tírvia. (EG) 
 

F.5.f 

 
Estructura de bigues verticals sobre mitja lava sense carener a Sort (JC) 
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F.6.a 

 
Teulada recolzant sobre biga sabatera en un cobert a Son del Pi (EG) 
 

F.6.b 

 
Pilars d’obra de fàbrica perimetrals d’obra de fàbrica a Malmercat (EG) 
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F.6.c 

 
 
Pilar central d’obra de fàbrica en un paller a Malmercat (EG) 

F.6.d 

 
 
Aquesta sabatera a Alós d’Isil tenia un doble suport, un muret de gero a l’exterior 
i una biga horitzontal metàl·lica a l’interior (EG) 
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F.6.e 

 
Pilar de formigó sostenint una biga de carener a Llavorsí (EG) 
 

F.6.f 

 
Peça de fixació de les bigues de sostre a un pilar en un edifici a Senterada (JC) 
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F.6.g 

 
Envà interior rematat al llosat amb guix a Mont, Val d’Aran (EG) 
 

F.6.h 

 
Carener recolzat sobre pilar metàl·lic a Alós d’Isil. (EG) Finalment es va soldar 
una placa a cada costat conformant una U. 
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F.6.i 
 

 
Bigues “verticals” recolzades sobre sabatera metàl·lica a Alós d’Isil (EG) 
 

F.6.j 

 
Bigues verticals recolzades a carener a Alós d’Isil (EG) 
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F.6.k 

 
 
Encaixos de cabirons i jous per encastar-se entre bigues “verticals”  a Alós d’Isil 
(EG) 
 

F.6.l 
 

 
 
Pilars de fusta en el porxo i balcons d’un edifici a Tírvia (EG) 
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F.6.m 

 
Peces d’unió entre elements de fusta (EG) 
 

F.6.n 

 
Sabatera de fusta ancorada a planta i rebent les bigues verticals collades amb 
cargol a Llavorsí (EG) Foto feta durant la posta en obra. 
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F.6.o 

 
Biga de fusta inclinada com a mitja lava en una casa a Boí, Alta Ribagorça (ITL) 
Aquesta col·locació és realment estranya perquè actua com a recolzament però 
com que no hi ha dent de la biga vertical, en cas de foc, relliscaria avall enlloc 
de travar-se. 
 

F.9.a 

 
Peces manufacturades en formats regulars per a la seva transformació dins de 
la serradora. Fustes Pallé (EG) 
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F.9.b 

 
 
Computadora des d’on s’ordena el tall. Fustes Pallé (EG) 
 

F.9.c 

 
 
Una de les màquines de tall. Fustes Pallé (EG) 
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F.9.d 

 
 
Túnel per on passa la peça en el procés de producció. Fustes Pallé (EG) 
 

F.9.e 

 
 
Peces tallades a les mides corresponent i amb els números de muntatge 
marcats. Fustes Pallé (EG) 
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F.9.f 

 
 
Emmagatzemat de peces tallades i marcades, ja a punt per portar a l’obra, amb 
el plàstic de protecció inclòs. Fustes Pallé. (EG) 
 

F.9.g 

 
 
Panells prefabricats per a pendent de llosat a Alós d’Isil. (EG) 
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F.9.h 

 

Cabirons i jous marcats amb 
els números per al muntatge 
a Alós d’Isil (EG) 
 

F.9.i 

 

Teulada ja executada, a punt 
per aplicar els darrers 
tractaments a Alós d’Isil (EG) 
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V.A.1. VOCABULARI SOBRE LA  
DINÀMICA DEL FOC 

 
 
Per poder comprendre bé el procés de combustió i la dinàmica del foc hi ha alguns 
conceptes que cal tenir presents i dominar més enllà dels mencionats a la memòria del 
triangle del foc, el tetraèdre del foc i les temperatures d’ignició. 
 
1. Calor de combustió 
És la calor emesa per la combustió completa d’una unitat de massa de la substància. 
També s’anomena potència calorífica i es mesura en joules/gram. Aquesta propietat 
particular de cada substància o element és important en el càlcul de la càrrega de foc 
d’un local, i també és rellevant en la gravetat que es pot derivar de l’incendi del mateix. 
No és el mateix que cremin 1000 kg de palla que un dipòsit que contingui 1000 kg de 
gasolina, (sobre un 1,1 metres cúbics!) 
 
2. Calor latent de combustió 
Quantitat de calor que absorbeix i emet una substància en passar de la fase líquida a la 
gasosa (calor latent de vaporització) o bé de la fase sòlida a la líquida (calor latent de 
fusió) 
 
Aquesta propietat tindrà especial rellevància en els agents extintors que veurem més 
endavant. 
 
3. Límits d’inflamabilitat 
Els límits d’inflamabilitat són les concentracions mínima i màxima d’un gas o vapor 
inflamable amb l’oxigen de l’aire com a comburent capaç d’iniciar la combustió en 
presència d’una flama o guspira. Si la concentració està per sota o per sobre d’aquest 
rang no es pot iniciar la combustió. 
 
Malgrat que no sigui habitual aquest tipus d’incendi en el context que ens ocupa no es 
pot obviar que les explosions de gas són un origen comú d’incendis de vivenda. Es dóna 
principalment per una acumulació de gas a la cuina o safareig de l’habitatge on en obrir 
la porta es fa una aportació d’aire que rebaixa el nivell de concentració de gas dins el 
rang d’inflamabilitat i en encendre el llum provocant una guspira elèctrica es produeix 
una deflagració o detonació de conseqüències tràgiques. 
 
És per això que en olorar la presència de gas s’aconsella ventilar l’ambient i evitar 
encendre cap llum, llumí, encenedor, fogó... etc. 
 
Si bé no és generalitzada la presència de calderes de gas individuals a les vivendes que 
hem tingut coneixement durant l’elaboració d’aquest estudi, sinó que normalment la 
calefacció té font elèctrica o tanc comunitari, si cal remarcar que en safareig obert en les 
plantes pis, aquests tenen sortida directa al carrer en forma de balcó més o menys obert 
però que en el cas de les plantes sotacoberta, la presència de la teulada impedeix 
aquesta ventilació que normalment es soluciona amb una finestra vèlux que regularment 
està tancada i les respiracions són difícils de col·locar a la sabatera on es recolzen les 
bigues que normalment són de formigó armat. En aquests punts, un defecte de la 
caldera o un mal ús poden provocar l’acumulació de gas i donar les condicions òptimes 
per un incendi. Cal posar-hi atenció i garantir la ventilació d’aquest espai de forma 
passiva i no esperar que l’usuari en tingui cura. 
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4. Back draft  
Durant l’evolució d’un incendi, per la falta d’oxigen suficient per realitzar correctament la 
combustió, es desenvolupen una sèrie de productes intermitjos d’aquesta reacció.  
 
A aquest fenomen se l’anomena combustió incompleta i evidentment és un factor 
imprevisible en el procés. 
 
A causa d’aquesta situació, l’atmosfera creada en el lloc de l’incendi té una carència de 
comburent que en el cas d’obrir una porta o finestra i per tant fer una aportació extra 
d’oxigen provocarà una inflamació dels gasos calents acumulats produint un efecte 
d’explosió de fum d’intensitat variable. 
 
5. Flash over 
El flash over és el fenomen d’autoignició dels materials d’un espai proper a la font 
d’ignició sense tocar-la degut a un augment molt elevat de la Tª del conjunt.  
 
A mida que es desenvolupi l’incendi augmentarà la temperatura del conjunt podent 
arribar a superar la Tª d’autoignició dels materials presents i de la fusta en concret (a 
300º C) per la qual cosa estaríem en una situació perillosa ja que hi pot haver una ignició 
espontània de qualsevol material de l’estança, amb el risc que això comporta per al 
personal d’intervenció. 
 
A aquest fenomen se l’anomena flash over i és altament perillós. El sistema d’extinció 
per refredament actua contra aquest augment de temperatura per neutralitzar la 
possibilitat de la seva aparició. 
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V.A.2. PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 
 
 
 
PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 
 
En la memòria hem enumerat els productes que sorgeixen de la combustió i ara els 
veurem amb més detall i posarem més atenció en els que sorgeixen de la combustió de 
la fusta com a cas que ens ocupa principalment en aquest estudi: 
 
1. Gasos de la combustió 
Són compostos químics que es generen durant la combustió i la seva constitució depèn 
en gran mesura de la quantitat d’oxigen present i òbviament dels materials que estan 
cremant. 
 
Per exemple, amb oxigen suficient sorgeix CO2 mentre que amb falta d’oxigen es 
produeix CO, donant conseqüències diferents cadascun d’ells. 
 
Al llarg d’un incendi la quantitat i tipologia de materials inflamats i les proporcions 
d’oxigen varia, i conseqüentment, també varia la constitució dels productes sortints i la 
seva concentració. 
 
La major part d’aquests gasos són tòxics i molts d’ells mortals a baixes concentracions. 
Si a sobre hi afegim que molts d’ells són incolors i alguns inolors per la qual cosa no som 
conscients de la seva inhalació, sempre és necessari que els bombers intervinguin amb 
equips de respiració autònoma. 
 
Els gasos de combustió més comuns produïts en un incendi són els següents: 
CO – Monòxid de Carboni 
CO2 – Diòxid de Carboni 
H2S – Sulfur d’Hidrogen 
SO2 – Diòxid de Sofre 
NH3 – Amoniac 
NO2 – Diòxid de Nitrogen 
CNH – Cianur d’Hidrogen – àcid Cianhídric 
HCL – Clorur d’Hidrogen – àcid Clorhídric 
Cl2CO – Fosgen 
CH2 – Acroleïna. 
 
No entrarem en detallar-ne les propietats ni els efectes sobre l’ésser humà perquè no és 
matèria d’aquest estudi, però sí deixar constància que la seva producció implica un risc 
per a les persones més enllà d’un incendi; la major part de les víctimes han mort per 
inhalació de fums i no per efecte de les flames o el col·lapse estructural. 
 
2. Les flames (llum) 
Les flames són les masses de gasos inflamables que prenen part en la combustió 
encenent-se i provocant llum i calor. 
 
A diferència dels gasos, les flames són el principal agent destructor dels incendis per dos 
motius relacionats amb la transmissió de la calor: 
 
-El seu contacte directe amb els materials a alta temperatura són accions molt 
agressives sobre la superfície que poden incidir greument en les capacitats mecàniques 
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de l’element. Per entendre’ns, el fum o els gasos embrutaran la biga però si una flama a 
alta temperatura la carbonitza fins a la secció mínima resistent, l’estructura col·lapsarà. 
-La flama no és només la part visible del foc que actua per conducció sinó que també té 
una part no visible que per radiació i convecció escalfa el seu entorn facilitant la 
propagació del foc en les condicions oportunes. L’escalfament global de l’entorn pot 
donar lloc a fenomens com el flash-over1 que impliquin una inflamació espontània lluny 
del punt d’ignició. 
 
3. La temperatura 
És evident que donat que la combustió és una reacció química exotèrmica, la seva 
pròpia definició implica un augment de la temperatura. Aquest increment de la calor 
asseca tot l’entorn per mitjà de les flames o no, (també la carbonització i les brases 
emeten calor). 
 
Aquest augment de la temperatura generalitzat tot i no ser causa directa de la 
propagació del foc ni de la destrucció conseqüent del mateix si és un element important 
en el seu inici com a font de calor i un factor determinant en la seva perpetuació. Sense 
temperatura puntualment alta no hi ha ignició i sense temperatura elevada no hi ha 
reacció en cadena.2 
 
4. Els fums 
La combustió incompleta provoca partícules sòlides lleugeres com ara el carbó i la brea 
que en suspensió en l’aire causen l’opacitat de l’ambient i reben el nom de fum. 
 
Alguns detectors fixos quantifiquen la seva quantitat per posar en marxa instal·lacions 
fixes d’extinció segons uns paràmetres i unes condicions que no abordarem en aquest 
estudi. 
 
A part de les seves conseqüències directes sobre la salut en cas d’inhalació i la limitació 
de visibilitat que provoca en els equips d’extinció d’incendis, aquest producte no és un 
agent destructor del nivell de la flama. 
 
Tanmateix el control del fum és una cosa que el disseny arquitectònic ha de controlar i 
gestionar bé potenciant-ne la seva dilució per minimitzar els efectes nocius sobre la salut 
de les víctimes i la orientació dels bombers, però sobretot i principalment perquè la seva 
temperatura i facilitat de propagació poden escalfar altres zones facilitant la propagació 
del foc, les partícules inflamades que el fum transporta poden encendre punts allunyats 
del focus d’ignició. Encara que això tingui un sentit limitat en el cas d’edificis, la seva 
importància sí és cabdal per exemple en el cas de focs forestals. 
 
En un altre sentit, la col·locació de materials que en augmentar de temperatura 
provoquessin fums vistosos però no nocius podrien constituir un element molt important 
de detecció. 
 
5. Productes de la combustió de la fusta 
Gasos 
En el cas d’un foc de vivenda ens trobarem que el més perillós poden ser els compostos 
clorats com el PVC que poden generar àcid clorhídric i el diòxid de carboni (CO2) 
producte majoritari de la combustió de la fusta. 

 
El primer és un gas mortal en concentracions de 0,05% però donat que en una vivenda, 

                                                 
1 Veure: Conceptes de back draft i flash over 
2 Veure: Sistemes d’extinció: Refredament 
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la càrrega de foc que representen aquests productes és un percentatge molt petit, el que 
sí cal tenir en compte són els efectes del CO2, que amb una concentració del 25% 
incrementa un 50% la freqüència respiratòria i conseqüentment la inhalació d’altres 
productes. 

 
El més perillós del CO2 és quan la combustió es manté compartimentada o estancada 
en un sector molt concret i exhaureix l’oxigen disponible. En aquest cas es tracta d’una 
combustió incompleta (veure apartat 5.1.6.) i el que es produeix en una gran proporció 
és monòxid de carboni (CO), que quan passa a la sang impedeix la fixació de l’O2 en la 
mateixa. En concentracions del 1,3% provoca la pèrdua de coneixement per anòxia i la 
mort en qüestió de minuts. 

 
En incendis en vivendes amb un alt component de fusta doncs, caldrà tenir en compte 
aquesta  circumstància. Sobretot als caps de casa on es dóna la major temperatura i la 
major concentració de fums. En aquest cas caldrà valorar si es prioritza l’ofegament del 
foc per falta d’oxigen o la dilució dels gasos tòxics i la baixada de la temperatura 
mitjançant corrents d’aire. 
 
Flames 
Normalment la fusta en un incendi viu produeix flames molt vistoses en funció del tipus 
de material i les condicions d’oxigen. 

 
Temperatura 
Aquest factor depèn de diversos factors i no solament del combustible que es crema 
però si entenem que per a donar-se la piròlisis de la fusta es requereixen 300º C, podem 
donar per fet que en qualsevol incendi viu de fusta es supera amb escreix aquest punt. 

 
Fum 
En els moments inicials de l’incendi la fusta emet vapors que no es poden considerar 
fum. Tanmateix, amb l’incendi viu l’alta temperatura carbonitza la fusta i en desprèn 
partícules que els corrents de convecció mouen d’un lloc a l’altre. 
De totes maneres, l’opacitat del fum d’un incendi de fusta no és de les condicions que 
són els incendis d’hidrocarburs, per exemple. 

 
Sòlids 
Passat un incendi, i en funció del temps de combustió, la velocitat de propagació, el 
sistema d’extinció i altres condicionants, ens trobarem amb cendres provinents de la 
carbonització que s’han desprès del material o en els que s’ha convertit la totalitat de la 
peça. En la fusta no totalment cremada trobarem una capa més o menys ampla de 
carbonització i un cor de la peça intacte, protegit precisament per aquesta capa 
superficial. 
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V.A.3.ENERGIES D’ACTIVACIÓ I  
FONTS D’IGNICIÓ 

  
 
1. ENERGIES D’ACTIVACIÓ  
Com hem enunuciat en la memòria, entenem per energia d’activació l’energia necessària 
per a crear un desequilibri que comporti les condicions òptimes per a l’origen d’un foc. 
 
Donat que normalment material i atmosfera estan en estat natural i temperatura ambient, 
l’energia d’activació és el factor que provoca un augment de temperatura que pot 
esdevenir la font d’ignició del combustible en presència de comburent suficient per a que 
es pugui establir el triangle del foc. 
 
Aquesta descripció que podria semblar força embolicada queda molt clara en veure els 
tipus d’energia d’activació i també vincular-los als que normalment ens podem trobar en 
el context que estem analitzant en aquest treball. 
 
1.1. Energia calorífica química 
Reaccions químiques exotèrmiques 
Substàncies altament oxidables 
Peròxids 
 
1.2. Energia calorífica elèctrica 
Escalfament per resistència 
Escalfament dielèctric 
Escalfament per inducció 
Escalfament per corrents de fuga 
Escalfament per arc elèctric 
Escalfament per electricitat estàtica 
Escalfament per llamps 
 
1.3. Energia calorífica mecànica 
Escalfament per fricció, frec, etc. 
Escalfament per compressió 
 
1.4. Energia calorfícia nuclear 
Descomposició d’elements o substàncies radioactives. 
 
 
2. FONTS D’IGNICIÓ 
Existeixen moltes possibles energies d’activació però en el context que estem estudiant 
hem d’exposar solament 3 casos com els més comuns: 
 
2.1. Les reaccions químiques exotèrmiques 
Un foc com a tal, malgrat que estigui confinat en una llar de foc o una estufa de llenya, 
no deixa de ser un punt de risc.  
 
Les xemeneies, com a element constructiu destinat a un ús pròpiament relacionat amb el 
foc, és el punt més clar de perill per a ser l’origen d’un incendi perquè les condicions 
òptimes per al foc no són pas accidentals sinó que estan pensades per a això. 
 
Aquesta circumstància té un efecte positiu perquè tots els fabricants de xemeneies tenen 
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sistemes per tal que el foc estigui sempre acotat i controlat, però això comporta també un 
risc de confiança per part de l’instal·lador o de l’usuari que pot no prendre les mesures 
corresponents. 
 
Un error de construcció, de posta en obra o d’ús en una xemeneia, pot ser una causa 
greu d’incendi pel seu propi perill intrínsec i per l’excés de confiança que es posa en la 
seva seguretat. 
 
Una estufa de llenya vella, amb alguna escletxa per on hi pugui haver una fuga 
d’espurnes és també perillós per raons òbvies. A vegades, la percepció de l’element com 
a mobiliari pot fer que l’usuari en subestimi els seus riscos. 
 
2.2. Escalfament per resistència 
Les estufes elèctriques d’una resistència, per la seva absència de flama o d’altres signes 
visuals del seu funcionament són elements que entranyen un perill particular donat que 
se’n subestimen els seus riscos. 
 
La proximitat d’aquesta font de calor a un punt sensible de convertir-se en combustible 
pot ser el desencadenant directe d’un incendi. 
 
2.3. Escalfaments per disfuncionalitat elèctrica 
Tot i que aquest punt no estigui concretat en el detall d’energies d’activació que hem 
apuntat inicialment, n’engloba diversos punts perquè abarca tant un curtcircuit com el 
sobre escalfament d’una línia, com un funcionament anòmal de la instal·lació que 
comporti una fuga, com la mala disposició de les proteccions pertinents que impliquin 
una descàrrega en l’usuari o mala connexió a massa... 
 
Totes aquestes disfuncions poden ser origen d’un incendi si es donen els demés factors 
necessaris, la presència de comburent i d’un combustible amb un baix punt d’ignició, que 
podrà ser un teixit o un paper, o una fusta fina del mobiliari. 
 
Finalment, no de forma directa com a tal però sí en cas de vincular-se amb l’electricitat, 
no podem obviar que la presència de gas a les llars per a alimentar cuines i/o 
calefaccions és un factor de risc afegit. 
 
 
Qualsevol dels orígens de foc esmentats no són causes directes i inequívoques, és a dir, 
que tinguem llar de foc, estufa de llenya, estufa de resistència elèctrica, electricitat o gas 
a casa nostra voldrà dir que patirem un incendi. En cas de ser així no hi hauria cap 
vivenda segura al nostre país. 
 
El que sí cal apuntar és que si la seva projecció i posta en obra són correctes no tenen 
perquè ser perjudicials però la seva presència i el risc del deteriorament, una mala 
instal·lació o danys en algun element, augmenten el perill de problemes. L’experiència 
demostra que la majoria dels incendis no provenen del normal funcionament d’aquests 
mecanismes o elements sinó d’un defecte en el seu ús, instal·lació o manteniment. 
 
És per això que cal maximitzar el control d’execució d’obra, aplicar la normativa 
establerta i en cas de no existir promoure la seva elaboració, potenciar la col·locació de 
sistemes més segurs i donar la informació necessària a l’usuari perquè faci ús de casa 
seva i els elements que la conformen de forma responsable i segura.  
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V.A.4. TIPUS DE TRANSMISSIÓ DE CALOR 
  
 
 
1. CONDUCCIÓ:  
Transferència de calor sense moviment de matèria sinó per simple contacte directe entre 
dos cossos, sòlids, líquids o gasosos, i depèn de la conductivitat tèrmica de la 
substància.  
 
Els materials que condueixen bé la calor en direm conductors i els que l’obstaculitzen 
oposant-hi resistència en direm aïllants, sense que els exemples d’un i altre siguin 
aplicables 100% al concepte de conducció i aïllament elèctric. 
 
La quantitat tèrmica transferida doncs està en funció de la diferència de temperatura 
entre les substàncies i la conductivitat tèrmica de les dues. 
 
En un incendi, la transmissió de calor per conducció es dóna principalment per 
l’estructura i per la proximitat de la matèria inflamable al focus del foc. 
 
Un exemple seria una cuina d’inducció on els aliments s’escalfen dins d’olles i cassoles 
pel contacte d’aquestes amb la resistència elèctrica dels fogons de la vitroceràmica. 
 
2. CONVECCIÓ: 
Transferència de calor amb moviment de la matèria originat pels canvis de densitat que 
pateix la substància líquida o gasosa. 
 
La convecció és el moviment de les molècules de la matèria. Per aquest motiu, la 
convecció dels gasos és més important que la dels líquids, que tenen molècules menys 
lliures. 
 
Les masses d’aire o líquid calent són menys denses i tendeixen a pujar mentre que les 
fredes són més denses i es col·loquen a la part baixa. Aquesta circulació de l’aire en un 
recinte tancat sense possibilitat de dissipar el calor fa que augmenti de forma 
generalitzada la temperatura.  
 
Els gasos calents d’un incendi es concentren al sostre i per això s’aconsella a les 
víctimes de caminar ajupits o arrossegant-se. També aquest fet fa que qualsevol 
obertura impliqui una ascensió dels gasos calents cap amunt assecant l’ambient que 
tingui per sobre seu i sent una via possible de propagació en vertical en sentit ascendent.
 
Un exemple intuïtiu d’aquest comportament és la calefacció a partir de radiadors que 
escalfen l’aire de l’estança. 
 
3. RADIACIÓ: 
La transmissió del calor per radiació consisteix en l’emissió d’energia en forma d’ones 
electromagnètiques que es reparteixen en totes direccions. En aquest cas no fa falta 
desplaçament de matèria ni contacte per a la transferència perquè es fa per mitjà d’ones 
i això també permet que aquesta sigui l’única manera de transmissió de calor en el buit. 
 
L’exemple més clàssic d’aquest tipus és el sol. Tanmateix, qualsevol focus de calor 
provocarà transmissió tèrmica per mitjà de la radiació. 
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V.A.5.MÈTODES D’EXTINCIÓ DEL FOC 
 
 
 
MÈTODES D’EXTINCIÓ DEL FOC 
 
Ja hem explicat en el primer punt del capítol 5 de la memòria el concepte del triangle 
del foc i el del tetraèdre del foc com el conjunt de components que fan possible una 
reacció de combustió i permeten la seva perpetuació respectivament. 
 
La clau de l’extinció passa per atacar un dels 4 puntals d’aquesta fórmula impedint que 
es retroalimenti la combustió. Per això, en explicar més detalladament els mètodes 
d’extinció, si bé quasi tots ells actuen de forma global, puntualitzarem a quin dels 
components ataquen principalment; combustible, comburent, focus d’ignició o reacció en 
cadena. 
 
1. Inanició  
La inanició consisteix en eliminar o limitar la presència de combustible en un incendi, ja 
sigui bé retirant-lo, dividint-lo o compartimentant-lo. 
 
En un incendi de combustibles sòlids podria ser separar la matèria no cremada com 
podria ser fent un tallafocs en una massa forestal, en el cas de combustibles líquids 
transvasar a un lloc segur el líquid no encès com per exemple en un accident de 
camions de matèries perilloses, i en el cas d’un incendi d’un gas tancar la clau de pas de 
la instal·lació i tallar així l’aportació de nou combustible com podria ser el cas d’un foc 
d’indústria. 
 
Aquest mètode no pot actuar sol davant del foc perquè actua principalment reduint la 
seva extensió però no actua sobre la porció de combustible que està cremant per la qual 
cosa necessitarà d’un altre sistema auxiliar. 
 
2. Sufocació 
La sufocació consisteix en eliminar o limitar el comburent present a l’entorn de la 
combustió i que permet que el foc segueixi respirant. 
 
Aquest mètode només es pot portar a la pràctica amb èxit en focs petits o en certes 
condicions perquè serà pràcticament impossible eliminar tot l’aire existent. El que sí 
permet l’actuació per sufocació és reduir les condicions del foc de manera que sigui més 
fàcil atacar-lo per un altre costat. La falta de comburent pot reduir el volum de flama per 
exemple i permetre actuar sobre el combustible per separar-lo. (inanició) 
 
Els exemples on sí es pot apagar un foc per sufocació amb èxti rotund és el cas de tapar 
una olla encesa, embolicar amb una manta una persona a qui li crema la roba o tancar 
les comportes hermètiques d’una bodega de vaixell. 
 
Per imitar aquests sistemes existeixen les escumes que cobreixen l’incendi amb una 
capa que separa el combustible del comburent, els extintors de pols amb la mateixa 
finalitat o els extintors de gasos inerts que desplacen l’oxigen, malgrat que aquests dos 
últims tinguin un efecte només temporal. 
 
3. Refredament 
El refredament de la combustió consisteix en rebaixar la temperatura del conjunt per sota 
del punt d’ignició i d’aquesta manera neutralitzar la font de calor existent aconseguint 
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que la velocitat de generació de calor de la combustió sigui menor que la velocitat de 
dissipació d’aquesta energia tèrmica. 
 
Aquest sistema és el més habitual per a focs de grans proporcions que no permeten 
separar el material i en els que la sufocació és únicament parcial. 
 
La clau principal del sistema és que l’agent refredant actuï de la forma més directa 
possible sobre el focus d’ignició per neutralitzar en origen aquesta producció calorífica. 
 
En un incendi confinat, l’aplicació intuïtiva i indiscriminada de l’aigua per refredar 
l’ambient pot ser contraproduent perquè la seva ràpida evaporació ràpida augmenta molt 
la pressió de vapor i la sensació de calor. En aquests casos, pot ser millor obrir una via 
d’escapament dels gasos calents de l’estança. Cal valorar en cada cas les millors 
opcions. 
 
