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RESUM 
 
 
 
 
El present Projecte Final de Carrera que teniu a les mans és un estudi sobre la 
construcció que es fa avui al Pirineu català focalitzant aquest anàlisi principalment en la 
comarca del Pallars Sobirà, i vinculant aquesta construcció als efectes dels incendis 
urbans que es donen a la zona. 
 
L’objectiu principal del treball és conèixer al detall com es construeix a la comarca i per 
extensió a la resta de regió, que els darrers anys ha tingut un creixement urbanístic molt 
important, i com aquesta manera de construir que inclou grans partides de fusta, afecta 
per bé o per mal a l’origen i/o la propagació dels incendis. 
 
La metodologia d’aquest treball és eminentment pràctica i basada en casos reals i 
exemples concrets de solucions constructives de tot tipus; la part teòrica té la funció de 
plantejar els conceptes però està àmpliament superada per l’extensió de com aquests 
conceptes es concreten en la realitat constructiva. 
 
 
Focalitzant l’entorn geogràfic del projecte,  l’estudi fa una ullada a la construcció 
tradicional de la zona com a punt de partida per passar a detallar la construcció actual 
en profunditat, des dels projectes tècnics fins a la posta en obra passant pels tècnics, les 
constructores, els materials, el procés de construcció, els usos i el manteniment dels 
edificis. 
 
Com a tema més central del projecte, a continuació hi ha un capítol exclusiu sobre la 
fusta i la seva posta en obra que inclou unes pinzellades conceptuals sobre el material, 
però es centra en com aquest actua dins de l’edifici en presència del foc perquè és 
l’objectiu principal de l’estudi. 
 
Per saber de què parlem quan parlem d’un incendi, el treball planteja alguns conceptes 
bàsics i imprescindibles sobre la naturalesa física i química del foc sense entrar en un 
anàlisi exhaustiu de la complexitat del procés. 
 
A continuació, a títol informatiu es presenten els mitjans de prevenció i extinció 
d’incendis que té la comarca, tant a nivell del Cos de Bombers com dels diferents 
municipis. 
 
Malgrat que l’objecte del treball són una tipologia d’edificis molt concrets que queden 
emmarcats de forma molt genèrica a la normativa hem cregut oportú de fer-hi una 
referència per poder fer patent el buit normatiu que existeix quan anem al detall. 
 
Com a línia accessòria del treball s’han realitzat una sèrie d’assajos de laboratori que si 
bé no són l’objectiu principal del mateix obren una nova via d’investigació i un camp 
amplíssim per a nous projectes a partir d’aquest. 
 
I com a pas previ a les conclusions es concentra tota la informació detallada amb 
anterioritat en unes fitxes informatives sobre els diferents punts conflictius que ens 
trobem en una edificació i que són transcendentals en l’origen i/o la propagació del foc, i 
que podem considerar com el principal resultat d’aquest treball perquè en elles hi 
trobarem des de la descripció de l’element fins a un protocol d’intervenció de bombers 
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passant pels materials que s’utilitzen, els avantatges i inconvenients de la solució 
constructiva, els riscos existents vinculats al foc i les mesures passives de prevenció. 
 
Per acabar, a través de l’experiència professional de diversos anys vivint i treballant a la 
zona, dels estudis realitzats, de les entrevistes realitzades a bombers, de la bibliografia 
consultada i d’altres propostes innovadores que es duen a terme fora del nostre país, el 
treball conclou amb unes propostes de millora que abasten tot el procés de la 
construcció des del projectista fins a l’usuari, sense entrar en el cost o la dificultat de la 
seva aplicació, que seria bastíssim de desenvolupar. 
 
Així doncs, les fitxes informatives de resum i aquestes propostes de millora són el resultat  
principal d’un projecte enfocat a ser útil per a arquitectes tècnics que treballin a la zona i 
es trobin amb les circumstàncies, materials i entorn que es descriuen, administracions 
públiques de la regió perquè tinguin en compte la realitat urbana dels seus municipis i 
finalment, els bombers que treballen a la regió per donar-los un coneixement eminentment 
pràctic i útil del que es trobaran en una emergència i com el fet de conèixer les 
particularitats constructives que es detallen pot millorar la seguretat durant la intervenció, 
l’eficiència i finalment l’eficàcia de la seva feina. 
 
 
Sintetitzant el resum d’aquest PFC, aquest estudi és una aproximació a la construcció 
existent al Pallars Sobirà i per extensió a gran part del Pirineu català, i les circumstàncies 
en les que en aquest context es lluita contra el foc i les seves conseqüències.  
 
Aquest treball pretén fer una fotografia de la situació real de la zona sense entrar a 
valorar-la o jutjar-la sinó solament plantejant-la i amb la voluntat de que conjuntant tots els 
factors i actors intervinents, es puguin extreure conclusions que portin a millorar el sistema 
constructiu i l’eficiència i eficàcia dels mitjans de prevenció i extinció d’incendis. 
 
Al capdavall, la totalitat d’aquest treball serveix per justificar, entre altres, la conclusió de 
la importància cabdal de la figura de l’arquitecte/a tècnic com a director/a de l’execució de 
l’obra perquè és ell/a qui té la missió de lligar les voluntats del projecte tècnic amb les 
possibilitats que ofereixen els materials adequant les solucions constructives pel costat de 
la seguretat. 
 