4. Inhibició. Trencament de la reacció en cadena 
Aquest sistema, només possible en focs en flama, consisteix en atacar la reacció en 
cadena que permet perpetuar la combustió a partir dels anomenats halons (hidrocarburs 
halogenats).  
 
La seva composició química i perjudicial pel medi ambient n’ha prohibit la nova producció 
i n’ha limitat l’ús malgrat que es segueixen investigant i testant productes amb aquestes 
prestacions. 
 
Es tracta d’intervencions en usos molt concrets i específics que no són la norma habitual, 
com ara equips electrònics complexos. 
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AGENTS EXTINTORS 
 
Un agent extintor és una substància o producte que actua atacant un o més components 
del tetraèdre del foc per tal de neutralitzar-lo i així aturar el procés de combustió. 
 
Aquests agents han de ser accessibles, segurs, de fàcil ús i transport, i evidentment han 
de maximitzar la seva eficàcia a partir de les seves propietats físiques i/o químiques. 
 
Aquest annex no pretén un anàlisi exhaustiu de les característiques concretes de cada 
agent extintor sinó més aviat una petita ampliació sobre les seves propietats, la seva 
forma d’ús i el seu mètode d’extinció. 
 
1. Aigua 
L’aigua és l’agent extintor per excel·lència perquè és freqüent a la natura, barat, fàcil 
d’aconseguir i de transportar. Malgrat que intuïtivament podem pensar que serveix per a 
tot hem de saber que en algunes classes de foc l’aigua pot actuar com a reactivant del 
combustible degut a la reacció química de les substàncies amb el contacte amb l’aigua. 
 
La principal propietat de l’aigua és un alt calor específic, quasi igual a la unitat, és a dir 
que cal aplicar una caloria per poder elevar un grau la temperatura d’un gram de 
material. 
 
Això, en termes relatius amb altres substàncies és un calor específic molt elevat i en 
llenguatge planer explica científicament el que sabem per experiència, que l’aigua és un 
agent extintor molt útil per a refredar una combustió. 
 
El calor latent de vaporització (que hem explicat en el primer punt del capítol) de l’aigua 
també és molt elevat i això fa que per fer passar l’aigua en estat líquid a estat de gas es 
requereix molta energia calorífica. 
 
Aquest darrer concepte va més enllà que l’anterior i ens explica científicament que 
l’aigua tindrà un comportament millor si actua de forma pulveritzada que si ho fa a raig.  
 
L’aigua a pressió en un foc forestal pot servir com un fuet per trencar la terra i remoure-
la, i en un foc d’indústria pot servir per empènyer volums de material no encès i allunyar-
los del foc. En ambdós casos estaria actuant per inanició però cap dels dos influiria 
dràsticament en la temperatura de la combustió perquè l’aigua a raig quedaria en un 
bassal i si no arribés a inundar la font de calor ofegant-la, li costaria de passar a vapor 
per allò que ja hem explicat de la convecció, que arran de terra hi ha les temperatures 
menors. 
 
És per això que per actuar per refredament l’aigua ha d’anar pulveritzada en formes de 
gotes molt petites per facilitar que el calor ambiental existent les converteixi en vapor 
enduent-se en aquest procés químic gran part d’aquestes calories i conseqüentment 
rebaixant la temperatura del conjunt. 
 
Ja hem explicat quan parlàvem dels mètodes d’extinció per refredament que en focs 
confinats s’ha de fer un ús prudent d’aquesta tècnica i no fer un ús indiscriminat de 
l’aigua perquè en aquest cas la pressió de vapor faria “bullir” el personal que hi està 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

 
 

Annex V.A.6.AGENTS EXTINTORS 
2 

treballant. (L’explicació sanitària d’aquest fenomen sobre el cos humà que impedeix 
l’equilibri tèrmic i d’humitat amb l’ambient s’escapa d’aquest estudi) 
 
De la pulverització de l’aigua i la seva ràpida vaporització, a més a més del refredament 
generalitzat també se’n dedueix una conseqüència secundària però també molt 
important, és que la quantitat de vapor d’aigua generat desplaça temporalment el 
comburent actuant per sufocació. 
 
Per norma general l’aigua serveix per a tots els focs de classe A (sòlids). 
 
Pels focs de classe B (líquids) confinats pot ser útil però no podem perdre de vista que si 
aquests líquids estan confinats o en tancs i apliquem aigua, en el cas majoritari en que 
aquesta tingui major densitat tendirà a posicionar-se a sota del líquid encès augmentant 
el volum fins el punt de poder fer sortir del tanc el líquid cremant que volíem extingir. (Hi 
ha agents extintors millors per aquests casos) 
 
Pels focs de classe C (gasos) l’aigua pot extingir el foc de forma eficaç però cal actuar 
sobre la fuita d’aquest gas perquè en cas de no tancar-ne el pas, es tornaria a formar el 
núvol inflamable que podria tornar a combustionar si es donen de nou les condicions 
òptimes, amb el risc de que si el gas és incolor i inolor pot provocar entre el personal que 
està a la vora. Per això, l’aigua SÍ pot actuar sobre la combustió del gas però és 
imprescindible tallar el pas del combustible per donar el foc per extingit. 
 
No és recomanable l’ús de l’aigua en focs de classe D (metalls) perquè la combinació 
química molecular pot provocar reaccions violentes imprevistes. 
 
I finalment no és recomanable l’ús de l’aigua en focs de classe E (elèctrics) pel risc de 
conducció de l’electricitat (encara que hi ha estudis associats que limiten aquesta 
possibilitat) i sobretot perquè l’aplicació d’aigua sobre equips electrònics els deixa molt 
malmesos. 
 
Per norma general els productes i substàncies amb els que no és recomanable 
l’aplicació d’aigua com a agent extintor porten l’indicatiu d’una X ben visible en el seu 
etiquetatge. 
 
2. Escumes 
Com hem vist, tot i ser possible aplicar aigua sobre focs de líquids inflamables (classe B) 
és poc recomanable. 
 
Per a aquest tipus de focs s’utilitzen escumes. 
 
Les escumes poden ser químiques o físiques. 
 
Les primeres s’obtenen a partir de la reacció de dues solucions, una àcida i una altra 
alcalina però en l’actualitat estan en desús perquè aquests compostos són molt 
corrosius, tant sobre les superfícies en les que s’apliquen com en els mateixos envasos 
que els contenen. 
 
Les segones, les escumes físiques, són la barreja d’un agent escumògen en aigua. A 
aquesta mescla s’hi afegirà aire en una proporció determinada creant una bromera 
aquosa com si es tractés de sabó. 
 
El seu mètode d’extinció és crear una fina capa sobre el combustible en qüestió 
separant-lo del comburent i ofegant així l’incendi, actuant doncs, principalment, per 
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sufocació. 
 
El tall del pas dels vapors inflamables del combustible que l’escuma segella sota seu és 
també una forma d’actuar per inanició perquè impedeix que nou combustible arribi a 
l’incendi, i finalment, el seu alt component d’aigua actua també per refredament encara 
que un i altre siguin mètodes d’extinció secundaris. 
 
Els escumògens poden ser de diversos tipus segons el tipus de focs que han d’atacar 
però no els discernirem en aquest estudi perquè l’escuma està molt dirigida a focs de 
combustibles líquids que no es descriuen en aquest treball. 
 
El que sí descriurem són els 3 tipus d’escuma resultant perquè donat que les flames la  
destrueixen, caldrà escollir molt bé la dosi d’aplicació i el tipus d’escuma a fer servir per 
cada tipus de foc: 
 
Baixa expansió: (entre 1 i 30 vegades el volum original) és una escuma densa, amb 
bombolles petites de forta resistència al foc, poc fluïda. S’utilitza per a controlar i extingir 
incendis produïts per fuites de líquids combustibles i també es pot utilitzar en alguns 
casos per a focs de combustibles sòlids pel seu alt percentatge d’aigua. 
 
Mitjana expansió: (entre 30 i 250 vegades el volum original) és una escuma menys 
densa, amb bombolles més grans i amb bona resistència a la temperatura: la fluïdesa és 
adequada per inundar locals, mines, bodegues de vaixell... 
També s’utilitza per a fuites de combustibles no encesos i per a prevenció en casos 
d’aterratges d’emergència d’avions. 
 
Alta expansió: (entre 250 i 1.000 vegades el volum original) és una escuma amb molt 
poc escumogen, molt poc densa, i per això poc resistent al foc, que la destrueix en gran 
quantitat. Està especialment indicada per a inundar locals. 
 
3. Pols químiques 
La pols química és una mescla de sals metàl·liques, normalment bicarbonats, finament 
polvoritzades, emmagatzemades generalment en extintors portàtils o transportables per 
tal de projectar-les sobre un foc. Són molt útils en focs de classe B (líquids) i C (gasos).  
 
Poden ser del tipus BC a base de sals sòdiques i potàssiques i tenen un bon 
comportament sufocant el foc per la pel·lícula que posa sobre el combustible i que el 
separa del comburent i com a inhibidors de la flama trencant la reacció en cadena. 
 
La pols ABC té base de sulfats i fosfats, i és de color ocre o blau verdós. Aquest tipus de 
pols fon sobre les brases i actua per sufocació i inanició. 
 
El fet de ser un sòlid en desaconsella el seu ús en incendis elèctrics en els que es 
puguin malmetre els equips encara que en tensions fins a 6000 V no són conductores, i 
tampoc es recomana utilitzar en el cas de focs de metalls on aquestes sals poden 
reaccionar de forma imprevisible. 
 
En l’entorn del Pirineu no és habitual l’ús d’aquest tipus d’extintors. 
 
4. Anhídrid carbònic 
L’anhídrid carbònic o CO2 és un gas en condicions ambientals i com ja hem descrit 
anterioment la seva inhalació pot provocar trastorns i fins i tot arribar a produir la mort 
per anòxia.  
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Quan s’utilitza com a element extintor es liqua per refredament o per compressió i per 
això en projectar-se sobre un foc s’expansiona solidificant-se en forma de neu blanca, la 
coneguda com a neu carbònica. 
 
El seu mètode d’extinció és la sufocació perquè per la seva major densitat que l’aire 
tendeix a ocupar la part més baixa. Tanmateix aquest efecte no és definitiu perquè si hi 
ha corrent d’aire, aquest, pot desplaçar el CO2. És per això que part del seu èxit es basa 
en que es tracti d’un foc confinat, i aleshores el que caldrà vigilar és la seva inhalació per 
part de la persona que l’utilitzi, pel que hem explicat abans dels seus efectes perjudicials 
si s’inhala. 
 
És útil per a focs de classe B i C. En els de classe A té un efecte temporal i en els de 
classe D o que desprenguin oxigen no és recomanable per la seva composició química 
que pot reaccionar amb els demés productes de la combustió. 
 
Es pot projectar mitjançant extintors portàtils i també instal·lacions fixes. Amb una 
concentració d’un 25% de CO2 en l’aire es pot sufocar l’incendi. La seva condició de gas 
i el fet que no malmet les instal·lacions el fa especialment útil en incendis elèctrics, per 
protegir equips electrònics, ordinadors... o per inundar bodegues, cambres cuirassades... 
Quan es tracti d’instal·lacions fixes caldrà tenir en compte que les persones que treballin 
a la zona en el moment d’obrir aquests espais hauran d’anar equipats amb l’equip de 
respiració autònoma. 
 
Normalment a tots els establiments amb alguna estança, sala o equipament elèctric 
d’importància tenen un extintor de CO2 que es caracteritza principalment pel color gris. 
 
5. Hidrocarburs halogenats 
Els hidrocarburs halogenats es coneixen normalment com a halons. La seva composició 
química perjudicial pel medi ambient n’ha prohibit la producció tot i que encara avui 
l’stock internacional d’aquest agent encara és considerable. 
 
Té molt bones prestacions inhibint la flama i com que s’expansionen en forma de gas 
són especialment indicats per a focs elèctrics i per protegir instal·lacions o equipaments 
electrònics delicats, a més de tenir un bon comportament en focs de classe B i C. Pels 
focs de classe A tenen el mateix problema que el CO2. 
 
Es poden utilitzar amb extintors portàtils o per mitjà d’instal·lacions fixes. En ambdós 
casos, la seva toxicitat aconsella precaució després d’utilitzar-lo en ambients tancats i en 
cas de ser un espai inundat, utilitzar sempre l’equip de respiració autònoma. 
 
6. Altres 
La sorra es considera un agent extintor de les mateixes condicions que algunes pols 
químiques però sense la seva capacitat de projectar-se des d’un extintor. En tot cas sí 
serveix per sufocació sobre incendis petits de metalls, estacionaris i ben localitzats o en 
taques de combustible que cremen confinades. 
 
Per a focs de metalls també s’utilitzen pols químiques especials però que no descriurem 
aquí perquè no és habitual en la zona aquest tipus de risc i es tracta d’un agent extintor 
molt específic de l’àmbit industrial. 
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1. ELS BOMBERS 
Professionals i voluntaris 
Al Pallars Sobirà hi ha bombers professionals i voluntaris. Tots ells han rebut formació 
per a tot tipus de sinistres i segueixen un calendari de formació contínua en tots els 
àmbits de la seva tasca. 
 
Tanmateix, és important puntualitzar les seves particularitats perquè donat que al Pallars 
hi ha molta presència de voluntaris, aquesta circumstància és un factor a tenir en compte 
quan parlem de les intervencions d’extinció d’incendis. 
 
1.1. Bombers professionals 
Es tracta de funcionaris de carrera que han obtingut la seva plaça per oposició i tenen 
assignada la seva plaça a un parc i un torn concret. Cursen una formació a l’Escola de 
Seguretat i Protecció Civil de Catalunya que dura uns mesos i un període de pràctiques 
en un parc de bombers fins a obtenir el nomenament com a bombers professionals. 
 
En el cas del Pallars Sobirà, solament el parc de Sort té actualment plantilla de bombers 
professionals amb un mínim de 4 bombers en torn de 24x72 hores, és a dir, 24 hores de 
guàrdia i 72 hores de descans. 
 
Durant la campanya d’estiu, aquesta plantilla s’amplia amb la contractació d’una 
esquadra forestal de reforç per a les actuacions en prevenció i extinció d’incendis 
forestals que treballen dia sí, dia no de 11.30 a 20.30 h. Aquesta esquadra, que alguns 
estius també existeix al parc d’Esterri d’Àneu té els efectius i la durada que estima 
necessària la Direcció General, però donat que no tenen competències per a actuar en 
els focs de vivenda que estudiem en aquest treball, no hi farem esment. 
 
Els bombers professionals tenen unes instal·lacions adequades al seu allotjament, 
descans, formació i manteniment.  
 
Estan permanentment comunicats per ràdio i telèfon amb el control central i el seu temps 
de resposta a qualsevol emergència és inferior als dos minuts entre la recepció de 
l’alarma i la sortida dels vehicles del parc. 
 
 
1.2. Bombers voluntaris 
Els bombers voluntaris són persones que altruistament integren el Cos de Bombers 
Voluntaris adscrits a un parc de la seva regió de residència. 
 
Els criteris de selecció bàsics són l’edat i l’empadronament a menys de 15 km de la seu 
del Parc de Bombers al qual volen pertànyer. 
 
A partir d’aquí la persona interessada esdevé Aspirant a bomber voluntari i ha de passar 
un curs de formació impartit per l’Escola de Bombers descentralitzada a les diferents 
brigades. En el cas del Pallars Sobirà, els aspirants han de cursar aquesta formació a un 
parc de la província de Lleida que designi la seva Brigada. 
 
Els temaris són els mateixos que reben els bombers professionals malgrat que la seva 
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formació i període de pràctiques no sigui tan extens. Per aquest motiu, és necessari que 
es programin periòdicament formacions de refresc o de capacitació per a nous protocols 
d’actuació o l’utilització de nous equipaments dels que es dota el Cos de Bombers. 
 
Aquestes persones tenen fixada la seva residència en el municipi on es troba el parc del 
que formen part o en són molt propers, coneixen bé el territori, i acostumen a treballar 
dins la comarca. 
 
Això implica que per una banda són molt útils en les emergències que impliquen 
coneixement de l’entorn com són els focs forestals o les recerques de persones, però 
que al mateix temps, la seva no exclusivitat de prestació de serveis al Cos de Bombers 
comporta que la seva resposta no sigui tan inmediata com la dels professionals; el cap 
de parc rep la comunicació de Control Central i ho ha de comunicar a la resta de 
membres per ràdio o telèfon, la gent ha d’abandonar el que està fent, sigui la feina o la 
seva família, desplaçar-se al parc, equipar-se i sortir al sinistre. 
 
Això, depenent de les circumstàncies, de l’hora del dia, el dia de l’any... pot allargar més 
o menys el temps de resposta que no acostuma a ser inferior als 3 minuts però que no 
hauria de superar els 10 minuts per al primer vehicle des de la recepció de l’alarma. 
 
La ubicació del parc, la plantilla de cadascun, el volum de sinistres a la seva zona 
d’actuació, els mitjans dels que disposen... tot això condiciona la tipologia de les 
emergències a les que fan front i la freqüència amb la que se’ls activa. 
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VI.A.2.PARCS DE BOMBERS  
DEL PALLARS SOBIRÀ 

 
 
2. DIVISIÓ ADMINISTRATIVA 
Parcs de la comarca i àmbit d’actuació. 
 
Sort – parc mixte de bombers professionals i bombers voluntaris 
Carrer Emili Riu i Periquet nº 3 
Un mínim de 4 bombers professionals de torn 
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Llavorsí – parc de bombers voluntaris 
Ctra. Val d’Aran s/n – 25595 – Llavorsí  
17 bombers d’escala activa 
 

 
 
Ribera de Cardós – parc de bombers voluntaris 
Ctra. De Tavascan s/n – 25570 – Ribera de Cardós 
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Espot – parc de bombers voluntaris 
Carrer de l’església s/n – 25597 – Espot  
 

 
 
Esterri d’Àneu – parc de bombers voluntaris 
Carrer Carrerada s/n – 25580 – Esterri d’Àneu 
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Tírvia – Heliport de mitjans aeris de rescat i extinció d’incendis. 
Carretera de Tírvia s/n – Tírvia 
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VI.A.3. MITJANS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ 
I EXTINCIÓ D’INCENDIS 

 
 
MITJANS DEL COS DE BOMBERS 
Equipament i maquinària 
 
1. Vehicles: 
 
Vehicle tot terreny 
És un vehicle apte per a circular per zona urbana i pistes forestals. Normalment serveix 
només per a transport de personal i equips de petit tamany i no porta reserva d’aigua 
malgrat que pugui transportar extintors o motxilles de petit tamany i abast. 
 
Normalment és el vehicle de desplaçament dels comandaments i no té una funció directa 
com a tal en els sinistres més que la de transport. 
 
BRL – Bomba Rural Lleugera 
Vehicle destinat a zones rurals amb zones de difícil accés i amb poca capcitat de 
transport d’aigua; entre 1.000 i 2.000 litres.  
 
El material i equipament que porta en els armaris és el necessari per a intervencions 
forestals; eines manuals per a desbrossar o fer tallafocs (pics, pales, aixades, xerracs, 
serres, destrals...), mànegues de 25 mm principalment i tot tipus de peces auxiliars per a 
muntar instal·lacions d’aquest tipus. 
 
BUL – Bomba Urbana Lleugera 
Vehicle de dimensions reduïdes, especial per desplaçaments urbans amb carrers 
estrets. La capacitat de transport és reduïda i oscil·la entre 1.000 i 2.000 litres. 
 
El material i equipament que transporta està destinat a intervencions de petit abast en 
entorn urbà; incendi de vehicle, accident de trànsit, incendi de vivenda, atrapament... 
 
BFL – Bomba Forestal Lleugera 
Es tracta d’un vehicle tot terreny amb un dipòsit adaptat per capacitar-lo per transportar 
fins a 1.000 litres d’aigua. 
 
BRP – Bomba Rural Pesada 
Camió autobomba destinat a zones rurals amb zones de difícil accés i amb important 
capacitat d’aigua; de 2.000 a 3.000 litres. 
 
L’equipament que porta és eminentment per a intervencions en entorn rural com el cas 
de la Bomba Rural Lleugera 
 
BUP – Bomba Urbana Pesada 
Camió autobomba pensat per a zones urbanes i amb molta capacitat de maniobra 
perquè tenen unes dimensions bastant grans. Poden portar fins a 4.000 litres d’aigua. 
 
L’equipament que transporta està destinat a intervencions urbanes principalment, com 
anteriorment hem vist el cas de la Bomba Urbana Lleugera. 
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BFP – Bomba Forestal Pesada 
Camió autobomba pensat única i exclusivament per a intervencions en incendis 
forestals. Tenen menor versatilitat que els BRP i per això són vehicles més propis de les 
Agrupacions de Defensa Forestal que del Cos de Bombers. 
 
La denominació de Rural o Urbà per a un vehicle no impedeix que en cas de ser l’únic 
vehicle del parc aquest estigui equipat amb tota mena de material i tingui una funció 
polivalent per a tot tipus de sinistres. Això és el que passa a tots els parcs de voluntaris 
del Pallars on havent-hi només un camió per a tots els usos, aquests carreguen tot el 
material disponible per fer front a qualsevol tipus d’emergència. 
 
Escala 
És un vehicle de grans dimensions provist d’una escala de grans dimensions per a 
facilitar l’accés en altura per a labors de rescat, assistència tècnica o extinció d’incendis. 
En principi no està pensada per transportar aigua ni grans equipaments en el seu interior 
que no estiguin vinculats a la pròpia escala mecànica. 
 
Requereix de molt d’espai per a maniobrar donada la seva longitud i que necessita una 
base àmplia on fixar els peus auxiliars per poder donar estabilitat a l’escala mentre 
aquesta està maniobrant. Com veurem més endavant, en l’entorn pirinenc les seves 
prestacions són trascendentals però moltes vegades l’entramat urbà li impedeix l’accés. 
 
Bombes nodrisses lleugera o pesada 
Les bombes nodrisses són vehicles cisterna que tenen per principal objectiu portar i 
subministrar aigua per a incendis de grans proporcions, ja siguin industrials o forestals. 
Poden carregar fins a 12.000 litres d’aigua. 
 
Les seves dimensions requereixen molt d’espai per maniobrar. Actualment, no se’n 
disposa de cap en els parcs del Pirineu. 
 
La distribució de vehicles per parcs al Pallars Sobirà és la següent: 
Espot 
1 BRP 
1 vehicle tot terreny 
 
Esterri d’Àneu 
2 vehicles tot terreny 
1 ambulància 
2 BRP 
 
Llavorsí 
1 BRL 
1 vehicle tot terreny 
 
Ribera de Cardós 
1 BRP 
1 vehicle tot terreny 
 
Sort 
1 Escala (24 metres) 
1 BRP 
1 BUP 
2 vehicles tot terreny 
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2. EPIS 
 
Uniforme:  
Els bombers, en tant que funcionaris i membres d’un cos de seguretat ordenat 
jeràrquicament i que requereix d’una identificació ràpida per part del ciutadà ha de vestir 
d’uniforme, en aquest cas concret dotat de pantalons llargs i camisa de màniga llarga de 
colors blaus amb els distintius corresponents del cos, i en el seu cas, de la graduació en 
l’escala d’oficials. 
 
Aquest uniforme bàsic es complementa amb diferents peces també reglades i 
normalitzades per a intervencions específiques com són les que es desenvolupin en 
medi aquàtic o de muntanya, les peces d’abric, les peces d’esport, o l’uniforme de gala. 
En totes elles caldrà que hi figurin, si correspon, els distintius de la graduació pertinent. 
 
Vestit d’intervenció complet 
Per al treball que estem estudiant, l’uniforme d’intervenció es compon d’un pantaló i un 
jaquetó normalitzat i adequat per al treball en incendi de vivenda a altes temperatures, 
completat amb un casc igualment homologat amb les prestacions de duresa i resistència 
al calor necessàries. 

 
En intervencions en sinistres amb productes químics s’utilitza un altre equipament 
específic. En tot cas, no són els casos que ens ocupen per a aquest treball. 

 
Equip de respiració autònoma 
Com ja hem vist abans en el capítol anterior, davant de la producció de gasos tòxics en 
un incendi és necessari que la intervenció dels bombers inclogui sempre l’ús de l’equip 
de respiració autònoma; una bombona d’oxigen normalitzada de 6 litres a 300 bars de 
pressió, i una màscara incorporada que segelli bé tot el casc evitant que s’escapi l’aire 
que respira el bomber i impedint l’entrada de gasos de l’exterior. 

 
Els bombers, professionals o voluntaris, coneixen aquests equipaments i és obligació 
seva estar-hi familiaritzats. Per la seva banda, és obligació de la Direcció General vetllar 
pel seu correcte manteniment i revisió periòdica. En aquest sentit, els protocols marquen 
la periodicitat en la comprovació d’aquests equipaments, que es segueix al peu de la 
lletra. 
 
 
3. Mànegues, manegots i llances 
 
Les mànegues d’acció que porten els camions o altres vehicles de bombers tenen fins a 
3 diàmetres depenent del tipus d’intervenció que han de dur a terme. Totes elles són 
flexibles, cilíndriques, resistents a tallants, roçaments i altes temperatura (fins un cert 
punt) i estan equipades per banda i banda amb ràcors model Barcelona per a poder-les 
connectar i desconnectar amb facilitat. 
 
25 mm per a focs forestals o de petites dimensions (vivenda, vehicle, contenidor...) La 
seva menor secció la fa més maniobrable, menys pesada i de menor consum a pressió 
constant o de major pressió a cabal constant. 
 
45 mm per a focs urbans grans, especialment d’indústria o de locals de gran volum i/o 
superfície.  
També s’utilitza com a primera part d’una instal·lació que es bifurca en altres de menor 
diàmetre. 
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És el diàmetre de càrrega dels vehicles lleugers i s’utilitza també per fer transvasaments 
d’aigua d’un a l’altre en cas de que un camió fix subministri la pressió a la instal·lació i 
l’altre es dediqui a fer viatges des del punt de captació fins a la base d’intervenció. 
 
70 mm per a subministrar aigua a instal·lacions fixes d’atac en grans incendis com ara 
monitors per a incendis de grans proporcions com ara refineries o vaixells. 
També s’utilitza com a primera part d’una instal·lació que es bifurca en altres de menor 
diàmetre. 
És el diàmetre de càrrega d’alguns vehicles pesats i com en el cas de la mànega de 45 
mm s’utilitza també per fer transvasaments d’aigua d’un a l’altre en cas de que un camió 
fix subministri la pressió a la instal·lació i l’altre es dediqui a fer viatges des del punt de 
captació fins a la base d’intervenció. 
 
Existeixen mànegues de 100 mm però no s’utilitzen directament per a intervenir en 
incendis sinó com a part inicial d’instal·lacions o per subministrar aigua a vehicles des 
d’hidrants o altres vehicles. 
 
Per protegir aquestes mànegues existeixen els salvamànegues que són peces rígides 
que es posen a sobre per tal que el pas de vehicles per sobre no les pugui danyar o 
menguar la seva secció mentre s’està treballant. 
 
 
Per a xuclar aigua en cas d’esgotaments o per omplir la cisterna del camió captant aigua 
d’un riu, llac, piscina,... s’utilitzen manegots de 100 mm i ràcor Storz, que s’ha 
d’accionar amb claus especials. Són conductes semirígids que permeten fer el buit a 
dintre seu per tal de succionar l’aigua del lloc on es vol extreure per fer-la pujar i entrar a 
la cuba. 
 
 
Per a dirigir i regular el cabal d’aigua que es dirigeix al foc existeixen diversos tipus de 
llances, que són les peces que a la sortida d’aigua de la mànega permeten al bomber 
actuar amb aigua a raig, pulveritzada, cabal constant, pantalla, ... segons les seves 
necessitats. 
 
Per als diferents tipus d’intervenció hi ha una llança més apropiada que les altres, però el 
seu estudi no pertany a l’objectiu d’aquest treball.  
 
4. Extintors portàtils 
 
No correspon a aquest punt detallar la tipologia dels extintors portàtils que els bombers 
porten en els seus vehicles. S’ha detallat en el punt 4. del capítol anterior.  
 
Senzillament mencionar que els camions de bombers acostumen a transportar entre el 
seu equipament un mínim d’un extintor 21A-113B i un extintor de CO2 sens perjudici que 
pel tipus d’intervencions que acostumi a realitzar en tingui d’altres tipus. 
 
 
5. Altres 
 
Generador – Extractor d’aire 
Per a ventilar locals i aspirar fums o gasos continguts en aquests alguns parcs de 
bombers estan dotats amb un generador o extractor d’aire.  
 
La dotació d’aquest material dependrà de la disposició i criteri de la Direcció General i 
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anirà vinculat evidentment a la necessitat d’aquest element en les intervencions usuals 
del parc en qüestió. 
 
És obvi que no es dotarà d’aquest equipament un parc que té un sinistre per any on es 
pugui fer servir. 
 
Motobomba 
A vegades, per impossibilitat d’accés del camió fins al punt de captació d’aigua o per 
requeriments del servei, cal bombar l’aigua amb un mitjà que no sigui el vehicle. Les 
motobombes poden realitzar aquesta funció i serveixen tant per a esgotaments, quan cal 
treure l’aigua de locals inundats, com per captació d’aigua i posterior bombeig a la 
instal·lació de la mateixa. 
 
Reduccions, bifurcacions, claus de seccionament, protectors de seccionament... 
Peces auxiliars de les mànegues amb diàmetres segons les mànegues a les que 
s’apliquin i que serveixen per dotar les instal·lacions de major versatilitat i protecció. 
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VI.A.4.MITJANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ 
I EXTINCIÓ D’INCENDIS 

 
 
MITJANS DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ 
Equipaments i mitjans per a extinció d’incendis 
 
A més a més dels mitjans, els equips i les cisternes amb que compten els vehicles 
d’extinció d’incendis els municipis compten amb una sèrie de punts de captació d’aigua o 
hidrants per abastir camions o motobombes, i extintors i boques d’incendi per a fer front a 
un incendi en primera instància. 
 
Passem a detallar aquests sistemes, a veure’n les particularitats que tenen a l’entorn 
pirinenc i a proposar alguna millora. 
 
 
1. Punts de captació d’aigua 
 
Hidrants superficial: 
Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastiment d’aigua destinat a abastir camions 
contra incendis. Són habituals en zones urbanes i ara s’està generalitzant la seva 
instal·lació en les urbanitzacions noves de la comarca on s’ha fet tota la canalització 
d’aigua recentment en la última dècada. 
Han d’estar situats a la via pública i amb accessibilitat suficient per als vehicles de 
bombers. 
 
El seu diàmetre de sortida és de 100 mm o 70 mm segons el disseny i l’àrea que ha de 
cobrir. Se li suposa una pressió superior a 1kg/cm2 amb un cabal de 1000 litres/minut. 
Tanmateix, a la pràctica, aquests valors són difícils de quantificar.  
 
L’hidrant superficial pot ser de columna seca o humida segons si està buit o ple d’aigua 
respectivament. En l’entorn pirinenc aquesta circumstància és molt important, sobretot pel 
risc de gelades, per la qual cosa, tots són de columna seca. 
 
Els hidrants són molt vàlids per a la tasca d’abastir camions i des d’aquests bombar 
l’aigua a les instal·lacions que convingui però no n’hi ha gaires i col·locar-ne en els centres 
històrics dels pobles és molt costós perquè exigiria aixecar els carrers que moltes vegades 
són de pedra, llosa o formigonats directament sobre la roca. 
 

  

Hidrant superficial amb cobertor 
sense clau a Olp 
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Hidrant superficial sense caputxa a 
l’entrada del poble de Llavorre 
 

 

 
 

Hidrant superficial amb cobertor i clau 
de seguretat a Ginestarre 
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Hidrant sota rasant o punt d’aigua a terra:  
Una altre sistema utilitzat al Pallars són els hidrants sota rasant habilitats amb una arqueta 
col·locada a terra, a la vorera o propera a una vivenda o enmig d’un carrer del poble. Amb 
les mateixes característiques que l’hidrant superficial però amb base a terra per evitar les 
gelades i normalment una sola sortida. 
 
Per extreure’n l’aigua es pot connectar directament una mànega o es pot fer servir una 
peça auxiliar homologada que allarga l’hidrant i té dues sortides siameses. 
 
El problema que tenen aquestes sortides és que en estar sota rasant si hi ha acumulació 
de neu o de gel queden enterrades a sota. Si bé hi ha mapes senyalitzant-ne la situació, el 
procés de recerca pot diferir el suministre d’aigua perjudicant el desenvolupament de la 
intervenció. 
 

 
 
Hidrant sota rasant al poble de Surp 

 
Boca de reg o punt d’aigua a terra:  
Un sistema molt comú a la comarca que s’utilitza normalment per a altres usos que 
l’extinció d’incendis. Les boques de reg, igual que els anteriors es col·oquen en una 
arqueta a terra, a la vorera o propera a una vivenda o enmig d’un carrer del poble. Sense 
la pressió de l’hidrant i una sola sortida de diàmetre de 25 mm generalment és un mitjà 
auxiliar però insuficient per omplir camions que estiguin tirant a foc. 
 
El fet d’estar enterrada comporta el mateix problema que l’anterio quan hi ha neu o gel a 
sobre. 
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Boca de reg sota rasant a terra al poble de Cerbi 
 

 
 
L’interior de la boca de reg amb una sola sortida protegida amb llana de roca per mitigar 
les baixes temperatures 
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Punts d’aigua a paret: 
És un sistema d’abastiment habitual al Pallars, amb la sortida d’aigua col·locada entre 50 i 
100 cm del terra. Seria un hidrant sota rasant però instal·lat en la paret d’una vivenda. 
Com els anteriors, consta d’una o dues sortides de 70 o 100 mm.  
 
Aquests tenen millor accés en cas d’acumulació de neu però a l’estar més exposats, en 
cas de baixades molt dràstiques de la temperatura, tenen més risc de congelació. 
 

 
 

Boca d’incendi empotrada a paret i a sobre 
rodet de mànega flexible de 45 mm per 
connectar. Foto del Carrer Major d’Escaló. 
 

 
 

Boca d’incendi empotrada a paret i mànega semirígida enrotllada a sobre. Al fons, entre la 
porta i la finestra de la casa veïna, hi ha la caixa d’un extintor. Foto a Arròs de Cardós. 
2. Equips de primera intervenció 
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Boques d’incendi amb mànega de diàmetre 25 mm: 
Consisteix en un conjunt d’elements necessaris per a transportar i projectar aigua des d’un 
punt fix connectat a la xarxa d’abastament d’aigua fins al lloc de l’incendi i inclou els 
elements de suport, mesura de la pressió i projecció d’aigua. 
 
Es tracta del sistema habitual de caixa amb una mànega plegada i enrotllada que podem 
trobar en edificis alts en zones urbanes segons la normativa en vigor. 
 
En el cas dels pobles del Pirineu estan situats a la via pública i cobreixen zones de difícil 
accés amb vehicles. 
 
Les boques d’incendi equipades poden tenir sortides de 45 mm i mànega no rígida per a 
ubicacions que abracin una zona amb una càrrega de foc important. Tanmateix, les que 
estan disposades pels municipis del Pallars acostumen a ser de diàmetre de 25 mm, 
mànega flexible o semirígida. 

 

 
 

Boca d’incendis equipada i dos extintors a 
la part alta del poble de Llavorsí 
 

 
Extintors  
En el capítol 5 ja hem analitzat la tipologia d’extintors existents. 
 
En aquest punt direm que en els punts on no hi ha possibilitat d’instal·lar una boca 
d’incendi equipada hi ha una caixa amb un extintor usualment de tipus 21A-113B per a 
intervencions en incendis de classe A, que són els més comuns en aquest entorn. 
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Extintor al costat de la font a Arròs de Cardós 

 
4.3. Estat i funcionament d’aquests sistemes locals.1 
Qualsevol d’aquests sistemes són vàlids i funcionals per contribuir a l’extinció d’incendis 
però és trascendental que estiguin en les condicions adequades de manteniment i 
degudament senyalitzades i accessibles. 
 
En aquest sentit, el Cos de Bombers efectua periòdicament revisions de les instal·lacions 
fixes, comprova el seu estat i redacta els informes pertinents per a les institucions que han 
de vetllar pel seu manteniment, generalment municipals o en el seu defecte, el Consell 
Comarcal. 
 
Per una altra banda i no menys important, no podem obviar que l’accessibilitat d’aquests 
equipaments també faciliten la utilització o manipulació per part de qualsevol persona que 
hi passi per davant. Afortunadament no hem de lamentar pas sovint actes de robatori o 
vandalisme però no podem excloure aquesta possibilitat quan parlem d’aquest tipus de 
localització a la via pública. 
 
I finalment, correspon a les autoritats competents de vetllar pel manteniment d’aquests 
equips i mecanismes per tal de garantir-ne el seu bon funcionament el dia que sigui 
necessari. 
 

                                                 
1 Veure annex : Model de revisió d’hidrants i boques d’incendi de Llavorsí 
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Rodet de mànega de 45 mm sense vidre de protecció, sense estar penjada, i a uns metres 
de l’hidrant sota rasant al que s’hauria de connectar. Un element de seguretat, prevenció, 
protecció i extinció d’incendis no hauria d’estar en aquest estat. Foto del poble d’Escaló 
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VI.D.1.FORMULARI HIDRANTS 
 
 
 
A continuació s’adjunta un formulari que els bombers professionals i voluntaris omplen 
periòdicament sobre l’estat de les captacions d’aigua a la seva zona.  
 
No es tracta d’estudis a fons sinó simplement unes comprovacions d’ús, prestacions i 
estat. Amb això es garanteix el seu bon funcionament quan es necessita i es repassa 
sovint la seva localització (perquè quan estan colgats de neu no es veuen). 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments Hidrant

1- Identificació/Localització

2- Característiques

3- Revisió

Municipi:

Parc:

SocMapa

Nom:
Adreça: UtmX: UtmY:

Area:

Fitxa Parc: Ruta:

Comprovada
Ubicació:

Columna
Arqueta
Altres
Boca de Reg

Forma:

Tipus Hidrant Tipus Racord
100

70

45

Connexió
Xarxa Dipòsit/Punt d'Aigua

Correcte
Incorrecte

Clau Obertura
Volant
Cuadradet
Altres

Accés

Aigua No
PotablePrivat Titularitat:

Concessió

Cabal (l/min): Pressio (Kg/cm2):

Bon Estat
Estat Deficient

No Surt Aigua
Tapat
Inundat

Bon Estat
Estat Deficient

Volant Surt/Manca
Dura
Fonda
Trencada

Bon Estat
Estat Deficient

Manca
Fondo/Desplaçat
Trencat
No Homologat
Llautó

Bon Estat
Estat Deficient

Manca
Trencada
Soldada
No Pintada

TapaVàlvula RàcordHidrant Bon Estat
Estat Deficient

Manca
Soldat
Trencat

Tap Ràcord

Correcte
Deficient

Manca
No Homologat
Poc Visible
Altres

Senyalització

Bona Deficient

Estaqueitat

Observacions

Operatiu Funcional
Si
No

Operatiu

Incidència Ajuntament

Data:

Visita
Data:

Parc:

Autors:

Ordre:
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VI.F.FOTOGRAFIES 
 
 
 
L’accessibilitat per a bombers és un tema clau per a la resolució de qualsevol sinistre 
però en el cas d’un incendi urbà és encara més transcendent. La possibilitat de poder 
apropar els vehicles i sobretot l’autoescala és determinant per tal d’atacar el foc en les 
millors condicions per frenar-ne la propagació. 
 
Ja hem vist en aquest capítol de la memòria i els annexos corresponents que 
l’urbanisme pirinenc és molt complexe per la seva orografia i la seva herència històrica 
que ha conformat uns nuclis molt atapeïts, amb cases grans adherides a pallers, coberts, 
eres, carrers accessibles sols per a persones o animals, i tot això sobre pendents de 
muntanya on en el millor dels casos hi ha alguna entrada per a vehicle petit. 
 
A més a més de l’entramat urbà també trobem una nova complicació, el terreny sobre el 
que s’assenten els pobles, la major part rocós i en cas que no ho fos, amb lloses de 
pedra per tal de fixar els camins per on passaven els animals i perquè aquests no 
rellisquessin. 
 
Amb la modernitat, aquelles lloses a mode de llambordes s’han convertit en lloses planes 
encimentades o en carrers directament de formigó armat amb un relleu per facilitar 
l’adherència dels vehicles quan hi ha gelades. 
 
I a continuació en veurem algunes fotografies del poble d’Enviny a tall d’exemple: 
 
 

 
 
Encimentat lateral amb talls longitudinals per a facilitar la circulació de l’aigua, evitar 
congelacions i millorar l’adherència de vehicles, amb un empedrat central de lloses 
planes. (EG) 
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El mateix tipus de paviment però formant escala en la part central en una zona de major 
pendent. (EG) 
 

 
  
Paviment de lloses grans planes encimentades (EG) 
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Vista del paviment enllosat en primer pla, un encimentat llis en el segon i un formigonat 
amb talls en pendent per millorar l’adherència en últim terme. (EG) 
 

 
 
 Paviment original empedrat sobre el pendent original a mode de llambordes (EG) 
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Amb paviments com aquests és impossible fer passar soterrades les escomeses de tot 
tipus per la qual cosa només queda el fet que puguin anar aèries, com es constata en les 
següents fotografies: 
 

 
 
Cablejat aeri a Arròs de Cardós (EG) 
 

 
 
Cablejat aeri a Surp (EG) 
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Cablejat aeri a Ginestarre (EG) 

 
 
Cablejat aeri a Farrera (EG) 
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Com ja hem comentat en altres apartats de la memòria l’altura habitual de les 
edificacions compta amb PB + P1 + P2 + Golfes-sotacoberta, per la qual cosa, l’altura 
màxima reguladora natural de la zona ronda els 10 metres i per tant aquest cablejat 
queda a una altura entre 6 i 9 metres per sobre del carrer, entenent que aquest sigui pla, 
quan són en pendent, la cosa encara es complica més. 
 
Aquesta problemàtica que és bàsicament estètica complica molt una intervenció de 
bombers, i no solament per l’us de l’escala sinó també per quan es remulla des de peu 
de carrer, i sense entrar en que el manteniment d’aquestes instal·lacions és molt precari, 
donada la poca població a la que donen servei per la qual cosa, es donen casos 
flagrants d’inseguretat degut a l’estat de les connexions. 
 

 
 
Caixa de connexions sense protecció al poble de Llavorre, en ple hivern. (EG) 
 
Sense anar més lluny del que cenyeix a aquest estudi, i entenent que el cablejat és un 
problema pels bombers i al mateix temps és pràcticament impossible soterrar-lo, cal 
buscar altres fórmules intermitges per millorar el context actual. 
 
Proposta: Reduir el cablejat públic aeri dels municipis. (explicada en el capítol X) 
 
Aquesta proposta que en teoria és fàcil de deixar escrita comporta òbviament una sèrie 
de problemàtiques vinculades, primordialment el seu cost i el responsable de dur a terme 
la feina. 
 
Per a les línies existents, difícilment les companyies elèctriques o telefòniques tocaran 
res però en el cas de noves pavimentacions, renovacions o manteniment de línies, crec 
que s’hauria de tendir a racionalitzar l’actual anarquia de cablejat que pobla els carrers 
del Pallars. 
 
Per una banda es podria potenciar el soterrament de les línies aèries però donat el cost 
d’aquesta mesura que evidentment ningú voldrà assumiar, es podria plantejar la 
possibilitat de deixar-ne bucles de previsió que permetessin despenjar aquest cablejat de 
forma puntual.  
 
Caldria potenciar la unificació del cablejat públic en els petits pobles pallaresos en la 
mesura que sigui possible, unificant criteris i passos per a les diferents instal·lacions. 
 
Es podria procurar fixar tot el cablejat a la paret i escollir uns passos estratègics per 
canviar de costat de carrer. 
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2000 El Pont de Suert 57 29 12 13 81 31 223
Espot 10 28 6 3 47
Esterri d'Aneu 40 135 4 5 16 20 220
La Pobla de Segur 200 349 10 2 49 28 27 665
La Seu d'Urgell 256 109 55 2 17 75 48 562
Llavorsí 5 8 1 4 3 21
Ribera de Cardós 10 8 3 2 23
Sort 27 20 6 2 3 15 10 83
Tremp 168 96 23 7 6 26 46 372
Tremp-GRAF-Lleida 45 1 46
Vielha 50 319 40 3 77 52 22 563

TOTAL 2000 868 1101 154 17 176 300 209 2825
2001 El Pont de Suert 51 30 26 1 6 64 14 192

Espot 10 15 2 1 28
Esterri d'Aneu 69 80 7 5 12 14 187
La Pobla de Segur 246 335 20 51 24 27 703
La Seu d'Urgell 458 108 45 1 24 65 33 734
Llavorsí 5 3 1 1 10
Ribera de Cardós 8 6 2 1 17
Sort 33 27 12 3 8 8 91
Tremp 175 95 29 8 42 41 390
Tremp-GRAF-Lleida 2 2
Vielha 66 298 45 3 65 57 8 542

TOTAL 2001 1123 997 187 5 165 273 146 2896
2002 El Pont de Suert 59 25 19 5 72 19 199

Espot 13 24 4 41
Esterri d'Aneu 60 73 10 11 19 15 188
La Pobla de Segur 261 205 14 69 23 32 604
La Seu d'Urgell 451 96 45 29 54 43 718
Llavorsí 11 8 1 20
Ribera de Cardós 1 6 13 1 2 2 25
Sort 49 44 18 6 15 8 140
Tremp 153 81 20 13 27 34 328
Tremp-GRAF-Lleida 57 4 61
Vielha 3 69 372 43 6 75 55 13 636

TOTAL 2002 3 1 1189 941 170 6 215 265 170 2960
2003 El Pont de Suert 1 72 45 13 11 67 13 222

Espot 24 32 4 1 61
Esterri d'Aneu 1 85 93 7 7 24 8 225
La Pobla de Segur 1 212 155 19 42 20 17 466
La Seu d'Urgell 2 361 86 46 30 69 33 627



Llavorsí 11 9 1 21
Ribera de Cardós 2 16 2 4 1 25
Sort 183 59 31 14 32 10 329
Tremp 139 93 28 15 37 27 339
Tremp-GRAF-Lleida 48 4 1 53
Vielha 3 7 74 455 48 83 50 8 728

TOTAL 2003 6 9 1211 1047 194 210 300 119 3096
2004 El Pont de Suert 1 48 21 28 3 55 19 175

Espot 15 10 2 5 4 5 41
Esterri d'Aneu 72 53 18 7 13 9 172
La Pobla de Segur 175 150 21 36 12 18 412
La Seu d'Urgell 376 76 60 26 59 32 629
Llavorsí 8 3 2 1 14
Ribera de Cardós 8 10 2 3 23
Sort 126 44 26 9 29 24 258
Tremp 189 68 25 8 8 21 51 370
Tremp-GRAF-Lleida 84 1 85
Vielha 1 73 466 39 1 82 56 10 728

TOTAL 2004 1 1 1174 902 223 9 179 250 168 2907
2005 El Pont de Suert 80 27 26 11 65 18 227

Espot 14 11 1 6 32
Esterri d'Aneu 78 56 9 8 26 16 193
La Pobla de Segur 1 155 114 36 44 21 36 407
La Seu d'Urgell 408 77 70 29 83 63 730
Llavorsí 10 5 6 21
Ribera de Cardós 6 14 2 1 1 24
Sort 200 68 21 14 30 28 361
Tremp 156 94 36 17 48 63 414
Tremp-GRAF-Lleida 97 4 2 103
Vielha 1 87 568 53 1 87 56 9 862

TOTAL 2005 2 1291 1038 254 1 217 335 236 3374
2006 El Pont de Suert 55 29 19 15 77 14 209

Espot 29 24 1 5 1 60
Esterri d'Aneu 58 42 16 8 22 12 158
La Pobla de Segur 1 146 88 15 53 17 17 337
La Seu d'Urgell 573 90 56 2 20 73 25 839
Llavorsí 10 5 1 1 1 1 19
Ribera de Cardós 4 10 4 2 20
Sort 112 54 23 16 42 14 261
Tremp 4 145 69 21 21 33 21 314
Tremp-GRAF-Lleida 105 4 1 110
Vielha 1 75 657 37 83 50 10 913

TOTAL 2006 6 1312 1072 193 2 224 316 115 3240
2007 El Pont de Suert 1 48 21 20 7 60 5 162

Espot 6 17 21 2 7 1 54
Esterri d'Aneu 1 68 38 11 4 11 1 134
La Pobla de Segur 2 130 50 15 45 23 27 292
La Seu d'Urgell 285 73 82 2 31 69 30 572
Llavorsí 7 3 3 1 5 19
Ribera de Cardós 1 11 3 2 3 2 22
Sort 100 47 35 16 53 15 266
Tremp 145 53 26 24 45 25 318
Tremp-GRAF-Lleida 112 1 1 1 1 116
Vielha 1 50 675 43 88 58 7 922

TOTAL 2007 3 9 973 985 239 2 227 326 113 2877
2008 El Pont de Suert 1 57 38 12 12 37 14 171



Espot 2 13 27 1 4 4 1 52
Esterri d'Aneu 64 43 8 21 16 9 161
La Pobla de Segur 1 175 50 14 28 12 9 289
La Seu d'Urgell 2 455 100 59 2 46 60 10 734
Llavorsí 15 7 2 5 3 32
Ribera de Cardós 7 4 1 3 15
Sort 167 60 28 23 27 12 317
Tremp 2 186 71 28 39 34 23 383
Tremp-GRAF-Lleida 102 8 2 112
Vielha 1 1 79 662 43 2 75 63 8 934

TOTAL 2008 7 3 1320 1070 196 4 256 256 88 3200
2009 El Pont de Suert 129 42 17 37 21 13 259

Espot 30 19 1 17 7 2 76
Esterri d'Aneu 54 58 13 21 24 12 182
La Pobla de Segur 258 52 21 17 44 18 410
La Seu d'Urgell 1170 53 46 71 62 26 1428
La Seu d'Urgell-Muntanya 235 1 1 237
Llavorsí 24 6 3 5 5 2 45
Ribera de Cardós 21 16 2 1 2 1 43
Sort 867 63 25 32 48 14 1049
Tremp 656 41 25 50 78 23 873
Tremp-GRAF-Lleida 228 2 1 7 1 239
Vielha 18 12 12 15 244 2 303

TOTAL 2009 3690 364 166 267 543 114 5144
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2000 El Pont de Suert 1 1 4 4 1 1 12
Esterri d'Aneu 1 3 4
La Pobla de Segur 3 2 1 4 10
La Seu d'Urgell 16 1 1 2 7 1 2 8 17 55
Llavorsí 1 1
Ribera de Cardós 2 1 3
Sort 1 1 2 1 1 6
Tremp 3 5 1 1 1 6 6 23
Vielha 8 1 4 9 1 8 1 1 2 2 3 40

TOTAL 2000 10 1 4 34 1 1 12 30 1 5 2 3 19 31 154
2001 El Pont de Suert 6 1 3 2 3 1 1 1 5 3 26

Esterri d'Aneu 5 1 1 7
La Pobla de Segur 3 1 6 2 1 2 5 20
La Seu d'Urgell 1 11 8 5 2 11 7 45
Llavorsí 1 1



Ribera de Cardós 2 2
Sort 1 1 1 4 3 2 12
Tremp 1 1 6 2 1 2 1 8 7 29
Vielha 2 1 15 1 1 8 1 1 1 1 11 2 45

TOTAL 2001 16 1 1 2 38 13 1 31 2 3 4 1 1 5 41 27 187
2002 El Pont de Suert 4 3 2 2 1 1 1 1 4 19

Esterri d'Aneu 3 1 3 3 10
La Pobla de Segur 3 1 2 1 1 2 4 14
La Seu d'Urgell 2 17 5 5 1 1 9 5 45
Ribera de Cardós 1 1
Sort 2 3 6 3 1 1 2 18
Tremp 1 1 2 1 6 9 20
Vielha 2 10 4 3 9 1 8 6 43

TOTAL 2002 9 4 37 20 3 27 4 3 3 29 1 30 170
2003 El Pont de Suert 3 1 4 1 1 1 1 1 13

Esterri d'Aneu 1 2 1 1 1 1 7
La Pobla de Segur 5 2 3 4 3 2 19
La Seu d'Urgell 1 10 6 5 2 2 1 1 9 9 46
Ribera de Cardós 2 2
Sort 3 3 5 5 2 2 3 1 7 31
Tremp 1 4 1 2 1 1 2 5 11 28
Vielha 1 1 2 12 1 9 7 3 1 7 1 3 48

TOTAL 2003 9 1 3 39 1 1 24 27 2 2 5 1 1 12 1 29 2 34 194
2004 El Pont de Suert 3 1 4 2 1 1 1 8 7 28

Espot 2 2
Esterri d'Aneu 2 1 1 1 4 1 1 7 18
La Pobla de Segur 3 3 10 1 1 3 21
La Seu d'Urgell 1 27 2 9 1 12 8 60
Llavorsí 1 1 2
Ribera de Cardós 1 1 2
Sort 1 6 9 1 2 3 4 26
Tremp 4 1 3 1 1 2 3 10 25
Vielha 1 2 9 3 2 10 1 3 1 1 6 39

TOTAL 2004 6 1 5 55 1 15 2 45 1 1 3 1 10 29 1 47 223
2005 El Pont de Suert 4 1 1 4 7 1 1 1 6 26

Espot 1 1
Esterri d'Aneu 3 2 4 9
La Pobla de Segur 2 6 2 9 2 1 1 1 12 36
La Seu d'Urgell 1 15 1 3 9 2 8 31 70
Ribera de Cardós 1 1 2
Sort 3 1 4 1 5 7 21
Tremp 1 3 1 3 6 1 2 2 2 15 36
Vielha 2 1 3 6 6 12 2 10 11 53

TOTAL 2005 8 3 4 34 2 19 51 2 1 2 2 9 2 29 86 254
2006 El Pont de Suert 2 4 1 1 2 3 6 19

Espot 1 1
Esterri d'Aneu 1 3 1 2 1 1 7 16
La Pobla de Segur 1 4 1 1 1 7 15
La Seu d'Urgell 13 6 6 1 1 2 16 11 56
Llavorsí 1 1



Ribera de Cardós 1 1 1 1 4
Sort 4 2 10 3 4 23
Tremp 1 4 5 4 3 4 21
Vielha 9 1 6 2 1 4 14 37

TOTAL 2006 4 38 1 17 37 2 2 2 1 1 4 30 54 193
2007 El Pont de Suert 1 4 6 4 3 2 20

Espot 1 1 2
Esterri d'Aneu 3 1 3 1 1 2 11
La Pobla de Segur 3 6 2 4 15
La Seu d'Urgell 1 35 6 8 1 1 14 16 82
Llavorsí 1 1 1 3
Ribera de Cardós 1 1 2
Sort 1 2 5 1 4 5 1 2 3 11 35
Tremp 4 1 3 2 1 4 11 26
Vielha 1 11 5 1 12 1 6 6 43

TOTAL 2007 6 2 65 1 24 1 42 2 3 4 1 35 53 239
2008 El Pont de Suert 3 2 2 1 4 12

Espot 1 1
Esterri d'Aneu 1 1 2 1 3 8
La Pobla de Segur 3 3 2 1 2 3 14
La Seu d'Urgell 22 3 7 2 2 10 13 59
Llavorsí 1 1 2
Ribera de Cardós 1 1
Sort 4 3 5 2 1 1 9 3 28
Tremp 3 9 4 1 1 4 6 28
Vielha 2 6 7 8 2 1 8 9 43

TOTAL 2008 2 1 1 43 27 30 6 3 3 1 2 35 42 196
2009 El Pont de Suert 2 4 6 1 3 1 17

Espot 1 1
Esterri d'Aneu 5 5 1 1 1 13
La Pobla de Segur 1 1 1 1 2 8 1 2 2 1 1 21
La Seu d'Urgell 1 16 20 1 2 1 4 1 46
Llavorsí 1 2 3
Ribera de Cardós 1 1 2
Sort 7 14 3 1 25
Tremp 1 4 1 9 3 1 1 5 25
Tremp-GRAF-Lleida 1 1
Vielha 2 8 1 1 12

TOTAL 2009 1 3 3 39 3 73 1 2 4 10 5 13 9 166
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Espot 10 28 6 3 47
Esterri d'Aneu 40 135 4 5 16 20 220
Llavorsí 5 8 1 4 3 21
Ribera de Cardós 10 8 3 2 23
Sort 27 20 6 2 3 15 10 83

TOTAL 2000 868 1101 154 17 176 300 209 2825
Espot 10 15 2 1 28
Esterri d'Aneu 69 80 7 5 12 14 187
Llavorsí 5 3 1 1 10
Ribera de Cardós 8 6 2 1 17
Sort 33 27 12 3 8 8 91

TOTAL 2001 1123 997 187 5 165 273 146 2896
Espot 13 24 4 41
Esterri d'Aneu 60 73 10 11 19 15 188
Llavorsí 11 8 1 20
Ribera de Cardós 1 6 13 1 2 2 25
Sort 49 44 18 6 15 8 140

TOTAL 2002 3 1 1189 941 170 6 215 265 170 2960
Espot 24 32 4 1 61
Esterri d'Aneu 1 85 93 7 7 24 8 225
Llavorsí 11 9 1 21
Ribera de Cardós 2 16 2 4 1 25
Sort 183 59 31 14 32 10 329

TOTAL 2003 6 9 1211 1047 194 210 300 119 3096
Espot 15 10 2 5 4 5 41
Esterri d'Aneu 72 53 18 7 13 9 172
Llavorsí 8 3 2 1 14
Ribera de Cardós 8 10 2 3 23
Sort 126 44 26 9 29 24 258

TOTAL 2004 1 1 1174 902 223 9 179 250 168 2907
Espot 14 11 1 6 32
Esterri d'Aneu 78 56 9 8 26 16 193
Llavorsí 10 5 6 21
Ribera de Cardós 6 14 2 1 1 24
Sort 200 68 21 14 30 28 361

TOTAL 2005 2 1291 1038 254 1 217 335 236 3374
Espot 29 24 1 5 1 60
Esterri d'Aneu 58 42 16 8 22 12 158
Llavorsí 10 5 1 1 1 1 19
Ribera de Cardós 4 10 4 2 20
Sort 112 54 23 16 42 14 261



TOTAL 2006 6 1312 1072 193 2 224 316 115 3240
Espot 6 17 21 2 7 1 54
Esterri d'Aneu 1 68 38 11 4 11 1 134
Llavorsí 7 3 3 1 5 19
Ribera de Cardós 1 11 3 2 3 2 22
Sort 100 47 35 16 53 15 266

TOTAL 2007 3 9 973 985 239 2 227 326 113 2877
Espot 2 13 27 1 4 4 1 52
Esterri d'Aneu 64 43 8 21 16 9 161
Llavorsí 15 7 2 5 3 32
Ribera de Cardós 7 4 1 3 15
Sort 167 60 28 23 27 12 317

TOTAL 2008 7 3 1320 1070 196 4 256 256 88 3200

TOTAL INTERVENCIONS PER PARCS EN EL PERÍODE 2000-2008
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0 6 132 165 6 0 0 39 10 6 364
0 2 530 570 82 0 0 55 143 95 1477
0 0 67 44 8 0 0 4 18 4 145
0 2 55 80 18 0 0 15 0 9 179
0 0 830 363 172 2 0 81 224 117 1789
0 10 1614 1222 286 2 0 194 395 231 3954
0 0,36% 40,98% 31,82% 6,81% 0,06% 0,00% 5,51% 9,25% 5,21%
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Espot
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Llavorsí
Ribera de Cardós
Sort
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VI.M.1.PLÀNOLS MUNICIPALS 
 
 
 
Com hem vist al llarg de la memòria, l’entramat urbà és una premissa molt important 
quan parlem de foc d’habitatge i posem en referència l’accessibilitat per a bombers. 
 
Els nuclis antics dels municipis pirinencs són un laberint de cases i construccions de tota 
mena i totes les èpoques que s’han anat lligant unes amb altres fins a conformar un tot 
atapeït. 
 
Per posar aquest concepte en paper de forma gràfica perquè sigui fàcil de veure amb un 
cop d’ull hem près 3 pobles com a exemple de l’urbanisme de la comarca. 
 
Per fer-ho hem aprofitat les dades actualitzades del catastre on es veu en color verd clar 
els prats, en rosa els habitatges, en verd fosc els solars lligats a les cases i en blanc els 
carrers. 
 
 
VI.M.1.Burg 
Burg és un poble del municipi de Farrera, sobre la vessant solana i encarat a sud amb 
una carretera d’un sol carril que creua la vila per la par de baix provinent de Tírvia i camí 
de Farrera. 
 
El poble és eminentment agrícola i ramader i té dues vies més d’accés per la banda sud-
est que moren a l’interior del nucli i no tenen continuïtat. Són bàsicament sortides en 
direcció als camps. 
 
Pels carrers interiors només s’hi pot anar a peu. Aquí no hi ha nova construcció sinó més 
aviat rehabilitacions de vells pallers, amb una molt bona orientació que tenen llum tot el 
dia i una vista envejable sobre Farrera, Alendo i Montesclado. 
 
 
 
VI.M.1.Esterri d’Àneu 
Esterri és potser el municipi que encarna millor el procés constructiu de la última dècada 
que ha canviat radicalment la fesomia del poble. 
 
El municipi té un nucli antic lligat a l’església i el pont, amb un sol carrer que creuava el 
poble de sud a nord i carrerons al seu voltant per on és difícil de passar amb cotxe. 
 
Actualment Esterri ha crescut d’una forma exagerada amb una urbanització a la seva 
entrada sud, amb carrers amples de dos sentits i aparcaments almenys a una de les 
dues bandes, i en alguna via, inclús a les dues. 
 
La crisi ha parat temporalment el creixement d’una segona gran urbanització que està a 
mitges a la zona nord-oest del poble. 
 
A part d’algunes cases i pallers interiors que s’han rehabilitat, la major part de 
construcció ha estat bloc plurifamiliar de 3 plantes amb local comercial i habitatge 
sotacoberta, dels que s’han aportat nombroses fotografies al llarg del treball. 
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VI.M.1.Llavorsí 
El poble de Llavorsí parteix d’un origen fortificat i per tant amb un nucli molt dens, on és 
impossible arribar en cotxe. A més, el casc antic està sobre una pedra amb un fort 
pendent per la qual cosa els accessos són molt limitats i només arriben per un dels dos 
costats amb cotxe perquè el pas és molt estret, i a l’altra banda, el poble cau directe 
sobre el riu. 
 
El riu, antigament limitava les possibilitats de creixement però en les darreres dècades 
s’ha anat desplaçant deixant una zona plana just al peu de la roca on s’han anat 
construint alguns blocs plurifamiliars nous i també s’ha urbanitzat la zona propera al riu a 
la part nord del poble amb habitatges de protecció oficial, a més de les habituals 
rehabilitacions dins del nucli. 
 
A l’interior del poble és impossible arribar-hi amb un vehicle més gran que una furgoneta 
i en cas de foc, les instal·lacions han de superar un desnivell de 30 metres des de la 
carretera fins el cor del poble. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sede Electrónica del Catastro

CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Provincia de LLEIDA
Municipio de FARRERA

Proyección: U.T.M. Huso: 31

ESCALA 1:2,000
50m 0 50 100m

(357,878 ; 4,707,542)

(357,878 ; 4,707,282)

(358,358 ; 4,707,542)

(358,358 ; 4,707,282)

Coordenadas del centro: X = 358,118 Y = 4,707,412 Este documento no es una certificación catastral © Dirección General del Catastro
23/06/10



Sede Electrónica del Catastro

CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Provincia de LLEIDA
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Coordenadas del centro: X = 345,899 Y = 4,721,242 Este documento no es una certificación catastral © Dirección General del Catastro
23/06/10



Sede Electrónica del Catastro

CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Provincia de LLEIDA
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Proyección: U.T.M. Huso: 31

ESCALA 1:2,500
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VII.A.1.ÍNDEX NORMA BÁSICA – 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 

Índice 
 
Capítulo 1.Objeto y aplicación  
 
Artículo 1.- Objeto.  
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.  
 
Artículo 3.- Régimen de aplicación.  
 
 
Capítulo 2. Compartimentación, evaluación y señalización 
 
Artículo 4.- Compartimentación en sectores de incendio.  
 
Artículo 5.- Restricciones a la ocupación.  
 
Artículo 6.- Cálculo de la ocupación.  
6.1.- Recintos o zonas de densidad elevada.  
6.2.- Recintos, zonas o edificios de baja densidad. 
 
Artículo 7.- Evacuación.  
7.1.- Elementos de la evacuación.  
7.2.- Número y disposición de salidas.  
7.3.- Disposición de escaleras y aparatos elevadores.  
7.4.- Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras. 
 
Artículo 8.- Características de las puertas y de los pasillos.  
8.1.- Puertas.  
8.2.- Pasillos. 
 
Artículo 9.- Características de las escaleras.  
 
Artículo 10.- Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los 
vestíbulos previos.  
10.1.- Pasillos y escaleras protegidos.  
10.2.- Escaleras especialmente protegidas.  
10.3.- Vestíbulos previos 
 
Artículo 11.- Escaleras de incendios.  
 
Artículo 12.- Señalización e iluminación.  
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12.1.- Señalización de evacuación.  
12.2.- Señalización de los medios de protección.  
12.3.- Iluminación.  
 
 
Capítulo 3. Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y 
materiales 
 
Artículo 13.- Características que definen el comportamiento ante el fuego.  
13.1.- Elementos constructivos.  
13.2.- Materiales. 
 
Artículo 14.- Estabilidad ante el fuego exigible a la estructura  
 
Artículo 15.- Resistencia al fuego exigible a los elementos constructivos.  
15.1.- Elementos de comportamiento en sectores de incendio.  
15.2.- Medianerias y fachadas.  
15.3.- Cubiertas.  
15.4.- Elementos de partición interior.  
15.5.- Puertas de paso y tapas de registro.  
15.6.- Encuentro entre elementos constructivos.  
 
Artículo 16.- Condiciones exigibles a los materiales.  
16.1.- Materiales de revestimiento en recorridos de evacuación.  
16.2.- Materiales incluidos en paredes y cerramientos.  
16.3.- Otros materiales.  
 
Artículo 17.- Justificación del comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos 
y de los materiales.  
17.1.- Elementos constructivos  
17.2.- Materiales.  
17.3.- Validez de los documentos justificativos.  
 
 
Capítulo 4. Instalaciones generales y locales de riesgo especial 
 
Artículo 18.- Instalaciones y servicios generales del edificio.  
18.1.- Tuberías y conductos.  
18.2.- Instalaciones centralizadas de climatización o de ventilación.  
18.3.- Instalaciones para extracción de humos en cocinas industriales.. 
 
Artículo 19.- Locales y zonas de riesgo especial.  
19.1.- Clasificación.  
19.2.- Condiciones exigibles. 
 
 
Capítulo 5. Instalaciones de protección contra incendios 
 
Artículo 20.- Instalaciones de protección contra incendios.  
20.1.- Extintores portátiles.  
20.2.- Instalación de columna seca.  
20.3.- Instalación de bocas de incendio equipadas.  
20.4.- Instalación de detección y alarma.  
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20.5.- Instalación de alarma.  
20.6.- Instalación de rociadores automáticos de agua.  
20.7.- Instalación de extinción automática mediante agentes extintores gaseosos. 
 
Artículo 21.- Instalación de alumbrado de emergencia.  
21.1.- Dotación.  
21.2.- Características. 
 
Artículo 22.- Ascensores de emergencia.  
22.1.- Dotación.  
22.2.- Características. 
 
 
APÉNDICES 
 
Apéndice 1.- Resistencia al fuego de elementos constructivos.  
 
Apéndice 2.- Accesibilidad y entorno de los edificios.  
 
Apéndice 3 .- Normas UNE citadas en el texto. 
 
Anejo 1.- Reales Decretos. 
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VII.A.2.ÍNDEX DECRETO BÁSICO DE 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 

Índice 
 
Sección SI 1   Propagación interior 
1 Compartimentación en sectores de incendio 
2 Locales y zonas de riesgo especial 
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación de incendios 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 

mobiliario 
 
Sección SI 2   Propagación exterior 
1 Medianerías y fachadas 
2 Cubiertas 
 
Sección SI 3   Evacuación de ocupantes 
1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
2 Cálculo de la ocupación 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
4 Dimensionado de los medios de evacuación 

4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 
4.2 Cálculo 

5 Protección de las escaleras 
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
7 Señalización de los medios de evacuación 
8 Control del humo de incendio 
 
Sección SI 4   Instalaciones de protección contra incendios 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 

incendios 
 
Sección SI 5   Intervención de los bomberos 
1 Condiciones de aproximación y entorno 

1.1 Aproximación a los edificios 
1.2 Entorno de los edificios 

2 Accesibilidad por fachada 
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Sección SI 6   Resistencia al fuego de la estructura 
1 Generalidades 
2 Resistencia al fuego de la estructura 
3 Elementos estructurales principales 
4 Elementos estructurales secundarios 
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
6 Determinación de la resistencia al fuego 
 
 
Anejo SI A Terminología 
Anejo SI B Tiempo equivalente de exposición al fuego 
Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado 
Anejo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero 
Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera 
Anejo SI F Resistencia al fuego de los elementos de fábrica 
Anejo SI G Normas relacionadas con la aplicación del DB-SI 
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VII.A.3.RECULL DE FOTOS D’INCENDI A LA 
VALL DE BOÍ – Gener de 2009 

 

 
 

15.36 h – Sortida de fums a l’exterior 
 

 
 

15.45 h – Columna de fum molt visible i començament de fosa de neu 
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15.55 h – Sortida de flames a l’exterior 
 

 
 

16.05 h – Incendi desenvolupat al llosat amb flames violentes 
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16.25 h – Tot el llosa està encès i està agafant el ràfec de l’edifici veí. 
 

 
 

16.55 h – El foc es propaga a la teulada veïna que ja està en flames. 
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17.30 h – La primera teulada està calcinada i la segona quasi bé. 
 

 
 

18.00 h – El foc està pràcticament apagat però les dues teulades s’han enfonsat 
senceres. Si hi hagués hagut edificis contigus, la propagació hagués continuat. 
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Hora de l’avís i activació dels serveis d’extinció: 15.50 h 
 
Arribada a lloc dels vehicles més propers de Pont de Suert: 16.25 h (quan la primera 
teulada està pràcticament calcinada) 
 
Arribada a lloc del comandament de guàrdia des de Sort: 17.15 h (quan ja ha près el foc a 
la segona teulada) 
 
Parcs intervinents: Pont de Suert, Vielha, Pobla de Segur, Tremp i Sort. 
 
Acordonat perímetres i donada la teulada per perduda els mitjans d’extinció d’incendis van 
tallar una possible propagació a altres edificis no contigus i els incendis en plantes 
inferiors que seguien cremant un cop va caure la teulada. 
 
Hora de finalització del servei: 00.25 h , 8 hores i mitja després de l’avís. 
 

 
 
Foc desenvolupat a l’interior de la planta sota teulat i al llosat. L’escala des d’on atacar el 

foc en altura  (a l’esquerra) queda curta. 
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Vista del segon bloc completament calcinat en planta sotateulat i golfes. 
 

 
 

Encavallada principal i carener metàl·lics sobre pilar de formigó armat. Si tenien 
revestiment no en va quedar res i les bigues verticals de fusta que hi recolzaven a sobre 

van caure totes. 
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Interior d’una vivenda calcinada. 

 
 
 
Particularitats a tenir en compte per evidenciar el que s’ha explicat en els capítols II, III, IV, 
VI i VII, especialment, que es concreta en el capítol IX i que té resposta en les propostes 
de millora del capítol X: 
 

1. Avís amb retard, fins que no hi ha un signe evident a l’exterior. 
2. Àmplia distància dels mitjans d’extinció d’incendis, Pont de Suert (20 km), Vielha 

(40 km), Pobla de Segur (40 km), Tremp (50 km), Sort (60 km) per carreteres 
nacionals fins a Pont de Suert i comarcals de muntanya a la Vall de Boí 

3. Absència dels propietaris dels habitatges. 
4. Clima hivernal, que dificulten els accessos, castiguen pels bombers que treballen 

en condicions extremes de calor dins el foc i de fred intens un cop surten a canviar 
bombones i a fer relleus, i que forcen els equips que funcionen amb aigua molt 
freda i en cas de tancar llances corren el risc de glaçar-se. 

5. Sistema estructural amb encavallades metàl·liques i una estructura de fusta que va 
col·lapsar als 60 minuts en cada teulada! 

6. Edificis contigus sense separació, coberta correguda i ràfec sobre mitgera. 
7. Limitació d’accés per l’escala, que quedava curta i no per sobre de la teulada. 
8. Per la localització de la sortida del fum, el foc podria haver-se originat a les golfes 

o espai cec per sobre la planta soteulat, just sota carener, i pel que s’extreu de les 
fotos (SENSE INVESTIGACIÓ PERTINENT) també es dóna molt a prop de les 
xemeneies 
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VII.A.4. FORMULARI DE TIPOLOGIA 
ESTRUCTURAL 

 
 
Aquest formulari s’hauria d’omplir un cop acabada la obra i tenir-ne registre a disposició 
del Cos de Bombers, ja sigui per mitjà de fitxes als parcs, a la Central, als Ajuntaments, a 
les entrades dels edificis… 
 
Cal tenir en compte que camí del sinistre, tota la informació que puguin tenir els bombers 
és previsió de les accions a prendre i pot ser un temps guanyat al foc molt important. 
 
Aquest formulari seria útil per una ullada ràpida de les condicions a les que s’enfronten 
els serveis d’extinció d’incendis en cas d’un foc urbà, que en el cas de la comarca del 
Pallars Sobirà i la tipologia constructiva en fusta de la zona pirinenca seria de gran utilitat. 
 
Es tracta d’una proposta de formulari ràpid tipus test d’una sola pàgina que hauria d’anar 
acompanyat d’un plànol de cada planta amb la ubicació dels mitjans de protecció 
existents. 
 
Aquest petit dossier esdevindria una eina molt útil i amb el temps es podria anar 
perfeccionant afegint o traient-ne informació segons jutgi l’experiència. 
 
En deixem aquí la proposta: 
 
 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 

 
Annex VII.A.4.FORMULARI DE TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

2 

 
ADREÇA:______________________________________________________ 
POBLACIÓ:____________________________________________________ 
COMARCA:_____________________________________________________ 
 
0.TIPOLOGIA EDIFICI 
1.Vivenda unifamiliar 
2.Vivenda plurifamiliar 
3.Alçades? (De 1 a 4) 
4.Aparcament? SÍ/NO 
 
1.TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 
SOSTRE TIPUS 
1.Sostre unidireccional 
2.Sostre bidireccional 
 
TEULADA 
1.Encavallades principals i bigues 
secundàries 
2.Encavallades simples iguals amb tirants 
3.Encavallades simples iguals sense 
tirants. 
 
BIGA SOBRE SABATERA 
1.Recolzada 
2.Encastada  
 
2. MATERIALS 
ESTRUCTURA VERTICAL 
1.Fusta 
2.Formigó 
3.Metàl·lic 
 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 
1.Fusta  
2.Formigó 
3.Altres 
 
TEULADA: 
Encavallades 
1.Fusta 
2.Formigó 
3.Metàl·lic 
 
Bigues secundàries 
1.Fusta 
2.Formigó 
3.Metàl·lic 
 
Material d’entrebigat 
1.Fusta 
2.Formigó 
3.Altres 

3.Nº D’HABITATGES 
0.Pàrquing? SÍ/NO 
1.PB - ? 
2.P1 - ? 
3.P2 - ? 
4.P3 - ? 
5.P4 - ? 
6.Habitatges dúplex? SÍ/NO 
 
4.SISTEMES DE PROTECCIÓ 
1.Detectors? SÍ/NO 
2.Extintors? SÍ/NO 
3.Boques d’incendi? SÍ/NO 
4.Hidrants exteriors? SÍ/NO 
5.Sortides segures a teulat? SÍ/NO 
6.Escales d’incendis? SÍ/NO 
7.Ruixadors? SÍ/NO 
 
5.ENTORN 
1.Edifici isolat 
2.Edifici entre mitgeres 
3.Nucli urbà 
4.Urbanització aïllada 
 
6.ACCÉS A MUNICIPI 
1.Carretera nacional 
2.Carretera comarcal 
3.Camí – pista forestal 
4.Indefinit 
 
7.ACCÉS A HABITATGE 
1.Autoescala? SÍ/NO 
2.Camió? SÍ/NO 
3.Vehicle lleuger? SÍ/NO 
4.Per quantes cares té accés? (De 1 a 4) 
5.Barreres de seguretat privada? SÍ/NO 
 
8.USUARIS/ES 
1.Primera residència (% sobre el total) 
2.Segona residència (% sobre el total) 
 
9.DISTÀNCIES A: 
1.Parc de bombers més proper?  X km 
2.Comissaria de policia? X km 
3.Centre d’Atenció Primària? X km 
4.Hospital comarcal? X km 

 



VIII.G.1.DADES Tª - INFLAMABILITAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 25,4 22,2 66,9 46,1 42,7 86,1 90,9 36 41,2
2 25,4 22,2 60,7 46,1 41,2 79,8 90,9 35,3 40,1
3 25,4 22,2 60,7 43,9 41,2 79,8 90,9 35,3 40,1
4 25,4 22,3 60,7 43,9 41,2 79,8 84,2 35,3 40,1
5 25,4 22,3 57,7 43,9 40 74,3 84,2 34,5 40,1
6 25,4 22,3 57,7 42 40 74,3 84,2 34,5 42,5
7 25,4 22,3 57,7 42 40 74,3 78,5 34,5 42,5
8 25,4 22,3 55,1 42 40 70,2 78,5 34,3 42,5
9 25,4 22,3 55,1 40,4 74,7 70,2 78,5 34,3 87,3

10 46,9 22,3 55,1 40,4 74,7 70,2 75,9 34,3 87,3
11 46,9 22,3 54 40,4 74,7 66,8 75,9 71,7 87,3
12 46,9 22,3 54 40,4 125,1 66,8 75,9 71,7 130,8
13 93,9 22,3 54 38,9 125,1 66,8 75,9 71,7 130,8
14 93,9 22,4 93,9 38,9 125,1 63,7 117 112,8 130,8
15 93,9 22,4 93,9 38,9 169,4 63,7 117 112,8 171,5
16 93,9 22,4 93,9 39,4 169,4 63,7 117 112,8 171,5
17 139,7 22,6 93,9 39,4 169,4 63,7 164,9 112,8 171,5
18 139,7 22,6 144 39,4 169,4 82,2 164,9 150,1 171,5
19 139,7 22,6 144 90,3 169,4 82,2 164,9 150,1 171,5
20 180,8 22,7 144 90,3 169,4 82,2 164,9 150,1 171,5
21 180,8 22,7 188 90,3 169,4 133,2 164,9 184,6 171,5
22 180,8 22,7 188 141,3 254,1 133,2 164,9 184,6 241,9
23 180,8 22,7 188 141,3 254,1 133,2 288,3 184,6 241,9
24 180,8 22,7 188 141,3 254,1 181,8 288,3 184,6 241,9
25 180,8 22,7 188 197 244,9 181,8 288,3 184,6 290,3
26 286,3 22,7 188 197 244,9 181,8 289,3 184,6 290,3
27 286,3 22,9 261,1 197 244,9 181,8 289,3 230,7 290,3
28 286,3 22,9 261,1 197 277,2 181,8 289,3 230,7 280,2
29 287,3 22,9 261,1 197 277,2 181,8 289,3 230,7 280,2
30 287,3 23,7 286,3 197 277,2 275,2 264,2 207,1 280,2
31 287,3 23,7 286,3 197 312,1 275,2 264,2 207,1 285,3
32 287,3 23,7 286,3 241,9 312,1 275,2 264,2 207,1 285,3
33 303,2 25,9 286,3 241,9 312,1 275,2 243,9 207,1 285,3
34 303,2 25,9 309,2 241,9 303,2 379,2 243,9 228,6 319,1
35 303,2 25,9 309,2 271,2 303,2 379,2 243,9 228,6 319,1
36 354,6 27,1 309,2 271,2 303,2 379,2 224,5 228,6 319,1
37 354,6 27,1 330,9 271,2 303,2 350,7 224,5 270,2 319,1
38 354,6 27,1 330,9 334,9 301,2 350,7 224,5 270,2 369,3
39 389,9 27,1 330,9 334,9 301,2 350,7 207,1 270,2 369,3
40 389,9 27 352,6 334,9 301,2 335,9 207,1 252 369,3
41 389,9 27 352,6 333,9 291,3 335,9 207,1 252 370,3
42 379,2 27 352,6 333,9 291,3 335,9 207,1 252 370,3
43 379,2 27,1 440,7 333,9 291,3 384,1 207,1 231,7 370,3
44 379,2 27,1 440,7 333,9 276,2 384,1 207,1 231,7 366,4
45 352,6 27,1 440,7 304,2 276,2 384,1 207,1 231,7 366,4
46 352,6 27,1 473,7 304,2 276,2 439,7 207,1 212,2 366,4
47 352,6 27,1 473,7 304,2 260,1 439,7 207,1 212,2 375,2
48 352,6 27,1 473,7 279,2 260,1 439,7 207,1 212,2 375,2
49 331,9 27,1 473,7 279,2 260,1 439,7 262,1 212,2 375,2
50 331,9 27,1 470,8 279,2 243,9 395,8 262,1 195,7 399,7
51 331,9 27,1 470,8 258,1 243,9 395,8 262,1 195,7 399,7



52 305,2 27,2 470,8 258,1 243,9 395,8 341,8 195,7 399,7
53 305,2 27,2 425,1 258,1 243,9 353,6 341,8 195,7 399,7
54 305,2 27,2 425,1 238,8 236,8 353,6 341,8 195,7 388
55 281,3 27,2 425,1 238,8 236,8 353,6 374,2 195,7 388
56 281,3 27,4 379,2 238,8 236,8 321,1 374,2 169,9 388
57 281,3 27,4 379,2 225,6 228,6 321,1 374,2 169,9 392,9
58 285,3 27,4 379,2 225,6 228,6 321,1 393,9 169,9 392,9
59 285,3 28,2 346,7 225,6 228,6 296,2 393,9 159,6 392,9
60 285,3 28,2 346,7 225,6 224,5 296,2 393,9 159,6 362,5
61 339,8 28,2 346,7 212,2 224,5 296,2 393,9 159,6 362,5
62 339,8 28,3 318,1 212,2 224,5 270,2 398,7 150,7 362,5
63 339,8 28,3 318,1 212,2 215,3 270,2 398,7 150,7 318,1
64 339,8 28,3 318,1 203 215,3 270,2 398,7 150,7 318,1
65 345,7 28,3 318,1 203 215,3 270,2 413,4 150,7 318,1
66 345,7 28,3 300,2 203 205 248 413,4 142,4 285,3
67 345,7 28,3 300,2 199,9 205 248 413,4 142,4 285,3
68 320,1 28,7 300,2 199,9 205 248 430 142,4 285,3
69 320,1 28,7 335,9 199,9 205 267,2 430 134 285,3
70 320,1 28,7 335,9 196,8 205 267,2 430 134 271,2
71 297,2 28,7 335,9 196,8 205 267,2 430 134 271,2
72 297,2 28,5 388 196,8 205 306,2 430 126,7 271,2
73 297,2 28,5 388 196,8 183,9 306,2 430 126,7 295,2
74 337,9 28,5 388 196,8 183,9 306,2 413,4 126,7 295,2
75 337,9 28,9 408,5 196,8 183,9 390,9 413,4 120,6 295,2
76 337,9 28,9 408,5 196,8 172,8 390,9 413,4 120,6 302,2
77 389,9 28,9 408,5 196,8 172,8 390,9 413,4 120,6 302,2
78 389,9 28,6 368,4 196,8 172,8 397,8 398,7 115,1 302,2
79 389,9 28,6 368,4 196,8 163,4 397,8 398,7 115,1 278,2
80 389,9 28,6 368,4 266,2 163,4 397,8 398,7 115,1 278,2
81 365,4 28,1 368,4 266,2 163,4 397,8 388 115,1 278,2
82 365,4 28,1 336,9 266,2 163,8 354,6 388 109,9 278,2
83 365,4 28,1 336,9 343,8 163,8 354,6 388 109,9 267,2
84 336,9 28,1 336,9 343,8 163,8 354,6 354,6 109,9 267,2
85 336,9 28,2 356,6 343,8 163,8 332,9 354,6 105,2 267,2
86 336,9 28,2 356,6 344,8 163,8 332,9 354,6 105,2 248
87 312,1 28,2 356,6 344,8 163,8 332,9 311,2 105,2 248
88 312,1 28,2 423,2 344,8 163,8 364,4 311,2 100,6 248
89 312,1 28,2 423,2 318,1 253 364,4 311,2 100,6 262,1
90 289,3 28,2 423,2 318,1 253 364,4 280,2 100,6 262,1
91 289,3 28,6 380,1 318,1 253 333,9 280,2 96,8 262,1
92 289,3 28,6 380,1 318,1 313,1 333,9 280,2 96,8 294,3
93 272,2 28,6 380,1 295,2 313,1 333,9 280,2 96,8 294,3
94 272,2 29,1 352,6 295,2 313,1 325 255,1 128,3 294,3
95 272,2 29,1 352,6 295,2 288,3 325 255,1 128,3 354,6
96 272,2 29,1 352,6 276,2 288,3 325 255,1 128,3 354,6
97 259,1 30,3 352,6 276,2 288,3 325 234,7 128,3 354,6
98 259,1 30,3 392,9 276,2 263,1 384,1 234,7 172,7 354,6
99 259,1 30,3 392,9 279,2 263,1 384,1 234,7 172,7 368,4

100 245,9 30,3 392,9 279,2 263,1 384,1 217,4 172,7 368,4
101 245,9 31,3 454,3 279,2 263,1 451,4 217,4 187,3 368,4
102 245,9 31,3 454,3 283,3 242,9 451,4 217,4 187,3 330,9
103 254,1 31,3 454,3 283,3 242,9 451,4 201,9 187,3 330,9
104 254,1 31,6 418,3 283,3 242,9 409,5 201,9 175,7 330,9
105 254,1 31,6 418,3 273,2 226,6 409,5 201,9 175,7 302,2
106 311,2 31,6 418,3 273,2 226,6 409,5 220,4 175,7 302,2
107 311,2 32,1 377,2 273,2 226,6 366,4 220,4 164,4 302,2



108 311,2 32,1 377,2 273,2 212,2 366,4 220,4 164,4 277,2
109 333,9 32,1 377,2 256,1 212,2 366,4 220,4 164,4 277,2
110 333,9 33,6 342,8 256,1 212,2 331,9 266,2 153,7 277,2
111 333,9 33,6 342,8 256,1 198,8 331,9 266,2 153,7 256,1
112 333,9 33,6 342,8 239,8 198,8 331,9 266,2 153,7 256,1
113 310,2 34,4 342,8 239,8 198,8 331,9 325 153,7 256,1
114 310,2 34,4 327 239,8 211,2 304,2 325 181,2 256,1
115 310,2 34,4 327 226,6 211,2 304,2 325 181,2 234,7
116 290,3 34,4 327 226,6 211,2 304,2 374,2 181,2 234,7
117 290,3 34,1 377,2 226,6 211,2 282,3 374,2 181,2 234,7
118 290,3 34,1 377,2 213,2 257,1 282,3 374,2 181,2 219,4
119 271,2 34,1 377,2 213,2 257,1 282,3 359,5 181,2 219,4
120 271,2 34,1 444,6 213,2 257,1 263,1 359,5 220,4 219,4
121 271,2 34,1 444,6 201,9 316,1 263,1 359,5 220,4 205
122 257,1 34,1 444,6 201,9 316,1 263,1 353,6 220,4 205
123 257,1 35,1 400,7 201,9 316,1 248 353,6 207,1 205
124 257,1 35,1 400,7 201,9 327 248 353,6 207,1 205
125 242,9 35,1 400,7 243,9 327 248 353,6 207,1 205
126 242,9 36,1 362,5 243,9 327 290,3 329 241,9 205
127 242,9 36,1 362,5 243,9 297,2 290,3 329 241,9 181,4
128 242,9 36,1 362,5 311,2 297,2 290,3 329 241,9 181,4
129 231,7 36,7 362,5 311,2 297,2 290,3 300,2 241,9 181,4
130 231,7 36,7 330,9 311,2 276,2 362,5 300,2 242,9 181,4
131 231,7 36,7 330,9 353,6 276,2 362,5 300,2 242,9 171,6
132 221,5 36,7 330,9 353,6 276,2 362,5 275,2 242,9 171,6
133 221,5 36,5 306,2 353,6 276,2 421,2 275,2 225,6 171,6
134 221,5 36,5 306,2 325 303,2 421,2 275,2 225,6 162,4
135 209,1 36,5 306,2 325 303,2 421,2 256,1 225,6 162,4
136 209,1 35,5 330 325 303,2 383,1 256,1 208,1 162,4
137 209,1 35,5 330 300,2 361,5 383,1 256,1 208,1 155,6
138 200,9 35,5 330 300,2 361,5 383,1 239,8 208,1 155,6
139 200,9 36 393,9 300,2 361,5 345,7 239,8 220,4 155,6
140 200,9 36 393,9 300,2 356,6 345,7 239,8 220,4 148
141 234,7 36 393,9 276,2 356,6 345,7 239,8 220,4 148
142 234,7 36,3 441,7 276,2 356,6 340,8 224,5 259,1 148
143 234,7 36,3 441,7 276,2 325 340,8 224,5 259,1 142,3
144 234,7 36,3 441,7 258,1 325 340,8 224,5 259,1 142,3
145 304,2 36,8 441,7 258,1 325 340,8 212,2 259,1 142,3
146 304,2 36,8 399,7 258,1 299,2 400,7 212,2 247 142,3
147 304,2 36,8 399,7 243,9 299,2 400,7 212,2 247 183,3
148 359,5 36,8 399,7 243,9 299,2 400,7 200,9 247 183,3
149 359,5 36,5 363,4 243,9 299,2 465 200,9 227,6 183,3
150 359,5 36,5 363,4 286,3 279,2 465 200,9 227,6 183,3
151 342,8 36,5 363,4 286,3 279,2 465 235,8 227,6 183,3
152 342,8 36 332,9 286,3 279,2 492,1 235,8 227,6 183,3
153 342,8 36 332,9 351,6 263,1 492,1 235,8 227,6 263,1
154 420,2 36 332,9 351,6 263,1 492,1 300,2 227,6 263,1
155 420,2 34,9 305,2 351,6 263,1 457,2 300,2 266,2 263,1
156 420,2 34,9 305,2 351,6 249 457,2 300,2 266,2 321,1
157 413,4 34,9 305,2 345,7 249 457,2 300,2 266,2 321,1
158 413,4 33,7 281,3 345,7 249 416,3 340,8 272,2 321,1
159 413,4 33,7 281,3 345,7 235,8 416,3 340,8 272,2 286,3
160 413,4 33,7 281,3 334,9 235,8 416,3 340,8 272,2 286,3
161 378,2 32,7 281,3 334,9 235,8 416,3 312,1 272,2 286,3
162 378,2 32,7 273,2 334,9 223,5 384,1 312,1 251 286,3
163 378,2 32,7 273,2 348,7 223,5 384,1 312,1 251 261,1



164 348,7 32,7 273,2 348,7 223,5 384,1 287,3 251 261,1
165 348,7 32 329 348,7 223,5 377,2 287,3 231,7 261,1
166 348,7 32 329 348,7 211,2 377,2 287,3 231,7 240,9
167 334,9 32 329 348,7 211,2 377,2 267,2 231,7 240,9
168 334,9 32,8 405,6 348,7 211,2 466,9 267,2 248 240,9
169 334,9 32,8 405,6 333,9 200,9 466,9 267,2 248 224,5
170 394,8 32,8 405,6 333,9 200,9 466,9 249 248 224,5
171 394,8 33,4 462,1 333,9 200,9 487,3 249 230,7 224,5
172 394,8 33,4 462,1 333,9 238,8 487,3 249 230,7 211,2
173 448,5 33,4 462,1 316,1 238,8 487,3 249 230,7 211,2
174 448,5 34,2 439,7 316,1 238,8 487,3 232,7 214,3 211,2
175 448,5 34,2 439,7 316,1 286,3 432,9 232,7 214,3 198,8
176 448,5 34,2 439,7 298,2 286,3 432,9 232,7 214,3 198,8
177 416,3 33,5 439,7 298,2 286,3 432,9 220,4 214,3 198,8
178 416,3 33,5 389 298,2 358,5 412,4 220,4 209,1 198,8
179 416,3 33,5 389 279,2 358,5 412,4 220,4 209,1 198,8
180 379,2 33,5 389 279,2 358,5 412,4 209,1 209,1 198,8
181 379,2 33,4 349,7 279,2 358,5 473,7 209,1 245,9 198,8
182 379,2 33,4 349,7 263,1 329 473,7 209,1 245,9 198,8
183 347,7 33,4 349,7 263,1 329 473,7 198,8 245,9 198,8
184 347,7 33,3 323 263,1 329 526,9 198,8 274,2 198,8
185 347,7 33,3 323 299,2 311,2 526,9 198,8 274,2 240,9
186 322,1 33,3 323 299,2 311,2 526,9 230,7 274,2 240,9
187 322,1 32,7 299,2 299,2 311,2 531,8 230,7 255,1 240,9
188 322,1 32,7 299,2 299,2 351,6 531,8 230,7 255,1 281,3
189 299,2 32,7 299,2 366,4 351,6 531,8 230,7 255,1 281,3
190 299,2 32,8 346,7 366,4 351,6 465 281,3 235,8 281,3
191 299,2 32,8 346,7 366,4 410,5 465 281,3 235,8 359,5
192 299,2 32,8 346,7 341,8 410,5 465 281,3 235,8 359,5
193 295,2 32,7 346,7 341,8 410,5 465 361,5 235,8 359,5
194 295,2 32,7 432,9 341,8 368,4 416,3 361,5 220,4 359,5
195 295,2 32,7 432,9 345,7 368,4 416,3 361,5 220,4 323
196 357,5 32,7 432,9 345,7 368,4 416,3 331,9 220,4 323
197 357,5 33,8 452,4 345,7 368,4 379,2 331,9 206 323
198 357,5 33,8 452,4 418,3 335,9 379,2 331,9 206 293,3
199 443,6 33,8 452,4 418,3 335,9 379,2 316,1 206 293,3
200 443,6 34 398,7 418,3 335,9 347,7 316,1 206 293,3
201 443,6 34 398,7 384,1 308,2 347,7 316,1 206 270,2
202 432,9 34 398,7 384,1 308,2 347,7 381,1 206 270,2
203 432,9 33,8 391,9 384,1 308,2 320,1 381,1 183,2 270,2
204 432,9 33,8 391,9 384,1 288,3 320,1 381,1 183,2 249
205 432,9 33,8 391,9 349,7 288,3 320,1 381,1 183,2 249
206 387 34,7 474,7 349,7 288,3 320,1 387 172,5 249
207 387 34,7 474,7 349,7 271,2 296,2 387 172,5 232,7
208 387 34,7 474,7 325 271,2 296,2 387 172,5 232,7
209 349,7 35,2 474,7 325 271,2 296,2 350,7 172,5 232,7
210 349,7 35,2 498,9 325 255,1 276,2 350,7 179,9 232,7
211 349,7 35,2 498,9 302,2 255,1 276,2 350,7 179,9 216,3
212 320,1 35,2 498,9 302,2 255,1 276,2 340,8 179,9 216,3
213 320,1 35,5 441,7 302,2 255,1 295,2 340,8 187,6 216,3
214 320,1 35,5 441,7 284,3 240,9 295,2 340,8 187,6 204
215 298,2 35,5 441,7 284,3 240,9 295,2 399,7 187,6 204
216 298,2 35,9 395,8 284,3 240,9 353,6 399,7 177,5 204
217 298,2 35,9 395,8 288,3 229,6 353,6 399,7 177,5 204
218 278,2 35,9 395,8 288,3 229,6 353,6 426,1 177,5 204
219 278,2 35,2 359,5 288,3 229,6 458,2 426,1 190,5 204



220 278,2 35,2 359,5 288,3 232,7 458,2 426,1 190,5 181,5
221 278,2 35,2 359,5 347,7 232,7 458,2 426,1 190,5 181,5
222 265,2 34,5 330,9 347,7 232,7 458,2 384,1 190,5 181,5
223 265,2 34,5 330,9 347,7 278,2 461,1 384,1 190,5 171,6
224 265,2 34,5 330,9 380,1 278,2 461,1 384,1 190,5 171,6
225 325 34,8 330,9 380,1 278,2 461,1 350,7 190,5 171,6
226 325 34,8 303,2 380,1 330,9 409,5 350,7 270,2 171,6
227 325 34,8 303,2 350,7 330,9 409,5 350,7 270,2 159,7
228 413,4 34,8 303,2 350,7 330,9 409,5 325 270,2 159,7
229 413,4 35 282,3 350,7 330,9 431 325 254,1 159,7
230 413,4 35 282,3 324 368,4 431 325 254,1 152,4
231 448,5 35 282,3 324 368,4 431 305,2 254,1 152,4
232 448,5 35,7 262,1 324 368,4 507,6 305,2 235,8 152,4
233 448,5 35,7 262,1 302,2 335,9 507,6 305,2 235,8 147,2
234 399,7 35,7 262,1 302,2 335,9 507,6 289,3 235,8 147,2
235 399,7 35,9 244,9 302,2 335,9 529,8 289,3 220,4 147,2
236 399,7 35,9 244,9 302,2 371,3 529,8 289,3 220,4 141,8
237 399,7 35,9 244,9 281,3 371,3 529,8 289,3 220,4 141,8
238 361,5 35,9 244,9 281,3 371,3 529,8 276,2 214,3 141,8
239 361,5 35,9 232,7 281,3 429 479,5 276,2 214,3 136,4
240 361,5 35,9 232,7 264,2 429 479,5 276,2 214,3 136,4
241 331,9 34,5 232,7 264,2 429 479,5 262,1 214,3 136,4
242 331,9 34,5 225,6 264,2 390,9 426,1 262,1 250 136,4
243 331,9 34,5 225,6 255,1 390,9 426,1 262,1 250 145,6
244 308,2 34,5 225,6 255,1 390,9 426,1 248 250 145,6
245 308,2 34,1 214,3 255,1 390,9 387 248 263,1 145,6
246 308,2 34,1 214,3 306,2 355,6 387 248 263,1 192,4
247 288,3 34,1 214,3 306,2 355,6 387 237,8 263,1 192,4
248 288,3 34,3 205 306,2 355,6 421,2 237,8 247 192,4
249 288,3 34,3 205 389,9 395,8 421,2 237,8 247 192,4
250 269,2 34,3 205 389,9 395,8 421,2 227,6 247 192,4
251 269,2 34,1 195,7 389,9 395,8 390,9 227,6 230,7 192,4
252 269,2 34,1 195,7 389,9 446,5 390,9 227,6 230,7 330
253 269,2 34,1 195,7 378,2 446,5 390,9 227,6 230,7 330
254 312,1 33,4 195,7 378,2 446,5 390,9 217,4 239,8 330
255 312,1 33,4 195,7 378,2 419,3 356,6 217,4 239,8 324
256 312,1 33,4 195,7 346,7 419,3 356,6 217,4 239,8 324
257 380,1 33,6 195,7 346,7 419,3 356,6 208,1 239,8 324
258 380,1 33,6 180,5 346,7 380,1 327 208,1 281,3 324
259 380,1 33,6 180,5 321,1 380,1 327 208,1 281,3 306,2
260 450,4 33,6 180,5 321,1 380,1 327 198,8 281,3 306,2
261 450,4 33,9 174,1 321,1 380,1 363,4 198,8 326 306,2
262 450,4 33,9 174,1 298,2 345,7 363,4 198,8 326 293,3
263 410,5 33,9 174,1 298,2 345,7 363,4 198,8 326 293,3
264 410,5 33,9 165,9 298,2 345,7 459,1 198,8 297,2 293,3
265 410,5 33,9 165,9 281,3 320,1 459,1 198,8 297,2 278,2
266 435,8 33,9 165,9 281,3 320,1 459,1 180,2 297,2 278,2
267 435,8 33,9 162,1 281,3 320,1 507,6 180,2 271,2 278,2
268 435,8 33,9 162,1 281,3 299,2 507,6 180,2 271,2 258,1
269 435,8 33,9 162,1 266,2 299,2 507,6 180,2 271,2 258,1
270 478,5 34,3 162,1 266,2 299,2 507,6 173,7 251 258,1
271 478,5 34,3 154,6 266,2 282,3 459,1 173,7 251 240,9
272 478,5 34,3 154,6 252 282,3 459,1 173,7 251 240,9
273 447,5 34 154,6 252 282,3 459,1 167,2 251 240,9
274 447,5 34 147,9 252 267,2 412,4 167,2 236,8 240,9
275 447,5 34 147,9 238,8 267,2 412,4 167,2 236,8 224,5



276 403,6 34 147,9 238,8 267,2 412,4 167,5 236,8 224,5
277 403,6 35,5 141,7 238,8 267,2 395,8 167,5 221,5 224,5
278 403,6 35,5 141,7 231,7 255,1 395,8 167,5 221,5 210,2
279 364,4 35,5 141,7 231,7 255,1 395,8 167,5 221,5 210,2
280 364,4 36,6 138,5 231,7 255,1 469,8 167,5 209,1 210,2
281 364,4 36,6 138,5 286,3 242,9 469,8 167,5 209,1 196,8
282 334,9 36,6 138,5 286,3 242,9 469,8 286,3 209,1 196,8
283 334,9 37,1 131,7 286,3 242,9 538,6 286,3 196,8 196,8
284 334,9 37,1 131,7 286,3 231,7 538,6 286,3 196,8 196,8
285 334,9 37,1 131,7 366,4 231,7 538,6 286,3 196,8 196,8
286 308,2 37,3 131,7 366,4 231,7 538,6 388 196,8 196,8
287 308,2 37,3 126,1 366,4 222,5 526,9 388 196,8 176,7
288 308,2 37,3 126,1 379,2 222,5 526,9 388 196,8 176,7
289 288,3 36,8 126,1 379,2 222,5 526,9 357,5 196,8 176,7
290 288,3 36,8 123,1 379,2 212,2 497 357,5 177,8 176,7
291 288,3 36,8 123,1 345,7 212,2 497 357,5 177,8 169,6
292 270,2 36,8 123,1 345,7 212,2 497 329 177,8 169,6
293 270,2 35 119,2 345,7 212,2 443,6 329 169,7 169,6
294 270,2 35 119,2 318,1 204 443,6 329 169,7 160
295 251 35 119,2 318,1 204 443,6 308,2 169,7 160
296 251 33,3 116,5 318,1 204 441,7 308,2 162,3 160
297 251 33,3 116,5 294,3 196,8 441,7 308,2 162,3 154
298 235,8 33,3 116,5 294,3 196,8 441,7 288,3 162,3 154
299 235,8 33,5 114,6 294,3 196,8 528,9 288,3 155,5 154
300 235,8 33,5 114,6 294,3 196,8 528,9 288,3 155,5 147,2
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VIII.G.1.DADES Tª DIFERENTS FUSTES

Taula Biga Taulell Decoració Melamina Tricapa Marc de Parquet 
basta termoxip fals sostre finestra sintètic

1 21,3 22,2 26 27,5 24,1 27,2 25,4 27,2
2 21,4 22,2 26 27,7 24,1 27,2 25,4 27,2
3 21,4 22,2 26 27,7 24,2 27,5 25,4 27,2
4 21,4 22,3 26,3 27,7 24,2 27,5 25,4 30,1
5 21,4 22,3 26,3 27,7 24,2 27,5 25,4 30,1
6 21,4 22,3 26,3 27,8 24,2 27,5 25,4 30,1
7 21,4 22,3 26,8 27,8 24,3 29,4 25,4 55,7
8 21,4 22,3 26,8 27,8 24,3 29,4 25,4 55,7
9 21,6 22,3 26,8 29,5 24,3 29,4 25,6 55,7

10 21,6 22,3 27 29,5 24,3 30,7 25,6 83,1
11 21,6 22,3 27 29,5 24,3 30,7 25,6 83,1
12 22 22,3 27 35 24,3 30,7 29,4 83,1
13 22 22,3 26,7 35 24,4 33,3 29,4 108,1
14 22 22,4 26,7 35 24,4 33,3 29,4 108,1
15 22,5 22,4 26,7 40,2 24,4 33,3 29,4 108,1
16 22,5 22,4 27 40,2 24,9 34,9 32,2 108,1
17 22,5 22,6 27 40,2 24,9 34,9 32,2 132,1
18 23,3 22,6 27 44,9 24,9 34,9 32,2 132,1
19 23,3 22,6 27 44,9 25,4 35,3 33,7 132,1
20 23,3 22,7 27 44,9 25,4 35,3 33,7 154
21 23,3 22,7 27 44,9 25,4 35,3 33,7 154
22 24 22,7 27 52 25,4 35,3 35,8 154
23 24 22,7 27,2 52 26,4 35,3 35,8 181,4
24 24 22,7 27,2 52 26,4 35,3 35,8 181,4
25 24,3 22,7 27,2 61,4 26,4 35,3 39,6 181,4
26 24,3 22,7 27,2 61,4 27,3 36,4 39,6 181,4
27 24,3 22,9 27,2 61,4 27,3 36,4 39,6 181,4
28 24,7 22,9 27,2 68,2 27,3 36,4 46,4 181,4
29 24,7 22,9 27,6 68,2 28,2 37,2 46,4 181,4
30 24,7 23,7 27,6 68,2 28,2 37,2 46,4 219,4
31 25,3 23,7 27,6 81,5 28,2 37,2 46,4 219,4
32 25,3 23,7 27,5 81,5 28 39,1 52,2 219,4
33 25,3 25,9 27,5 81,5 28 39,1 52,2 236,8
34 26 25,9 27,5 81,5 28 39,1 52,2 236,8
35 26 25,9 27,5 94,4 28,2 41 61,7 236,8
36 26 27,1 27,4 94,4 28,2 41 61,7 253
37 26 27,1 27,4 94,4 28,2 41 61,7 253
38 26,1 27,1 27,4 105,8 28,2 41 66,9 253
39 26,1 27,1 27,7 105,8 28,4 42,1 66,9 270,2
40 26,1 27 27,7 105,8 28,4 42,1 66,9 270,2
41 25,8 27 27,7 112 28,4 42,1 66 270,2
42 25,8 27 28,3 112 30,1 45,3 66 287,3
43 25,8 27,1 28,3 112 30,1 45,3 66 287,3
44 25,9 27,1 28,3 122,7 30,1 45,3 69,2 287,3
45 25,9 27,1 28,5 122,7 32 47,7 69,2 287,3
46 25,9 27,1 28,5 122,7 32 47,7 69,2 306,2
47 26,5 27,1 28,5 135,1 32 47,7 69,2 306,2
48 26,5 27,1 29,7 135,1 33,3 50,2 68,7 306,2
49 26,5 27,1 29,7 135,1 33,3 50,2 68,7 326
50 27,3 27,1 29,7 135,1 33,3 50,2 68,7 326



51 27,3 27,1 29,7 165,3 37 51,9 69,1 326
52 27,3 27,2 32,6 165,3 37 51,9 69,1 340,8
53 27,3 27,2 32,6 165,3 37 51,9 69,1 340,8
54 27,3 27,2 32,6 184,1 37 51,9 68,3 340,8
55 27,3 27,2 33,8 184,1 39,7 52,8 68,3 360,5
56 27,3 27,4 33,8 184,1 39,7 52,8 68,3 360,5
57 27,8 27,4 33,8 175,6 39,7 52,8 70,8 360,5
58 27,8 27,4 35,3 175,6 41,3 53,1 70,8 373,3
59 27,8 28,2 35,3 175,6 41,3 53,1 70,8 373,3
60 28,4 28,2 35,3 166 41,3 53,1 83,5 373,3
61 28,4 28,2 36,5 166 43,7 52 83,5 373,3
62 28,4 28,3 36,5 166 43,7 52 83,5 383,1
63 28,5 28,3 36,5 156,9 43,7 52 83,5 383,1
64 28,5 28,3 36,8 156,9 45,1 53,3 97,8 383,1
65 28,5 28,3 36,8 156,9 45,1 53,3 97,8 389,9
66 29,2 28,3 36,8 156,9 45,1 53,3 97,8 389,9
67 29,2 28,3 36,8 151,6 45,4 56,4 105,1 389,9
68 29,2 28,7 37 151,6 45,4 56,4 105,1 397,8
69 29,2 28,7 37 151,6 45,4 56,4 105,1 397,8
70 29,6 28,7 37 147,4 45,4 56,4 103,2 397,8
71 29,6 28,7 37,1 147,4 45,8 58,4 103,2 408,5
72 29,6 28,5 37,1 147,4 45,8 58,4 103,2 408,5
73 30,6 28,5 37,1 139,7 45,8 58,4 107,1 408,5
74 30,6 28,5 37,3 139,7 47 61,5 107,1 420,2
75 30,6 28,9 37,3 139,7 47 61,5 107,1 420,2
76 32,2 28,9 37,3 140 47 61,5 116,7 420,2
77 32,2 28,9 37,9 140 48,8 63,9 116,7 420,2
78 32,2 28,6 37,9 140 48,8 63,9 116,7 434,9
79 32,2 28,6 37,9 142,2 48,8 63,9 116,7 434,9
80 32,2 28,6 37,9 142,2 51,9 62,1 138,3 434,9
81 32,2 28,1 38,6 142,2 51,9 62,1 138,3 449,4
82 31,7 28,1 38,6 142,2 51,9 62,1 138,3 449,4
83 31,7 28,1 38,6 143,9 54,1 62,9 149,7 449,4
84 31,7 28,1 39,2 143,9 54,1 62,9 149,7 465
85 31,7 28,2 39,2 143,9 54,1 62,9 149,7 465
86 32,5 28,2 39,2 144 54,1 62,9 151 465
87 32,5 28,2 39,8 144 57,3 65,7 151 486,3
88 32,5 28,2 39,8 144 57,3 65,7 151 486,3
89 33 28,2 39,8 143 57,3 65,7 149,5 486,3
90 33 28,2 41,2 143 57,7 66,6 149,5 507,6
91 33 28,6 41,2 143 57,7 66,6 149,5 507,6
92 33,8 28,6 41,2 135,3 57,7 66,6 147,9 507,6
93 33,8 28,6 41,5 135,3 60,2 68,2 147,9 507,6
94 33,8 29,1 41,5 135,3 60,2 68,2 147,9 540,5
95 34,7 29,1 41,5 132,6 60,2 68,2 147,9 540,5
96 34,7 29,1 41,5 132,6 66 66,4 147,9 540,5
97 34,7 30,3 42,6 132,6 66 66,4 147,9 567,6
98 35,1 30,3 42,6 132,6 66 66,4 147,9 567,6
99 35,1 30,3 42,6 134 65,4 66,4 147,4 567,6

100 35,1 30,3 43,6 134 65,4 67 147,4 595,8
101 35,1 31,3 43,6 134 65,4 67 147,4 595,8
102 37,7 31,3 43,6 132,2 65,4 67 145,4 595,8
103 37,7 31,3 43,8 132,2 65,6 70,2 145,4 595,8
104 37,7 31,6 43,8 132,2 65,6 70,2 145,4 595,8
105 40,9 31,6 43,8 129,6 65,6 70,2 141,1 595,8
106 40,9 31,6 43,3 129,6 65 68,9 141,1 544,4



107 40,9 32,1 43,3 129,6 65 68,9 141,1 544,4
108 40,4 32,1 43,3 121,7 65 68,9 133,3 544,4
109 40,4 32,1 45 121,7 63,9 68,2 133,3 544,4
110 40,4 33,6 45 121,7 63,9 68,2 133,3 503,7
111 39,7 33,6 45 118,5 63,9 68,2 133,3 503,7
112 39,7 33,6 45 118,5 66,4 67,6 140,3 503,7
113 39,7 34,4 43,7 118,5 66,4 67,6 140,3 503,7
114 38,6 34,4 43,7 118,5 66,4 67,6 140,3 503,7
115 38,6 34,4 43,7 119,5 71,4 67,6 141,7 503,7
116 38,6 34,4 44,8 119,5 71,4 68,4 141,7 527,9
117 38,6 34,1 44,8 119,5 71,4 68,4 141,7 527,9
118 38,9 34,1 44,8 122,7 71,4 68,4 156,4 527,9
119 38,9 34,1 45,7 122,7 70,6 67,7 156,4 550,2
120 38,9 34,1 45,7 122,7 70,6 67,7 156,4 550,2
121 40,4 34,1 45,7 123,4 70,6 67,7 168,5 550,2
122 40,4 34,1 45,7 123,4 68,8 66,1 168,5 571,5
123 40,4 35,1 45,7 123,4 68,8 66,1 168,5 571,5
124 41,7 35,1 45,7 126,6 68,8 66,1 168,7 571,5
125 41,7 35,1 44,8 126,6 66,6 66 168,7 571,5
126 41,7 36,1 44,8 126,6 66,6 66 168,7 589
127 43,8 36,1 44,8 127,5 66,6 66 168,7 589
128 43,8 36,1 44,8 127,5 66,6 64,1 173,8 589
129 43,8 36,7 44,5 127,5 66,6 64,1 173,8 603,5
130 43,8 36,7 44,5 127,5 66,6 64,1 173,8 603,5
131 43,8 36,7 44,5 126,3 67,2 64,1 175,2 603,5
132 43,8 36,7 47 126,3 67,2 65,4 175,2 615,2
133 43,8 36,5 47 126,3 67,2 65,4 175,2 615,2
134 42 36,5 47 125,6 67,2 65,4 186,6 615,2
135 42 36,5 48,9 125,6 66 69 186,6 624,9
136 42 35,5 48,9 125,6 66 69 186,6 624,9
137 39,7 35,5 48,9 123,7 66 69 190,3 624,9
138 39,7 35,5 48,3 123,7 66,1 72,9 190,3 631,7
139 39,7 36 48,3 123,7 66,1 72,9 190,3 631,7
140 39,8 36 48,3 124,5 66,1 72,9 188,8 631,7
141 39,8 36 49,9 124,5 64,2 77,5 188,8 631,7
142 39,8 36,3 49,9 124,5 64,2 77,5 188,8 638,5
143 39,8 36,3 49,9 120,6 64,2 77,5 188,8 638,5
144 39,8 36,3 49,9 120,6 65,5 81,7 190,6 638,5
145 39,8 36,8 50,3 120,6 65,5 81,7 190,6 644,4
146 39,9 36,8 50,3 120,6 65,5 81,7 190,6 644,4
147 39,9 36,8 50,3 124,1 67 81,7 190,6 644,4
148 39,9 36,8 53,5 124,1 67 79,9 190,6 651,2
149 39,9 36,5 53,5 124,1 67 79,9 190,6 651,2
150 40,2 36,5 53,5 125,5 67 79,9 208,1 651,2
151 40,2 36,5 53,5 125,5 68 81 208,1 660
152 40,2 36 53,5 125,5 68 81 208,1 660
153 42 36 53,5 132,1 68 81 210,2 660
154 42 36 52,2 132,1 70,1 79,9 210,2 665,8
155 42 34,9 52,2 132,1 70,1 79,9 210,2 665,8
156 42,9 34,9 52,2 137,6 70,1 79,9 206 665,8
157 42,9 34,9 52,3 137,6 69,8 78,6 206 665,8
158 42,9 33,7 52,3 137,6 69,8 78,6 206 667,8
159 43,3 33,7 52,3 137,7 69,8 78,6 206 667,8
160 43,3 33,7 52,3 137,7 71 75 212,2 667,8
161 43,3 32,7 53,4 137,7 71 75 212,2 670,7
162 43,6 32,7 53,4 137,7 71 75 212,2 670,7



163 43,6 32,7 53,4 140,2 71,8 75 214,3 670,7
164 43,6 32,7 52,2 140,2 71,8 74,7 214,3 671,7
165 43,6 32 52,2 140,2 71,8 74,7 214,3 671,7
166 42,9 32 52,2 140,1 71,8 74,7 208,1 671,7
167 42,9 32 52,4 140,1 72,9 75,7 208,1 674,6
168 42,9 32,8 52,4 140,1 72,9 75,7 208,1 674,6
169 47 32,8 52,4 139,3 72,9 75,7 201,9 674,6
170 47 32,8 54,8 139,3 72,4 73,8 201,9 674,6
171 47 33,4 54,8 139,3 72,4 73,8 201,9 674,6
172 51 33,4 54,8 136,8 72,4 73,8 201,9 674,6
173 51 33,4 55,7 136,8 72 70,4 201,9 674,6
174 51 34,2 55,7 136,8 72 70,4 201,9 674,6
175 52,5 34,2 55,7 134,7 72 70,4 201,9 674,6
176 52,5 34,2 55,7 134,7 70,5 67,5 176,5 674,6
177 52,5 33,5 57,1 134,7 70,5 67,5 176,5 674,6
178 52,3 33,5 57,1 134,7 70,5 67,5 176,5 674,6
179 52,3 33,5 57,1 133,3 69,6 67,5 164 674,6
180 52,3 33,5 58,6 133,3 69,6 69,1 164 673,7
181 52,3 33,4 58,6 133,3 69,6 69,1 164 673,7
182 50,3 33,4 58,6 132,9 69,6 69,1 151 673,7
183 50,3 33,4 57,8 132,9 69,6 71,3 151 673,7
184 50,3 33,3 57,8 132,9 69,6 71,3 151 673,7
185 49 33,3 57,8 132,1 69,6 71,3 141,8 673,7
186 49 33,3 58,6 132,1 69,6 73,7 141,8 671,7
187 49 32,7 58,6 132,1 69,6 73,7 141,8 671,7
188 49,8 32,7 58,6 129,8 69,6 73,7 143,6 671,7
189 49,8 32,7 57,3 129,8 71,3 76,4 143,6 671,7
190 49,8 32,8 57,3 129,8 71,3 76,4 143,6 671,7
191 49,3 32,8 57,3 129,5 71,3 76,4 143,6 671,7
192 49,3 32,8 57,3 129,5 71,6 80,1 151,6 671,7
193 49,3 32,7 58 129,5 71,6 80,1 151,6 670,7
194 47,6 32,7 58 129,5 71,6 80,1 151,6 670,7
195 47,6 32,7 58 125 74,2 80,1 153,5 670,7
196 47,6 32,7 55,9 125 74,2 77,4 153,5 670,7
197 47,6 33,8 55,9 125 74,2 77,4 153,5 670,7
198 45,3 33,8 55,9 127,4 74,2 77,4 159,3 670,7
199 45,3 33,8 57 127,4 76,4 73,2 159,3 671,7
200 45,3 34 57 127,4 76,4 73,2 159,3 671,7
201 44,1 34 57 129,3 76,4 73,2 164,5 671,7
202 44,1 34 57,8 129,3 77,7 70,5 164,5 671,7
203 44,1 33,8 57,8 129,3 77,7 70,5 164,5 671,7
204 42,6 33,8 57,8 128,9 77,7 70,5 176,3 671,7
205 42,6 33,8 58,1 128,9 79,1 66,6 176,3 671,7
206 42,6 34,7 58,1 128,9 79,1 66,6 176,3 672,7
207 42,4 34,7 58,1 127,9 79,1 66,6 176,3 672,7
208 42,4 34,7 58,1 127,9 80,6 62,9 181,5 672,7
209 42,4 35,2 55,8 127,9 80,6 62,9 181,5 672,7
210 41,5 35,2 55,8 127,9 80,6 62,9 181,5 672,7
211 41,5 35,2 55,8 126,7 81,9 62,9 183,5 672,7
212 41,5 35,2 53,4 126,7 81,9 60,6 183,5 673,7
213 41,5 35,5 53,4 126,7 81,9 60,6 183,5 673,7
214 40,7 35,5 53,4 128,4 81,9 60,6 190,5 673,7
215 40,7 35,5 50,5 128,4 82,7 61 190,5 673,7
216 40,7 35,9 50,5 128,4 82,7 61 190,5 673,7
217 40,9 35,9 50,5 129,6 82,7 61 183,8 673,7
218 40,9 35,9 52,4 129,6 82,7 61,5 183,8 674,6



219 40,9 35,2 52,4 129,6 82,7 61,5 183,8 674,6
220 41,1 35,2 52,4 137,6 82,7 61,5 174,6 674,6
221 41,1 35,2 53,9 137,6 81,1 61,1 174,6 674,6
222 41,1 34,5 53,9 137,6 81,1 61,1 174,6 676,6
223 42 34,5 53,9 144,1 81,1 61,1 174,6 676,6
224 42 34,5 53,9 144,1 81,6 60,3 167,9 676,6
225 42 34,8 55,3 144,1 81,6 60,3 167,9 677,6
226 41,7 34,8 55,3 144,1 81,6 60,3 167,9 677,6
227 41,7 34,8 55,3 144,1 82,9 60,3 157,7 677,6
228 41,7 34,8 55 144,1 82,9 56,8 157,7 679,5
229 41,7 35 55 144,1 82,9 56,8 157,7 679,5
230 43,3 35 55 140,7 82,9 56,8 167,3 679,5
231 43,3 35 57,3 140,7 82,7 55,5 167,3 689,3
232 43,3 35,7 57,3 140,7 82,7 55,5 167,3 689,3
233 43,5 35,7 57,3 139 82,7 55,5 177,3 689,3
234 43,5 35,7 58 139 84,3 57,2 177,3 692,3
235 43,5 35,9 58 139 84,3 57,2 177,3 692,3
236 43,1 35,9 58 133,4 84,3 57,2 182,4 692,3
237 43,1 35,9 59,6 133,4 85 57,5 182,4 692,3
238 43,1 35,9 59,6 133,4 85 57,5 182,4 694,3
239 42,2 35,9 59,6 130,4 85 57,5 182,4 694,3
240 42,2 35,9 59,6 130,4 83,5 56,3 188,2 694,3
241 42,2 34,5 60,8 130,4 83,5 56,3 188,2 696,2
242 41,1 34,5 60,8 130,4 83,5 56,3 188,2 696,2
243 41,1 34,5 60,8 126,4 88,5 56,3 181,2 696,2
244 41,1 34,5 61,7 126,4 88,5 57,3 181,2 698,2
245 41,1 34,1 61,7 126,4 88,5 57,3 181,2 698,2
246 43,3 34,1 61,7 124,8 88,5 57,3 184,2 698,2
247 43,3 34,1 60,7 124,8 87,8 56,6 184,2 682,5
248 43,3 34,3 60,7 124,8 87,8 56,6 184,2 682,5
249 44,9 34,3 60,7 87,8 56,6 189,3 682,5
250 44,9 34,3 59,8 86 59,8 189,3 648,3
251 44,9 34,1 59,8 86 59,8 189,3 648,3
252 45,8 34,1 59,8 86 59,8 191,2 648,3
253 45,8 34,1 59,1 87,3 64,7 191,2 648,3
254 45,8 33,4 59,1 87,3 64,7 191,2 615,2
255 46 33,4 59,1 87,3 64,7 191,2 615,2
256 46 33,4 59,1 88,9 66,1 188,9 615,2
257 46 33,6 57,7 88,9 66,1 188,9 569,6
258 46,6 33,6 57,7 88,9 66,1 188,9 569,6
259 46,6 33,6 57,7 88,9 66,1 192,7 569,6
260 46,6 33,6 56,5 93,2 65,8 192,7 526,9
261 46,6 33,9 56,5 93,2 65,8 192,7 526,9
262 48,6 33,9 56,5 93,2 65,8 196,9 526,9
263 48,6 33,9 53,9 91,8 67 196,9 493,1
264 48,6 33,9 53,9 91,8 67 196,9 493,1
265 47,8 33,9 53,9 91,8 67 196,9 493,1
266 47,8 33,9 54,1 91,9 68,2 196,9 461,1
267 47,8 33,9 54,1 91,9 68,2 196,9 461,1
268 48,2 33,9 54,1 91,9 68,2 196,9 461,1
269 48,2 33,9 54,4 91,5 67,2 196,9 461,1
270 48,2 34,3 54,4 91,5 67,2 196,9 434,9
271 48,7 34,3 54,4 91,5 67,2 196,9 434,9
272 48,7 34,3 54,4 89,2 68,6 177,4 434,9
273 48,7 34 55 89,2 68,6 177,4 409,5
274 48,5 34 55 89,2 68,6 177,4 409,5



275 48,5 34 55 89,2 68,6 168 409,5
276 48,5 34 57 88,7 69 168 389,9
277 48,5 35,5 57 88,7 69 168 389,9
278 48,8 35,5 57 88,7 69 166 389,9
279 48,8 35,5 56,6 85,5 70,3 166 374,2
280 48,8 36,6 56,6 85,5 70,3 166 374,2
281 47,8 36,6 56,6 85,5 70,3 158,4 374,2
282 47,8 36,6 59,2 85,6 65,4 158,4 357,5
283 47,8 37,1 59,2 85,6 65,4 158,4 357,5
284 47,8 37,1 59,2 85,6 65,4 156,2 357,5
285 47,8 37,1 59,5 89,1 63,7 156,2 357,5
286 47,8 37,3 59,5 89,1 63,7 156,2 341,8
287 46,7 37,3 59,5 89,1 63,7 156,2 341,8
288 46,7 37,3 59,5 91,1 63,7 163,6 341,8
289 46,7 36,8 58,9 91,1 63,7 163,6 329
290 47,2 36,8 58,9 91,1 63,7 163,6 329
291 47,2 36,8 58,9 91,1 63,7 170,5 329
292 47,2 36,8 58,7 92,2 65,6 170,5 317,1
293 47,2 35 58,7 92,2 65,6 170,5 317,1
294 48,5 35 58,7 92,2 65,6 197,4 317,1
295 48,5 35 56,3 93,2 64,3 197,4 307,2
296 48,5 33,3 56,3 93,2 64,3 197,4 307,2
297 48,2 33,3 56,3 93,2 64,3 197,4 307,2
298 48,2 33,3 54,7 94,4 63,1 197,4 298,2
299 48,2 33,5 54,7 94,4 63,1 197,4 298,2
300 47,4 33,5 54,7 94,4 63,1 243,9 298,2
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VIII.G.1.DADES Tª - INFLAMABILITAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 25,4 22,2 66,9 46,1 42,7 86,1 90,9 36 41,2
2 25,4 22,2 60,7 46,1 41,2 79,8 90,9 35,3 40,1
3 25,4 22,2 60,7 43,9 41,2 79,8 90,9 35,3 40,1
4 25,4 22,3 60,7 43,9 41,2 79,8 84,2 35,3 40,1
5 25,4 22,3 57,7 43,9 40 74,3 84,2 34,5 40,1
6 25,4 22,3 57,7 42 40 74,3 84,2 34,5 42,5
7 25,4 22,3 57,7 42 40 74,3 78,5 34,5 42,5
8 25,4 22,3 55,1 42 40 70,2 78,5 34,3 42,5
9 25,4 22,3 55,1 40,4 74,7 70,2 78,5 34,3 87,3

10 46,9 22,3 55,1 40,4 74,7 70,2 75,9 34,3 87,3
11 46,9 22,3 54 40,4 74,7 66,8 75,9 71,7 87,3
12 46,9 22,3 54 40,4 125,1 66,8 75,9 71,7 130,8
13 93,9 22,3 54 38,9 125,1 66,8 75,9 71,7 130,8
14 93,9 22,4 93,9 38,9 125,1 63,7 117 112,8 130,8
15 93,9 22,4 93,9 38,9 169,4 63,7 117 112,8 171,5
16 93,9 22,4 93,9 39,4 169,4 63,7 117 112,8 171,5
17 139,7 22,6 93,9 39,4 169,4 63,7 164,9 112,8 171,5
18 139,7 22,6 144 39,4 169,4 82,2 164,9 150,1 171,5
19 139,7 22,6 144 90,3 169,4 82,2 164,9 150,1 171,5
20 180,8 22,7 144 90,3 169,4 82,2 164,9 150,1 171,5
21 180,8 22,7 188 90,3 169,4 133,2 164,9 184,6 171,5
22 180,8 22,7 188 141,3 254,1 133,2 164,9 184,6 241,9
23 180,8 22,7 188 141,3 254,1 133,2 288,3 184,6 241,9
24 180,8 22,7 188 141,3 254,1 181,8 288,3 184,6 241,9
25 180,8 22,7 188 197 244,9 181,8 288,3 184,6 290,3
26 286,3 22,7 188 197 244,9 181,8 289,3 184,6 290,3
27 286,3 22,9 261,1 197 244,9 181,8 289,3 230,7 290,3
28 286,3 22,9 261,1 197 277,2 181,8 289,3 230,7 280,2
29 287,3 22,9 261,1 197 277,2 181,8 289,3 230,7 280,2
30 287,3 23,7 286,3 197 277,2 275,2 264,2 207,1 280,2
31 287,3 23,7 286,3 197 312,1 275,2 264,2 207,1 285,3
32 287,3 23,7 286,3 241,9 312,1 275,2 264,2 207,1 285,3
33 303,2 25,9 286,3 241,9 312,1 275,2 243,9 207,1 285,3
34 303,2 25,9 309,2 241,9 303,2 379,2 243,9 228,6 319,1
35 303,2 25,9 309,2 271,2 303,2 379,2 243,9 228,6 319,1
36 354,6 27,1 309,2 271,2 303,2 379,2 224,5 228,6 319,1
37 354,6 27,1 330,9 271,2 303,2 350,7 224,5 270,2 319,1
38 354,6 27,1 330,9 334,9 301,2 350,7 224,5 270,2 369,3
39 389,9 27,1 330,9 334,9 301,2 350,7 207,1 270,2 369,3
40 389,9 27 352,6 334,9 301,2 335,9 207,1 252 369,3
41 389,9 27 352,6 333,9 291,3 335,9 207,1 252 370,3
42 379,2 27 352,6 333,9 291,3 335,9 207,1 252 370,3
43 379,2 27,1 440,7 333,9 291,3 384,1 207,1 231,7 370,3
44 379,2 27,1 440,7 333,9 276,2 384,1 207,1 231,7 366,4
45 352,6 27,1 440,7 304,2 276,2 384,1 207,1 231,7 366,4
46 352,6 27,1 473,7 304,2 276,2 439,7 207,1 212,2 366,4
47 352,6 27,1 473,7 304,2 260,1 439,7 207,1 212,2 375,2
48 352,6 27,1 473,7 279,2 260,1 439,7 207,1 212,2 375,2
49 331,9 27,1 473,7 279,2 260,1 439,7 262,1 212,2 375,2
50 331,9 27,1 470,8 279,2 243,9 395,8 262,1 195,7 399,7
51 331,9 27,1 470,8 258,1 243,9 395,8 262,1 195,7 399,7



52 305,2 27,2 470,8 258,1 243,9 395,8 341,8 195,7 399,7
53 305,2 27,2 425,1 258,1 243,9 353,6 341,8 195,7 399,7
54 305,2 27,2 425,1 238,8 236,8 353,6 341,8 195,7 388
55 281,3 27,2 425,1 238,8 236,8 353,6 374,2 195,7 388
56 281,3 27,4 379,2 238,8 236,8 321,1 374,2 169,9 388
57 281,3 27,4 379,2 225,6 228,6 321,1 374,2 169,9 392,9
58 285,3 27,4 379,2 225,6 228,6 321,1 393,9 169,9 392,9
59 285,3 28,2 346,7 225,6 228,6 296,2 393,9 159,6 392,9
60 285,3 28,2 346,7 225,6 224,5 296,2 393,9 159,6 362,5
61 339,8 28,2 346,7 212,2 224,5 296,2 393,9 159,6 362,5
62 339,8 28,3 318,1 212,2 224,5 270,2 398,7 150,7 362,5
63 339,8 28,3 318,1 212,2 215,3 270,2 398,7 150,7 318,1
64 339,8 28,3 318,1 203 215,3 270,2 398,7 150,7 318,1
65 345,7 28,3 318,1 203 215,3 270,2 413,4 150,7 318,1
66 345,7 28,3 300,2 203 205 248 413,4 142,4 285,3
67 345,7 28,3 300,2 199,9 205 248 413,4 142,4 285,3
68 320,1 28,7 300,2 199,9 205 248 430 142,4 285,3
69 320,1 28,7 335,9 199,9 205 267,2 430 134 285,3
70 320,1 28,7 335,9 196,8 205 267,2 430 134 271,2
71 297,2 28,7 335,9 196,8 205 267,2 430 134 271,2
72 297,2 28,5 388 196,8 205 306,2 430 126,7 271,2
73 297,2 28,5 388 196,8 183,9 306,2 430 126,7 295,2
74 337,9 28,5 388 196,8 183,9 306,2 413,4 126,7 295,2
75 337,9 28,9 408,5 196,8 183,9 390,9 413,4 120,6 295,2
76 337,9 28,9 408,5 196,8 172,8 390,9 413,4 120,6 302,2
77 389,9 28,9 408,5 196,8 172,8 390,9 413,4 120,6 302,2
78 389,9 28,6 368,4 196,8 172,8 397,8 398,7 115,1 302,2
79 389,9 28,6 368,4 196,8 163,4 397,8 398,7 115,1 278,2
80 389,9 28,6 368,4 266,2 163,4 397,8 398,7 115,1 278,2
81 365,4 28,1 368,4 266,2 163,4 397,8 388 115,1 278,2
82 365,4 28,1 336,9 266,2 163,8 354,6 388 109,9 278,2
83 365,4 28,1 336,9 343,8 163,8 354,6 388 109,9 267,2
84 336,9 28,1 336,9 343,8 163,8 354,6 354,6 109,9 267,2
85 336,9 28,2 356,6 343,8 163,8 332,9 354,6 105,2 267,2
86 336,9 28,2 356,6 344,8 163,8 332,9 354,6 105,2 248
87 312,1 28,2 356,6 344,8 163,8 332,9 311,2 105,2 248
88 312,1 28,2 423,2 344,8 163,8 364,4 311,2 100,6 248
89 312,1 28,2 423,2 318,1 253 364,4 311,2 100,6 262,1
90 289,3 28,2 423,2 318,1 253 364,4 280,2 100,6 262,1
91 289,3 28,6 380,1 318,1 253 333,9 280,2 96,8 262,1
92 289,3 28,6 380,1 318,1 313,1 333,9 280,2 96,8 294,3
93 272,2 28,6 380,1 295,2 313,1 333,9 280,2 96,8 294,3
94 272,2 29,1 352,6 295,2 313,1 325 255,1 128,3 294,3
95 272,2 29,1 352,6 295,2 288,3 325 255,1 128,3 354,6
96 272,2 29,1 352,6 276,2 288,3 325 255,1 128,3 354,6
97 259,1 30,3 352,6 276,2 288,3 325 234,7 128,3 354,6
98 259,1 30,3 392,9 276,2 263,1 384,1 234,7 172,7 354,6
99 259,1 30,3 392,9 279,2 263,1 384,1 234,7 172,7 368,4

100 245,9 30,3 392,9 279,2 263,1 384,1 217,4 172,7 368,4
101 245,9 31,3 454,3 279,2 263,1 451,4 217,4 187,3 368,4
102 245,9 31,3 454,3 283,3 242,9 451,4 217,4 187,3 330,9
103 254,1 31,3 454,3 283,3 242,9 451,4 201,9 187,3 330,9
104 254,1 31,6 418,3 283,3 242,9 409,5 201,9 175,7 330,9
105 254,1 31,6 418,3 273,2 226,6 409,5 201,9 175,7 302,2
106 311,2 31,6 418,3 273,2 226,6 409,5 220,4 175,7 302,2
107 311,2 32,1 377,2 273,2 226,6 366,4 220,4 164,4 302,2



108 311,2 32,1 377,2 273,2 212,2 366,4 220,4 164,4 277,2
109 333,9 32,1 377,2 256,1 212,2 366,4 220,4 164,4 277,2
110 333,9 33,6 342,8 256,1 212,2 331,9 266,2 153,7 277,2
111 333,9 33,6 342,8 256,1 198,8 331,9 266,2 153,7 256,1
112 333,9 33,6 342,8 239,8 198,8 331,9 266,2 153,7 256,1
113 310,2 34,4 342,8 239,8 198,8 331,9 325 153,7 256,1
114 310,2 34,4 327 239,8 211,2 304,2 325 181,2 256,1
115 310,2 34,4 327 226,6 211,2 304,2 325 181,2 234,7
116 290,3 34,4 327 226,6 211,2 304,2 374,2 181,2 234,7
117 290,3 34,1 377,2 226,6 211,2 282,3 374,2 181,2 234,7
118 290,3 34,1 377,2 213,2 257,1 282,3 374,2 181,2 219,4
119 271,2 34,1 377,2 213,2 257,1 282,3 359,5 181,2 219,4
120 271,2 34,1 444,6 213,2 257,1 263,1 359,5 220,4 219,4
121 271,2 34,1 444,6 201,9 316,1 263,1 359,5 220,4 205
122 257,1 34,1 444,6 201,9 316,1 263,1 353,6 220,4 205
123 257,1 35,1 400,7 201,9 316,1 248 353,6 207,1 205
124 257,1 35,1 400,7 201,9 327 248 353,6 207,1 205
125 242,9 35,1 400,7 243,9 327 248 353,6 207,1 205
126 242,9 36,1 362,5 243,9 327 290,3 329 241,9 205
127 242,9 36,1 362,5 243,9 297,2 290,3 329 241,9 181,4
128 242,9 36,1 362,5 311,2 297,2 290,3 329 241,9 181,4
129 231,7 36,7 362,5 311,2 297,2 290,3 300,2 241,9 181,4
130 231,7 36,7 330,9 311,2 276,2 362,5 300,2 242,9 181,4
131 231,7 36,7 330,9 353,6 276,2 362,5 300,2 242,9 171,6
132 221,5 36,7 330,9 353,6 276,2 362,5 275,2 242,9 171,6
133 221,5 36,5 306,2 353,6 276,2 421,2 275,2 225,6 171,6
134 221,5 36,5 306,2 325 303,2 421,2 275,2 225,6 162,4
135 209,1 36,5 306,2 325 303,2 421,2 256,1 225,6 162,4
136 209,1 35,5 330 325 303,2 383,1 256,1 208,1 162,4
137 209,1 35,5 330 300,2 361,5 383,1 256,1 208,1 155,6
138 200,9 35,5 330 300,2 361,5 383,1 239,8 208,1 155,6
139 200,9 36 393,9 300,2 361,5 345,7 239,8 220,4 155,6
140 200,9 36 393,9 300,2 356,6 345,7 239,8 220,4 148
141 234,7 36 393,9 276,2 356,6 345,7 239,8 220,4 148
142 234,7 36,3 441,7 276,2 356,6 340,8 224,5 259,1 148
143 234,7 36,3 441,7 276,2 325 340,8 224,5 259,1 142,3
144 234,7 36,3 441,7 258,1 325 340,8 224,5 259,1 142,3
145 304,2 36,8 441,7 258,1 325 340,8 212,2 259,1 142,3
146 304,2 36,8 399,7 258,1 299,2 400,7 212,2 247 142,3
147 304,2 36,8 399,7 243,9 299,2 400,7 212,2 247 183,3
148 359,5 36,8 399,7 243,9 299,2 400,7 200,9 247 183,3
149 359,5 36,5 363,4 243,9 299,2 465 200,9 227,6 183,3
150 359,5 36,5 363,4 286,3 279,2 465 200,9 227,6 183,3
151 342,8 36,5 363,4 286,3 279,2 465 235,8 227,6 183,3
152 342,8 36 332,9 286,3 279,2 492,1 235,8 227,6 183,3
153 342,8 36 332,9 351,6 263,1 492,1 235,8 227,6 263,1
154 420,2 36 332,9 351,6 263,1 492,1 300,2 227,6 263,1
155 420,2 34,9 305,2 351,6 263,1 457,2 300,2 266,2 263,1
156 420,2 34,9 305,2 351,6 249 457,2 300,2 266,2 321,1
157 413,4 34,9 305,2 345,7 249 457,2 300,2 266,2 321,1
158 413,4 33,7 281,3 345,7 249 416,3 340,8 272,2 321,1
159 413,4 33,7 281,3 345,7 235,8 416,3 340,8 272,2 286,3
160 413,4 33,7 281,3 334,9 235,8 416,3 340,8 272,2 286,3
161 378,2 32,7 281,3 334,9 235,8 416,3 312,1 272,2 286,3
162 378,2 32,7 273,2 334,9 223,5 384,1 312,1 251 286,3
163 378,2 32,7 273,2 348,7 223,5 384,1 312,1 251 261,1



164 348,7 32,7 273,2 348,7 223,5 384,1 287,3 251 261,1
165 348,7 32 329 348,7 223,5 377,2 287,3 231,7 261,1
166 348,7 32 329 348,7 211,2 377,2 287,3 231,7 240,9
167 334,9 32 329 348,7 211,2 377,2 267,2 231,7 240,9
168 334,9 32,8 405,6 348,7 211,2 466,9 267,2 248 240,9
169 334,9 32,8 405,6 333,9 200,9 466,9 267,2 248 224,5
170 394,8 32,8 405,6 333,9 200,9 466,9 249 248 224,5
171 394,8 33,4 462,1 333,9 200,9 487,3 249 230,7 224,5
172 394,8 33,4 462,1 333,9 238,8 487,3 249 230,7 211,2
173 448,5 33,4 462,1 316,1 238,8 487,3 249 230,7 211,2
174 448,5 34,2 439,7 316,1 238,8 487,3 232,7 214,3 211,2
175 448,5 34,2 439,7 316,1 286,3 432,9 232,7 214,3 198,8
176 448,5 34,2 439,7 298,2 286,3 432,9 232,7 214,3 198,8
177 416,3 33,5 439,7 298,2 286,3 432,9 220,4 214,3 198,8
178 416,3 33,5 389 298,2 358,5 412,4 220,4 209,1 198,8
179 416,3 33,5 389 279,2 358,5 412,4 220,4 209,1 198,8
180 379,2 33,5 389 279,2 358,5 412,4 209,1 209,1 198,8
181 379,2 33,4 349,7 279,2 358,5 473,7 209,1 245,9 198,8
182 379,2 33,4 349,7 263,1 329 473,7 209,1 245,9 198,8
183 347,7 33,4 349,7 263,1 329 473,7 198,8 245,9 198,8
184 347,7 33,3 323 263,1 329 526,9 198,8 274,2 198,8
185 347,7 33,3 323 299,2 311,2 526,9 198,8 274,2 240,9
186 322,1 33,3 323 299,2 311,2 526,9 230,7 274,2 240,9
187 322,1 32,7 299,2 299,2 311,2 531,8 230,7 255,1 240,9
188 322,1 32,7 299,2 299,2 351,6 531,8 230,7 255,1 281,3
189 299,2 32,7 299,2 366,4 351,6 531,8 230,7 255,1 281,3
190 299,2 32,8 346,7 366,4 351,6 465 281,3 235,8 281,3
191 299,2 32,8 346,7 366,4 410,5 465 281,3 235,8 359,5
192 299,2 32,8 346,7 341,8 410,5 465 281,3 235,8 359,5
193 295,2 32,7 346,7 341,8 410,5 465 361,5 235,8 359,5
194 295,2 32,7 432,9 341,8 368,4 416,3 361,5 220,4 359,5
195 295,2 32,7 432,9 345,7 368,4 416,3 361,5 220,4 323
196 357,5 32,7 432,9 345,7 368,4 416,3 331,9 220,4 323
197 357,5 33,8 452,4 345,7 368,4 379,2 331,9 206 323
198 357,5 33,8 452,4 418,3 335,9 379,2 331,9 206 293,3
199 443,6 33,8 452,4 418,3 335,9 379,2 316,1 206 293,3
200 443,6 34 398,7 418,3 335,9 347,7 316,1 206 293,3
201 443,6 34 398,7 384,1 308,2 347,7 316,1 206 270,2
202 432,9 34 398,7 384,1 308,2 347,7 381,1 206 270,2
203 432,9 33,8 391,9 384,1 308,2 320,1 381,1 183,2 270,2
204 432,9 33,8 391,9 384,1 288,3 320,1 381,1 183,2 249
205 432,9 33,8 391,9 349,7 288,3 320,1 381,1 183,2 249
206 387 34,7 474,7 349,7 288,3 320,1 387 172,5 249
207 387 34,7 474,7 349,7 271,2 296,2 387 172,5 232,7
208 387 34,7 474,7 325 271,2 296,2 387 172,5 232,7
209 349,7 35,2 474,7 325 271,2 296,2 350,7 172,5 232,7
210 349,7 35,2 498,9 325 255,1 276,2 350,7 179,9 232,7
211 349,7 35,2 498,9 302,2 255,1 276,2 350,7 179,9 216,3
212 320,1 35,2 498,9 302,2 255,1 276,2 340,8 179,9 216,3
213 320,1 35,5 441,7 302,2 255,1 295,2 340,8 187,6 216,3
214 320,1 35,5 441,7 284,3 240,9 295,2 340,8 187,6 204
215 298,2 35,5 441,7 284,3 240,9 295,2 399,7 187,6 204
216 298,2 35,9 395,8 284,3 240,9 353,6 399,7 177,5 204
217 298,2 35,9 395,8 288,3 229,6 353,6 399,7 177,5 204
218 278,2 35,9 395,8 288,3 229,6 353,6 426,1 177,5 204
219 278,2 35,2 359,5 288,3 229,6 458,2 426,1 190,5 204



220 278,2 35,2 359,5 288,3 232,7 458,2 426,1 190,5 181,5
221 278,2 35,2 359,5 347,7 232,7 458,2 426,1 190,5 181,5
222 265,2 34,5 330,9 347,7 232,7 458,2 384,1 190,5 181,5
223 265,2 34,5 330,9 347,7 278,2 461,1 384,1 190,5 171,6
224 265,2 34,5 330,9 380,1 278,2 461,1 384,1 190,5 171,6
225 325 34,8 330,9 380,1 278,2 461,1 350,7 190,5 171,6
226 325 34,8 303,2 380,1 330,9 409,5 350,7 270,2 171,6
227 325 34,8 303,2 350,7 330,9 409,5 350,7 270,2 159,7
228 413,4 34,8 303,2 350,7 330,9 409,5 325 270,2 159,7
229 413,4 35 282,3 350,7 330,9 431 325 254,1 159,7
230 413,4 35 282,3 324 368,4 431 325 254,1 152,4
231 448,5 35 282,3 324 368,4 431 305,2 254,1 152,4
232 448,5 35,7 262,1 324 368,4 507,6 305,2 235,8 152,4
233 448,5 35,7 262,1 302,2 335,9 507,6 305,2 235,8 147,2
234 399,7 35,7 262,1 302,2 335,9 507,6 289,3 235,8 147,2
235 399,7 35,9 244,9 302,2 335,9 529,8 289,3 220,4 147,2
236 399,7 35,9 244,9 302,2 371,3 529,8 289,3 220,4 141,8
237 399,7 35,9 244,9 281,3 371,3 529,8 289,3 220,4 141,8
238 361,5 35,9 244,9 281,3 371,3 529,8 276,2 214,3 141,8
239 361,5 35,9 232,7 281,3 429 479,5 276,2 214,3 136,4
240 361,5 35,9 232,7 264,2 429 479,5 276,2 214,3 136,4
241 331,9 34,5 232,7 264,2 429 479,5 262,1 214,3 136,4
242 331,9 34,5 225,6 264,2 390,9 426,1 262,1 250 136,4
243 331,9 34,5 225,6 255,1 390,9 426,1 262,1 250 145,6
244 308,2 34,5 225,6 255,1 390,9 426,1 248 250 145,6
245 308,2 34,1 214,3 255,1 390,9 387 248 263,1 145,6
246 308,2 34,1 214,3 306,2 355,6 387 248 263,1 192,4
247 288,3 34,1 214,3 306,2 355,6 387 237,8 263,1 192,4
248 288,3 34,3 205 306,2 355,6 421,2 237,8 247 192,4
249 288,3 34,3 205 389,9 395,8 421,2 237,8 247 192,4
250 269,2 34,3 205 389,9 395,8 421,2 227,6 247 192,4
251 269,2 34,1 195,7 389,9 395,8 390,9 227,6 230,7 192,4
252 269,2 34,1 195,7 389,9 446,5 390,9 227,6 230,7 330
253 269,2 34,1 195,7 378,2 446,5 390,9 227,6 230,7 330
254 312,1 33,4 195,7 378,2 446,5 390,9 217,4 239,8 330
255 312,1 33,4 195,7 378,2 419,3 356,6 217,4 239,8 324
256 312,1 33,4 195,7 346,7 419,3 356,6 217,4 239,8 324
257 380,1 33,6 195,7 346,7 419,3 356,6 208,1 239,8 324
258 380,1 33,6 180,5 346,7 380,1 327 208,1 281,3 324
259 380,1 33,6 180,5 321,1 380,1 327 208,1 281,3 306,2
260 450,4 33,6 180,5 321,1 380,1 327 198,8 281,3 306,2
261 450,4 33,9 174,1 321,1 380,1 363,4 198,8 326 306,2
262 450,4 33,9 174,1 298,2 345,7 363,4 198,8 326 293,3
263 410,5 33,9 174,1 298,2 345,7 363,4 198,8 326 293,3
264 410,5 33,9 165,9 298,2 345,7 459,1 198,8 297,2 293,3
265 410,5 33,9 165,9 281,3 320,1 459,1 198,8 297,2 278,2
266 435,8 33,9 165,9 281,3 320,1 459,1 180,2 297,2 278,2
267 435,8 33,9 162,1 281,3 320,1 507,6 180,2 271,2 278,2
268 435,8 33,9 162,1 281,3 299,2 507,6 180,2 271,2 258,1
269 435,8 33,9 162,1 266,2 299,2 507,6 180,2 271,2 258,1
270 478,5 34,3 162,1 266,2 299,2 507,6 173,7 251 258,1
271 478,5 34,3 154,6 266,2 282,3 459,1 173,7 251 240,9
272 478,5 34,3 154,6 252 282,3 459,1 173,7 251 240,9
273 447,5 34 154,6 252 282,3 459,1 167,2 251 240,9
274 447,5 34 147,9 252 267,2 412,4 167,2 236,8 240,9
275 447,5 34 147,9 238,8 267,2 412,4 167,2 236,8 224,5



276 403,6 34 147,9 238,8 267,2 412,4 167,5 236,8 224,5
277 403,6 35,5 141,7 238,8 267,2 395,8 167,5 221,5 224,5
278 403,6 35,5 141,7 231,7 255,1 395,8 167,5 221,5 210,2
279 364,4 35,5 141,7 231,7 255,1 395,8 167,5 221,5 210,2
280 364,4 36,6 138,5 231,7 255,1 469,8 167,5 209,1 210,2
281 364,4 36,6 138,5 286,3 242,9 469,8 167,5 209,1 196,8
282 334,9 36,6 138,5 286,3 242,9 469,8 286,3 209,1 196,8
283 334,9 37,1 131,7 286,3 242,9 538,6 286,3 196,8 196,8
284 334,9 37,1 131,7 286,3 231,7 538,6 286,3 196,8 196,8
285 334,9 37,1 131,7 366,4 231,7 538,6 286,3 196,8 196,8
286 308,2 37,3 131,7 366,4 231,7 538,6 388 196,8 196,8
287 308,2 37,3 126,1 366,4 222,5 526,9 388 196,8 176,7
288 308,2 37,3 126,1 379,2 222,5 526,9 388 196,8 176,7
289 288,3 36,8 126,1 379,2 222,5 526,9 357,5 196,8 176,7
290 288,3 36,8 123,1 379,2 212,2 497 357,5 177,8 176,7
291 288,3 36,8 123,1 345,7 212,2 497 357,5 177,8 169,6
292 270,2 36,8 123,1 345,7 212,2 497 329 177,8 169,6
293 270,2 35 119,2 345,7 212,2 443,6 329 169,7 169,6
294 270,2 35 119,2 318,1 204 443,6 329 169,7 160
295 251 35 119,2 318,1 204 443,6 308,2 169,7 160
296 251 33,3 116,5 318,1 204 441,7 308,2 162,3 160
297 251 33,3 116,5 294,3 196,8 441,7 308,2 162,3 154
298 235,8 33,3 116,5 294,3 196,8 441,7 288,3 162,3 154
299 235,8 33,5 114,6 294,3 196,8 528,9 288,3 155,5 154
300 235,8 33,5 114,6 294,3 196,8 528,9 288,3 155,5 147,2
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VIII.G.1.DADES Tª DIFERENTS FUSTES

Taula Biga Taulell Decoració Melamina Tricapa Marc de Parquet 
basta termoxip fals sostre finestra sintètic

1 21,3 22,2 26 27,5 24,1 27,2 25,4 27,2
2 21,4 22,2 26 27,7 24,1 27,2 25,4 27,2
3 21,4 22,2 26 27,7 24,2 27,5 25,4 27,2
4 21,4 22,3 26,3 27,7 24,2 27,5 25,4 30,1
5 21,4 22,3 26,3 27,7 24,2 27,5 25,4 30,1
6 21,4 22,3 26,3 27,8 24,2 27,5 25,4 30,1
7 21,4 22,3 26,8 27,8 24,3 29,4 25,4 55,7
8 21,4 22,3 26,8 27,8 24,3 29,4 25,4 55,7
9 21,6 22,3 26,8 29,5 24,3 29,4 25,6 55,7

10 21,6 22,3 27 29,5 24,3 30,7 25,6 83,1
11 21,6 22,3 27 29,5 24,3 30,7 25,6 83,1
12 22 22,3 27 35 24,3 30,7 29,4 83,1
13 22 22,3 26,7 35 24,4 33,3 29,4 108,1
14 22 22,4 26,7 35 24,4 33,3 29,4 108,1
15 22,5 22,4 26,7 40,2 24,4 33,3 29,4 108,1
16 22,5 22,4 27 40,2 24,9 34,9 32,2 108,1
17 22,5 22,6 27 40,2 24,9 34,9 32,2 132,1
18 23,3 22,6 27 44,9 24,9 34,9 32,2 132,1
19 23,3 22,6 27 44,9 25,4 35,3 33,7 132,1
20 23,3 22,7 27 44,9 25,4 35,3 33,7 154
21 23,3 22,7 27 44,9 25,4 35,3 33,7 154
22 24 22,7 27 52 25,4 35,3 35,8 154
23 24 22,7 27,2 52 26,4 35,3 35,8 181,4
24 24 22,7 27,2 52 26,4 35,3 35,8 181,4
25 24,3 22,7 27,2 61,4 26,4 35,3 39,6 181,4
26 24,3 22,7 27,2 61,4 27,3 36,4 39,6 181,4
27 24,3 22,9 27,2 61,4 27,3 36,4 39,6 181,4
28 24,7 22,9 27,2 68,2 27,3 36,4 46,4 181,4
29 24,7 22,9 27,6 68,2 28,2 37,2 46,4 181,4
30 24,7 23,7 27,6 68,2 28,2 37,2 46,4 219,4
31 25,3 23,7 27,6 81,5 28,2 37,2 46,4 219,4
32 25,3 23,7 27,5 81,5 28 39,1 52,2 219,4
33 25,3 25,9 27,5 81,5 28 39,1 52,2 236,8
34 26 25,9 27,5 81,5 28 39,1 52,2 236,8
35 26 25,9 27,5 94,4 28,2 41 61,7 236,8
36 26 27,1 27,4 94,4 28,2 41 61,7 253
37 26 27,1 27,4 94,4 28,2 41 61,7 253
38 26,1 27,1 27,4 105,8 28,2 41 66,9 253
39 26,1 27,1 27,7 105,8 28,4 42,1 66,9 270,2
40 26,1 27 27,7 105,8 28,4 42,1 66,9 270,2
41 25,8 27 27,7 112 28,4 42,1 66 270,2
42 25,8 27 28,3 112 30,1 45,3 66 287,3
43 25,8 27,1 28,3 112 30,1 45,3 66 287,3
44 25,9 27,1 28,3 122,7 30,1 45,3 69,2 287,3
45 25,9 27,1 28,5 122,7 32 47,7 69,2 287,3
46 25,9 27,1 28,5 122,7 32 47,7 69,2 306,2
47 26,5 27,1 28,5 135,1 32 47,7 69,2 306,2
48 26,5 27,1 29,7 135,1 33,3 50,2 68,7 306,2
49 26,5 27,1 29,7 135,1 33,3 50,2 68,7 326
50 27,3 27,1 29,7 135,1 33,3 50,2 68,7 326



51 27,3 27,1 29,7 165,3 37 51,9 69,1 326
52 27,3 27,2 32,6 165,3 37 51,9 69,1 340,8
53 27,3 27,2 32,6 165,3 37 51,9 69,1 340,8
54 27,3 27,2 32,6 184,1 37 51,9 68,3 340,8
55 27,3 27,2 33,8 184,1 39,7 52,8 68,3 360,5
56 27,3 27,4 33,8 184,1 39,7 52,8 68,3 360,5
57 27,8 27,4 33,8 175,6 39,7 52,8 70,8 360,5
58 27,8 27,4 35,3 175,6 41,3 53,1 70,8 373,3
59 27,8 28,2 35,3 175,6 41,3 53,1 70,8 373,3
60 28,4 28,2 35,3 166 41,3 53,1 83,5 373,3
61 28,4 28,2 36,5 166 43,7 52 83,5 373,3
62 28,4 28,3 36,5 166 43,7 52 83,5 383,1
63 28,5 28,3 36,5 156,9 43,7 52 83,5 383,1
64 28,5 28,3 36,8 156,9 45,1 53,3 97,8 383,1
65 28,5 28,3 36,8 156,9 45,1 53,3 97,8 389,9
66 29,2 28,3 36,8 156,9 45,1 53,3 97,8 389,9
67 29,2 28,3 36,8 151,6 45,4 56,4 105,1 389,9
68 29,2 28,7 37 151,6 45,4 56,4 105,1 397,8
69 29,2 28,7 37 151,6 45,4 56,4 105,1 397,8
70 29,6 28,7 37 147,4 45,4 56,4 103,2 397,8
71 29,6 28,7 37,1 147,4 45,8 58,4 103,2 408,5
72 29,6 28,5 37,1 147,4 45,8 58,4 103,2 408,5
73 30,6 28,5 37,1 139,7 45,8 58,4 107,1 408,5
74 30,6 28,5 37,3 139,7 47 61,5 107,1 420,2
75 30,6 28,9 37,3 139,7 47 61,5 107,1 420,2
76 32,2 28,9 37,3 140 47 61,5 116,7 420,2
77 32,2 28,9 37,9 140 48,8 63,9 116,7 420,2
78 32,2 28,6 37,9 140 48,8 63,9 116,7 434,9
79 32,2 28,6 37,9 142,2 48,8 63,9 116,7 434,9
80 32,2 28,6 37,9 142,2 51,9 62,1 138,3 434,9
81 32,2 28,1 38,6 142,2 51,9 62,1 138,3 449,4
82 31,7 28,1 38,6 142,2 51,9 62,1 138,3 449,4
83 31,7 28,1 38,6 143,9 54,1 62,9 149,7 449,4
84 31,7 28,1 39,2 143,9 54,1 62,9 149,7 465
85 31,7 28,2 39,2 143,9 54,1 62,9 149,7 465
86 32,5 28,2 39,2 144 54,1 62,9 151 465
87 32,5 28,2 39,8 144 57,3 65,7 151 486,3
88 32,5 28,2 39,8 144 57,3 65,7 151 486,3
89 33 28,2 39,8 143 57,3 65,7 149,5 486,3
90 33 28,2 41,2 143 57,7 66,6 149,5 507,6
91 33 28,6 41,2 143 57,7 66,6 149,5 507,6
92 33,8 28,6 41,2 135,3 57,7 66,6 147,9 507,6
93 33,8 28,6 41,5 135,3 60,2 68,2 147,9 507,6
94 33,8 29,1 41,5 135,3 60,2 68,2 147,9 540,5
95 34,7 29,1 41,5 132,6 60,2 68,2 147,9 540,5
96 34,7 29,1 41,5 132,6 66 66,4 147,9 540,5
97 34,7 30,3 42,6 132,6 66 66,4 147,9 567,6
98 35,1 30,3 42,6 132,6 66 66,4 147,9 567,6
99 35,1 30,3 42,6 134 65,4 66,4 147,4 567,6

100 35,1 30,3 43,6 134 65,4 67 147,4 595,8
101 35,1 31,3 43,6 134 65,4 67 147,4 595,8
102 37,7 31,3 43,6 132,2 65,4 67 145,4 595,8
103 37,7 31,3 43,8 132,2 65,6 70,2 145,4 595,8
104 37,7 31,6 43,8 132,2 65,6 70,2 145,4 595,8
105 40,9 31,6 43,8 129,6 65,6 70,2 141,1 595,8
106 40,9 31,6 43,3 129,6 65 68,9 141,1 544,4



107 40,9 32,1 43,3 129,6 65 68,9 141,1 544,4
108 40,4 32,1 43,3 121,7 65 68,9 133,3 544,4
109 40,4 32,1 45 121,7 63,9 68,2 133,3 544,4
110 40,4 33,6 45 121,7 63,9 68,2 133,3 503,7
111 39,7 33,6 45 118,5 63,9 68,2 133,3 503,7
112 39,7 33,6 45 118,5 66,4 67,6 140,3 503,7
113 39,7 34,4 43,7 118,5 66,4 67,6 140,3 503,7
114 38,6 34,4 43,7 118,5 66,4 67,6 140,3 503,7
115 38,6 34,4 43,7 119,5 71,4 67,6 141,7 503,7
116 38,6 34,4 44,8 119,5 71,4 68,4 141,7 527,9
117 38,6 34,1 44,8 119,5 71,4 68,4 141,7 527,9
118 38,9 34,1 44,8 122,7 71,4 68,4 156,4 527,9
119 38,9 34,1 45,7 122,7 70,6 67,7 156,4 550,2
120 38,9 34,1 45,7 122,7 70,6 67,7 156,4 550,2
121 40,4 34,1 45,7 123,4 70,6 67,7 168,5 550,2
122 40,4 34,1 45,7 123,4 68,8 66,1 168,5 571,5
123 40,4 35,1 45,7 123,4 68,8 66,1 168,5 571,5
124 41,7 35,1 45,7 126,6 68,8 66,1 168,7 571,5
125 41,7 35,1 44,8 126,6 66,6 66 168,7 571,5
126 41,7 36,1 44,8 126,6 66,6 66 168,7 589
127 43,8 36,1 44,8 127,5 66,6 66 168,7 589
128 43,8 36,1 44,8 127,5 66,6 64,1 173,8 589
129 43,8 36,7 44,5 127,5 66,6 64,1 173,8 603,5
130 43,8 36,7 44,5 127,5 66,6 64,1 173,8 603,5
131 43,8 36,7 44,5 126,3 67,2 64,1 175,2 603,5
132 43,8 36,7 47 126,3 67,2 65,4 175,2 615,2
133 43,8 36,5 47 126,3 67,2 65,4 175,2 615,2
134 42 36,5 47 125,6 67,2 65,4 186,6 615,2
135 42 36,5 48,9 125,6 66 69 186,6 624,9
136 42 35,5 48,9 125,6 66 69 186,6 624,9
137 39,7 35,5 48,9 123,7 66 69 190,3 624,9
138 39,7 35,5 48,3 123,7 66,1 72,9 190,3 631,7
139 39,7 36 48,3 123,7 66,1 72,9 190,3 631,7
140 39,8 36 48,3 124,5 66,1 72,9 188,8 631,7
141 39,8 36 49,9 124,5 64,2 77,5 188,8 631,7
142 39,8 36,3 49,9 124,5 64,2 77,5 188,8 638,5
143 39,8 36,3 49,9 120,6 64,2 77,5 188,8 638,5
144 39,8 36,3 49,9 120,6 65,5 81,7 190,6 638,5
145 39,8 36,8 50,3 120,6 65,5 81,7 190,6 644,4
146 39,9 36,8 50,3 120,6 65,5 81,7 190,6 644,4
147 39,9 36,8 50,3 124,1 67 81,7 190,6 644,4
148 39,9 36,8 53,5 124,1 67 79,9 190,6 651,2
149 39,9 36,5 53,5 124,1 67 79,9 190,6 651,2
150 40,2 36,5 53,5 125,5 67 79,9 208,1 651,2
151 40,2 36,5 53,5 125,5 68 81 208,1 660
152 40,2 36 53,5 125,5 68 81 208,1 660
153 42 36 53,5 132,1 68 81 210,2 660
154 42 36 52,2 132,1 70,1 79,9 210,2 665,8
155 42 34,9 52,2 132,1 70,1 79,9 210,2 665,8
156 42,9 34,9 52,2 137,6 70,1 79,9 206 665,8
157 42,9 34,9 52,3 137,6 69,8 78,6 206 665,8
158 42,9 33,7 52,3 137,6 69,8 78,6 206 667,8
159 43,3 33,7 52,3 137,7 69,8 78,6 206 667,8
160 43,3 33,7 52,3 137,7 71 75 212,2 667,8
161 43,3 32,7 53,4 137,7 71 75 212,2 670,7
162 43,6 32,7 53,4 137,7 71 75 212,2 670,7



163 43,6 32,7 53,4 140,2 71,8 75 214,3 670,7
164 43,6 32,7 52,2 140,2 71,8 74,7 214,3 671,7
165 43,6 32 52,2 140,2 71,8 74,7 214,3 671,7
166 42,9 32 52,2 140,1 71,8 74,7 208,1 671,7
167 42,9 32 52,4 140,1 72,9 75,7 208,1 674,6
168 42,9 32,8 52,4 140,1 72,9 75,7 208,1 674,6
169 47 32,8 52,4 139,3 72,9 75,7 201,9 674,6
170 47 32,8 54,8 139,3 72,4 73,8 201,9 674,6
171 47 33,4 54,8 139,3 72,4 73,8 201,9 674,6
172 51 33,4 54,8 136,8 72,4 73,8 201,9 674,6
173 51 33,4 55,7 136,8 72 70,4 201,9 674,6
174 51 34,2 55,7 136,8 72 70,4 201,9 674,6
175 52,5 34,2 55,7 134,7 72 70,4 201,9 674,6
176 52,5 34,2 55,7 134,7 70,5 67,5 176,5 674,6
177 52,5 33,5 57,1 134,7 70,5 67,5 176,5 674,6
178 52,3 33,5 57,1 134,7 70,5 67,5 176,5 674,6
179 52,3 33,5 57,1 133,3 69,6 67,5 164 674,6
180 52,3 33,5 58,6 133,3 69,6 69,1 164 673,7
181 52,3 33,4 58,6 133,3 69,6 69,1 164 673,7
182 50,3 33,4 58,6 132,9 69,6 69,1 151 673,7
183 50,3 33,4 57,8 132,9 69,6 71,3 151 673,7
184 50,3 33,3 57,8 132,9 69,6 71,3 151 673,7
185 49 33,3 57,8 132,1 69,6 71,3 141,8 673,7
186 49 33,3 58,6 132,1 69,6 73,7 141,8 671,7
187 49 32,7 58,6 132,1 69,6 73,7 141,8 671,7
188 49,8 32,7 58,6 129,8 69,6 73,7 143,6 671,7
189 49,8 32,7 57,3 129,8 71,3 76,4 143,6 671,7
190 49,8 32,8 57,3 129,8 71,3 76,4 143,6 671,7
191 49,3 32,8 57,3 129,5 71,3 76,4 143,6 671,7
192 49,3 32,8 57,3 129,5 71,6 80,1 151,6 671,7
193 49,3 32,7 58 129,5 71,6 80,1 151,6 670,7
194 47,6 32,7 58 129,5 71,6 80,1 151,6 670,7
195 47,6 32,7 58 125 74,2 80,1 153,5 670,7
196 47,6 32,7 55,9 125 74,2 77,4 153,5 670,7
197 47,6 33,8 55,9 125 74,2 77,4 153,5 670,7
198 45,3 33,8 55,9 127,4 74,2 77,4 159,3 670,7
199 45,3 33,8 57 127,4 76,4 73,2 159,3 671,7
200 45,3 34 57 127,4 76,4 73,2 159,3 671,7
201 44,1 34 57 129,3 76,4 73,2 164,5 671,7
202 44,1 34 57,8 129,3 77,7 70,5 164,5 671,7
203 44,1 33,8 57,8 129,3 77,7 70,5 164,5 671,7
204 42,6 33,8 57,8 128,9 77,7 70,5 176,3 671,7
205 42,6 33,8 58,1 128,9 79,1 66,6 176,3 671,7
206 42,6 34,7 58,1 128,9 79,1 66,6 176,3 672,7
207 42,4 34,7 58,1 127,9 79,1 66,6 176,3 672,7
208 42,4 34,7 58,1 127,9 80,6 62,9 181,5 672,7
209 42,4 35,2 55,8 127,9 80,6 62,9 181,5 672,7
210 41,5 35,2 55,8 127,9 80,6 62,9 181,5 672,7
211 41,5 35,2 55,8 126,7 81,9 62,9 183,5 672,7
212 41,5 35,2 53,4 126,7 81,9 60,6 183,5 673,7
213 41,5 35,5 53,4 126,7 81,9 60,6 183,5 673,7
214 40,7 35,5 53,4 128,4 81,9 60,6 190,5 673,7
215 40,7 35,5 50,5 128,4 82,7 61 190,5 673,7
216 40,7 35,9 50,5 128,4 82,7 61 190,5 673,7
217 40,9 35,9 50,5 129,6 82,7 61 183,8 673,7
218 40,9 35,9 52,4 129,6 82,7 61,5 183,8 674,6



219 40,9 35,2 52,4 129,6 82,7 61,5 183,8 674,6
220 41,1 35,2 52,4 137,6 82,7 61,5 174,6 674,6
221 41,1 35,2 53,9 137,6 81,1 61,1 174,6 674,6
222 41,1 34,5 53,9 137,6 81,1 61,1 174,6 676,6
223 42 34,5 53,9 144,1 81,1 61,1 174,6 676,6
224 42 34,5 53,9 144,1 81,6 60,3 167,9 676,6
225 42 34,8 55,3 144,1 81,6 60,3 167,9 677,6
226 41,7 34,8 55,3 144,1 81,6 60,3 167,9 677,6
227 41,7 34,8 55,3 144,1 82,9 60,3 157,7 677,6
228 41,7 34,8 55 144,1 82,9 56,8 157,7 679,5
229 41,7 35 55 144,1 82,9 56,8 157,7 679,5
230 43,3 35 55 140,7 82,9 56,8 167,3 679,5
231 43,3 35 57,3 140,7 82,7 55,5 167,3 689,3
232 43,3 35,7 57,3 140,7 82,7 55,5 167,3 689,3
233 43,5 35,7 57,3 139 82,7 55,5 177,3 689,3
234 43,5 35,7 58 139 84,3 57,2 177,3 692,3
235 43,5 35,9 58 139 84,3 57,2 177,3 692,3
236 43,1 35,9 58 133,4 84,3 57,2 182,4 692,3
237 43,1 35,9 59,6 133,4 85 57,5 182,4 692,3
238 43,1 35,9 59,6 133,4 85 57,5 182,4 694,3
239 42,2 35,9 59,6 130,4 85 57,5 182,4 694,3
240 42,2 35,9 59,6 130,4 83,5 56,3 188,2 694,3
241 42,2 34,5 60,8 130,4 83,5 56,3 188,2 696,2
242 41,1 34,5 60,8 130,4 83,5 56,3 188,2 696,2
243 41,1 34,5 60,8 126,4 88,5 56,3 181,2 696,2
244 41,1 34,5 61,7 126,4 88,5 57,3 181,2 698,2
245 41,1 34,1 61,7 126,4 88,5 57,3 181,2 698,2
246 43,3 34,1 61,7 124,8 88,5 57,3 184,2 698,2
247 43,3 34,1 60,7 124,8 87,8 56,6 184,2 682,5
248 43,3 34,3 60,7 124,8 87,8 56,6 184,2 682,5
249 44,9 34,3 60,7 87,8 56,6 189,3 682,5
250 44,9 34,3 59,8 86 59,8 189,3 648,3
251 44,9 34,1 59,8 86 59,8 189,3 648,3
252 45,8 34,1 59,8 86 59,8 191,2 648,3
253 45,8 34,1 59,1 87,3 64,7 191,2 648,3
254 45,8 33,4 59,1 87,3 64,7 191,2 615,2
255 46 33,4 59,1 87,3 64,7 191,2 615,2
256 46 33,4 59,1 88,9 66,1 188,9 615,2
257 46 33,6 57,7 88,9 66,1 188,9 569,6
258 46,6 33,6 57,7 88,9 66,1 188,9 569,6
259 46,6 33,6 57,7 88,9 66,1 192,7 569,6
260 46,6 33,6 56,5 93,2 65,8 192,7 526,9
261 46,6 33,9 56,5 93,2 65,8 192,7 526,9
262 48,6 33,9 56,5 93,2 65,8 196,9 526,9
263 48,6 33,9 53,9 91,8 67 196,9 493,1
264 48,6 33,9 53,9 91,8 67 196,9 493,1
265 47,8 33,9 53,9 91,8 67 196,9 493,1
266 47,8 33,9 54,1 91,9 68,2 196,9 461,1
267 47,8 33,9 54,1 91,9 68,2 196,9 461,1
268 48,2 33,9 54,1 91,9 68,2 196,9 461,1
269 48,2 33,9 54,4 91,5 67,2 196,9 461,1
270 48,2 34,3 54,4 91,5 67,2 196,9 434,9
271 48,7 34,3 54,4 91,5 67,2 196,9 434,9
272 48,7 34,3 54,4 89,2 68,6 177,4 434,9
273 48,7 34 55 89,2 68,6 177,4 409,5
274 48,5 34 55 89,2 68,6 177,4 409,5



275 48,5 34 55 89,2 68,6 168 409,5
276 48,5 34 57 88,7 69 168 389,9
277 48,5 35,5 57 88,7 69 168 389,9
278 48,8 35,5 57 88,7 69 166 389,9
279 48,8 35,5 56,6 85,5 70,3 166 374,2
280 48,8 36,6 56,6 85,5 70,3 166 374,2
281 47,8 36,6 56,6 85,5 70,3 158,4 374,2
282 47,8 36,6 59,2 85,6 65,4 158,4 357,5
283 47,8 37,1 59,2 85,6 65,4 158,4 357,5
284 47,8 37,1 59,2 85,6 65,4 156,2 357,5
285 47,8 37,1 59,5 89,1 63,7 156,2 357,5
286 47,8 37,3 59,5 89,1 63,7 156,2 341,8
287 46,7 37,3 59,5 89,1 63,7 156,2 341,8
288 46,7 37,3 59,5 91,1 63,7 163,6 341,8
289 46,7 36,8 58,9 91,1 63,7 163,6 329
290 47,2 36,8 58,9 91,1 63,7 163,6 329
291 47,2 36,8 58,9 91,1 63,7 170,5 329
292 47,2 36,8 58,7 92,2 65,6 170,5 317,1
293 47,2 35 58,7 92,2 65,6 170,5 317,1
294 48,5 35 58,7 92,2 65,6 197,4 317,1
295 48,5 35 56,3 93,2 64,3 197,4 307,2
296 48,5 33,3 56,3 93,2 64,3 197,4 307,2
297 48,2 33,3 56,3 93,2 64,3 197,4 307,2
298 48,2 33,3 54,7 94,4 63,1 197,4 298,2
299 48,2 33,5 54,7 94,4 63,1 197,4 298,2
300 47,4 33,5 54,7 94,4 63,1 243,9 298,2
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X.F.1.FOTOGRAFIES 
 
 

A continuació hi ha un seguit de fotografies que fan referència a algunes de les propostes 
de millora. 
 
1.PROJECTE: a preveure en la fase de disseny 
 
TÍTOL: Incloure detall en projecte de la solució constructiva per a la coberta 
 

 

 
No s’hauria de deixar que l’industrial 
dissenyés sol la teulada perquè poden 
passar coses com aquesta a Esterri d’Àneu, 
encavallades aparellades que no quadren, 
doble carener recolzat sobre puntals 
inclinats a l’espera de fer les parets de 
càrrega que ho sostindran. (EG) 

 
TÍTOL: Reomplert de formigó de l’espai al voltant del conducte de la xemeneia o passos 
d’instal·lacions 
  

Bona posta en obra 
en una casa d’Olp, 
formigonant el pas i 
amb un calaix de 
totxana. Tanmateix, 
la teulada o el 
conducte s’hauria 
de desplaçar 
perquè fos cotinu 
sense un queixal. 
(EG) 
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TÍTOL: Calaix d’obra i revestiment de morter per la xemeneia 
 

 
 
Xemeneia d’obra i revestida amb morter a Tírvia (EG) 
 
 
TÍTOL: Barret extraïble per la xemeneia 
 

 
 
Aquests barrets en un edifici d’Àreu estan cargolats amb remaches i per tant no es 
podran treure.  
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TÍTOL: Conducte d’obra fins a la sortida de la xemeneia 
 

 
 
En aquest incendi a Anàs es veu clar, el calaix remata al llosat i no el traspassa. Allà es 
va originar l’incendi. (EG) 
 
TÍTOL: Preveure caputxa d’obra i no prefabricada. 

 
 
Xemeneia de pedra i llosa extraïble a Araós (EG) 
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TÍTOL: Col·locació d’un jou al voltant de la xemeneia o dels passos d’instal·lacions en 
l’estructura de coberta 
 

 
 
Si es deixés un espai perquè el conducte passés tal com si fos una finestra evitaríem 
contacte entre estructura i extraccions de xemeneies. (JC) 
 
TÍTOL: Tram de teulada de formigó per sobre espais comuns i englobant xemeneies per 
fer de tallafocs 
 

 
 
Una teulada de fusta com aquesta de 40 metres sense talls a Esterri d’Àneu, és molt 
propícia a la propagació dels incendis (EG) 
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TÍTOL: Ubicació de la llar de foc en un punt de la mitgera (com al nord d’Europa) 
 

 

 
Antigues cases mitgera a la 
Bretanya francesa. Ambdues 
compartien xemeneia a mitgera 
malgrat que actualment una de les 
dues ja no hi és. 

Extraccions a mitgera de tot un 
bloc de pisos en un edifici de 
Dublín, Irlanda. 

  
TÍTOL: Biga vertical de fusta encastada a sabatera sencera de formigó 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor, Industrial de la fusta 
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TÍTOL: Falsos sostres practicables a tot arreu 
 

 
 
Un fals sostre per on passaran tantes instal·lacions com en aquest a Esterri d’Àneu és 
necessari que tingui un registre (JC) 
 
TÍTOL: Fals sostre de pladur o escaiola abans de recobrir amb fusta 
 

 

 
Si tenim un fals sostre de fusta com aquest 
d’Esterri d’Àneu, en cas de foc, podem 
comptar que el que tingui a sobre, 
instal·lacions o tirants d’una teulada 
quedaran afectats. (EG) 
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TÍTOL: Col·locar detectors tèrmics a espais cecs 
 

 
 
L’espai cec que queda per sobre d’aquests tirants a Esterri d’Àneu supera els 2 metres 
sobre carener, per ell passen moltes instal·lacions, un detector seria útil (JC) 
 
TÍTOL: Detectors d’incendis dins d’habitatges connectats a una centraleta de bombers. 
(com a Finlàndia) 
 

 
 
Finlàndia va avançada a nosaltres en quant a detecció i mitjans d’intervenció com aquest 
camió amb control informàtic de pressions i consums. Seguint-los la pista podem 
incorporar mesures eficaces per la nostra realitat. (EG) 
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TÍTOL: Potenciar estructures sense carener (amb mitja lava, amb tirants o amb 
encavallades aparellades simples) per evitar que els gasos excessivament calents 
ataquin una part vital de l’estructura 
 
 
TÍTOL: Potenciar els encaixos de fusta abans que les unions amb peces metàl·liques 
 

 

 
Coberta feta a base d’encaixos a Sabici, una 
zona de les muntanyes olímpiques de 
Bjelasnica, prop de Sarajevo, Bòsnia-
Herzegovina. (EG) 

 
TÍTOL: Existència de callís entre cases. Esponjament del casc urbà. 
 

 

 
Callís original al poble d’Araós. (EG) 
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TÍTOL: Mitgeres o parts de la teulada a diferents altures per tallar la línia de foc 
 

 
 
Tres blocs d’una mateixa promoció a Esterri d’Àneu amb diferents altura a mitgera. (EG) 
 

 
 
A la Bretanya francesa són molt freqüents aquests canvis de volumetria de les teulades 
dins del propi edifici i a mitgera, combinat amb parets més altes que les teulades, que 
dificulten la propagació del foc. (EG) 
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TÍTOL: Distribucions regulars i modularitzades 
 

 
 
En rehabilitacions de cases velles és difícil demanar això però en edificis nous tan 
regulars és molt fàcil i seria molt útil per millorar la compartimentació. (EG) 
 
TÍTOL: Mitgeres per sobre de teulada 
 

 
 
A Bèlgica és molt comú que la façana (sobretot) o la mitgera sobrepassin la teulada. A 
més a més, en tenir traç d’escala es converteix en un accés. (EG) 
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TÍTOL: Supressió de la làmina impermeabilització 
 

 
 
Els rastrells d’aquesta teulada d’Alós d’Isil es claven sobre la làmina d’impermeabilització 
amb la qual cosa la foraden. Potser no seria necessària. (EG) 
 
 
2.CONSTRUCCIÓ: a controlar en la fase de posta en obra 
 
TÍTOL: Construcció de la xemeneia i extraccions de fums anterior a la col·locació de la 
teulada 
 

 

 
Aquestes extraccions d’un edifici a 
Esterri d’Àneu van a caure just 
s’hauran d’obrir pas entre l’embigat. 
Fer primer el seu calaix hauria garantit 
una sortida en vertical neta i segura. 
(EG) 
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TÍTOL: Rematar els costats de la xemeneia per protegir de la possible caiguda 
d’espurnes o material incandescent. 
 

 
 
La caiguda d’espurnes o altre material cremant fora del conducte va encendre el 
revestiment de fusta en un edifici de Baro (BS) 
 
TÍTOL: Compartimentació estricta de sectors amb envà atracat a sostre. 
 

 
 
Si els envans no atraquen a sostre i són més estrets per fer passar els conductes, si les 
extraccions no tenen calaix de protecció sòlid que les aïlli de l’estructura i del llosat, i a 
més, tallem els tirants, com aquest cas d’Esterri d’Àneu, ... esperem que no passi res. 
(JC) 
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3. ÚS: a tenir en compte per l’usuari/a 
 
TÍTOL: Certificat de posta en obra i de manteniment – Llibre de l’edifici 
 
 
 
4. EMERGÈNCIES: a facilitar la tasca dels bombers en un entorn segur 
 
TÍTOL: Formulari sobre la tipologia estructural d’un edifici un cop acabada l’obra i recollit 
en un registre de bombers 
 
 
TÍTOL: Accés amb escales fixes permanents a teulades 
  

Desplaçar-se per un llosat amb 
el pendent d’aquests de 
Baquèira, Val d’Aran, en 
mesos d’hivern, neu i/o gel a la 
teulada, i treballant amb 
mànegues a pressió, és 
francament perillós. Habilitar 
escales de gat fixes donaria 
molta seguretat (EG) 

 
TÍTOL: Ancoratges fixos a estructura de teulada 
  

Durant el període d’obra es 
fixa una línia de vida que 
després seria difícil de revisar, 
però si almenys en quedessin 
els ancoratges lligats fortament 
a estructura, a partir d’aquí es 
podria muntar quan fes falta 
aquesta línia de seguretat (EG)
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TÍTOL: Sortides practicables a teulada (des de zona comuna en edificis plurifamiliars) 
 
 
TÍTOL: Panells informatius de la localització dels equipaments de primera intervenció en 
llocs representatius dels pobles 

 
 
Boca d’incendis equipada al poble d’Enviny ubicada darrere un reclau de la paret en un 
carreró sota d’una casa. Qui no sap on és, no la trobarà. Un panell informatiu ajudaria els 
habitants que normalment no es fixen en aquestes coses. (EG) 
 
TÍTOL: Dotació de bastides hidràuliques de progressió vertical per atacar incendis en 
llocs inaccessibles 

 
 
En un incendi a Rialp, quan encara no hi havia l’autoescala a Sort, els bombers van 
utilitzar una “bobcat” de l’empresa Construccions Altieri com a mitjà de fortuna. Si bé no 
seria una solució sistemàtica però una bastida hidràulica podria fer aquesta feina on no 
arribés l’autoescala. (BS) 
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TÍTOL: Reduir el cablejat públic aeri dels municipis per permetre l’accés d’escales 

 
 
Cablejat aeri a Arròs de Cardós, un greu problema pels accesos en vertical (EG) 
 
TÍTOL: Obertures a costat de carener per evacuar fums calents 
 

 
 
Finestra vèlux molt a prop de carener en una casa a Escaló (EG) – Molt probablement 
tingui funció de donar llum en unes golfes però en cas de foc seria ideal per evacuar fums
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TÍTOL: Dotació d’escales d’inclinació variable 
 

 
 

 
 
En un foc a Montenartró els bombers de Sort van improvisar un mitjà de fortuna per 
accedir amb seguretat al carener i la xemeneia que cremava utilitzant una escala curta. 
Les escales proposades serien més llargues, només en un dels dos costats i mantindrien 
aquesta possibilitat d’adaptació al carener segons el seu pendent. (BS) 
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TÍTOL: Dotació de serres Sthil per a tallar llosats 
 

 
 
Els bombers de Sort i Esterri d’Àneu compten amb aquesta serra però no la resta de 
parcs de la comarca (EG) 
 
 
TÍTOL: Registre de propietaris/es i claus de segones residències 
 
 
 
 
 
 
 


	0.TAPA ANNEXOS
	2.ÍNDEX ANNEXOS
	ANNEXOS.pdf
	ANNEX I.pdf
	ANNEX II
	ANNEX II.A.1.Tipologia d'habitatges.pdf
	ANNEX II.F.Fotografies

	ANNEX III
	ANNEX III.A.1. Els tècnics.pdf
	ANNEX III.A.2. L'usuari
	ANNEX III.A.3. Les constructores
	ANNEX III.A.4. Estructures prefabricades
	ANNEX III.A.5. Estacionalitat
	ANNEX III.A.6. Seqüència constructiva
	ANNEX III.A.7.Introducció al llibre de l'edifici
	ANNEX III.A.7.Llibre de l'edifici
	ANNEX III.F.FOTOGRAFIES

	ANNEX IV
	ANNEX IV.A.1.Estructura interna de la fusta.pdf
	ANNEX IV.A.2. Propietats de la fusta
	ANNEX IV.A.3.Atacs a la fusta
	ANNEX IV.A.4. Tractaments de la fusta
	ANNEX IV.A.5.Procés de producció d'elements de fusta
	ANNEX IV.DC.1.Títol detalls constructius
	ANNEX IV.DC.1.Detalls constructius de sostres
	ANNEX IV.DC.2.a
	ANNEX IV.DC.2.b
	ANNEX IV.DC.2.c
	ANNEX IV.DC.2.d
	ANNEX IV.DC.2.e
	ANNEX IV.DC.2.f
	ANNEX IV.DC.2.g
	ANNEX IV.F.Fotografies

	ANNEX V
	ANNEX V.A.1.Vocabulari sobre la dinàmica del foc.pdf
	ANNEX V.A.2.Productes de la combustió
	ANNEX V.A.3.Energies d'activació i fonts d'ignició
	ANNEX V.A.4.Tipus de transmissió de calor
	ANNEX V.A.5.Mètodes d'extinció del foc
	ANNEX V.A.6.Agents extintors

	ANNEX VI
	ANNEX VI.A.1.Professionals i voluntaris.pdf
	ANNEX VI.A.2.Parcs de bombers del pallars
	ANNEX VI.A.3.Mitjans del servei de prevenció i extinció d'incendis
	ANNEX VI.A.4.Mitjans municipals de prevenció i extinció d'incendis
	ANNEX VI.D.1.Formulari d'hidrants
	ANNEX.VI.D.1.Formulari hidrants
	ANNEX VI.F.Fotografies
	ANNEX.VI.G.1.a.Historiogràfic d'intervencions Alt Pirineu
	ANNEX.VI.G.1.b.Historiogràfic focs urbans Alt Pirineu
	ANNEX.VI.G.1.c.Historiogràfic d'intervencions al Pallars Sobirà
	ANNEX.VI.G.1.d.Gràfic tipus d'intervencions
	ANNEX.VI.G.1.e.Gràfic intervencions per parcs
	ANNEX VI.M.1.Plànols municipals
	ANNEX.VI.M.Burg
	ANNEX.VI.M.1.Esterri d'Àneu
	ANNEX.VI.M.1.Llavorsí

	ANNEX VII
	ANNEX VII.A.1.Índex NBE-CPI 96.pdf
	ANNEX VII.A.2.Índex DB-SI
	ANNEX VII.A.3.Recull de fotos incendi Vall de Boí
	ANNEX VII.A.4.Formulari de tipologia estructural

	ANNEX VIII
	ANNEX VIII.G.1.
	ANNEX VIII.G.1.Dades inflamabilitat
	ANNEX VIII.G.1 Gràfic inflamabilitat.pdf
	ANNEX VIII.G.1.Dades Tª
	ANNEX VIII.G.1.Gràfic Tª

	ANNEX VIII.G.1.Dades inflamabilitat
	ANNEX VIII.G.1 Gràfic inflamabilitat.pdf
	ANNEX VIII.G.1.Dades Tª
	ANNEX VIII.G.1.Gràfic Tª

	ANNEX X