 
Per acabar, aquest projecte no pretén ser un punt i final en l’estudi de la construcció al 
Pirineu i la seva transcendència en l’origen i/o propagació dels incendis, primer perquè la 
seva extensió no ho permet i segon perquè precisament aquest projecte toca moltes 
primeres tecles; les que fan referència al projecte, a la posta en obra, als tècnics, als 
constructors, als usuaris, a les administracions locals, als serveis de prevenció i extinció 
d’incendis, a la normativa, als assajos de laboratori, … de manera que aquest és solament 
un punt de partida sintetitzat a partir del qual cal seguir treballant per tal de que des de la 
professió dels i les arquitectes tècnics puguem contribuir a la millora de la seguretat en 
cas d’incendi a partir d’una construcció millor. 
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ANNEXOS: 
Hi ha diferents tipus d’annexos. Es fa referència a ells mitjançant notes al peu. 
 
ANNEX VII.A.2 – La terminologia dels annexos té 3 parts: Tema, Tipus i número. 
 
Tema de la memòria, de l’1 al 10 en números romans. 
Tipus d’annex: (A) Ampliació, (M) Mapa, (D) Document, (F) Fotografies, (DC) Detall 
constructiu, (G) Gràfic. 
Número d’ordre del tipus d’annex. 
 
 
FOTOGRAFIES: 
Al llarg de la memòria hi ha dos tipus de referències a fotografies: 
 
Una nota al peu: 
ANNEX VI.F.Fotografies 
 
Que fa referència a un seguit de fotografies d’un tema en concret molt específic en aquell 
tema. 
 
Una referència a l’esquerra del text en els temes que tenen moltes fotografies 
referenciades que faciliten la comprensió de cada paràgraf. 
 
F.6.2.c  
 
La F fa referència a Fotografia, el número fa referència a l’apartat del tema que s’està 
tractant, i la lletra, ve a ser el número d’ordre de la fotografia dins de l’apartat. 
D’aquesta manera podem complementar la lectura consultant les fotografies i també 
mirant les fotografies, amb l’índex, podem veure a què fan referència. 
 
 
AUTORS DE FOTOS I LOCALITZACIÓ: 
La major part de les fotografies que surten al treball les he fet jo mateix, Eloi Gispert, i 
estan referenciades (EG) o quan no hi surt cap referència. 
Per una altra banda també he fet ús de fotografies de l’arquitecte tècnic Josep Coll (JC) 
amb el que vaig treballar durant dos anys, i també ha cedit imatges el tècnic de qualitat 
Marc Sendrós de l’Institut Tecnològic de Lleida (ITL), per tal de complementar aquelles 
que jo no havia pogut localitzar o realitzar. 
 
L’estudi es centra en el Pallars Sobirà però he recollit fotografies de tot l’Alt Pirineu; Osca, 
Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i el propi Pallars Sobirà, per tal d’ampliar l’àmbit 
de l’estudi i trobar exemples de tot el que es va explicant. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
El PFC “La construcció en fusta i el foc” va començar ja fa 4 anys, en un incendi urbà de 
fatals conseqüències a Sort, on pràcticament la totalitat del llosat va quedar calcinada. 
 
El Pallars Sobirà és una comarca molt gran amb un immens patrimoni natural i històric, 
uns paratges d’inigualable bellesa i una oferta turística tot l’any que el fan un destí molt 
atractiu per a visitants de tot tipus. 
 
A cavall de la bombolla immobiliària tot l’Alt Pirineu s’ha omplert de noves construccions 
de segones residències que la major part de l’any estan buides i actualment, un altíssim 
percentatge, estan en venta. 
 
Per una de les comarques amb menys població del país, aquest creixement econòmic va 
implicar un allau d’immigració i un creixement exponencial de les empreses de construcció 
locals, i conseqüentment tots els negocis associats, igual que a la resta de Catalunya. 
 
Les presses i les urgències provocades per la demanda del mercat van fer simplificar molt 
el procés; els projectes es feien cada cop més ràpid, els obrers s’especialitzaven, les 
obres es multiplicaven i ningú donava a l’abast. 
 
La meva experiència laboral a la zona ha passat durant els darrers 7 anys pels oficis de 
paleteria, instal·lacions d’aigua i llum, estructures i finalment per un despatx d’arquitecte 
tècnic, i aquesta travessa m’ha permès de conèixer l’ampli ventall d’actors que participen 
en una obra, des dels treballadors fins els tècnics, passant per promotors i clients finals. 
 
Per un altre costat, vivint al Pallars des de l’any 2003, l’any 2005 vaig entrar com a 
bomber voluntari amb plaça adscrita al Parc de Bombers de Llavorsí, formant-me a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i com a tal, he participat en diversos incendis 
d’habitatge des d’aleshores. 
 
En aquest camp, un cop apagat el foc i resseguint-ne el rastre m’he adonat que moltes 
vegades la construcció dels elements afectats havia influït decisivament en l’origen i/o la 
propagació del foc, en ocasions a favor de l’incendi i en altres a favor de la seva extinció. 
 
En la meva activitat laboral del despatx participava en la construcció de nombrosos edificis 
com a operari o com a tècnic, i en acabat, com a bomber, intervenia en l’extinció 
d’incendis en altres edificis en els que podia constatar com la meva feina i coneixements 
podrien arribar a ser determinants quan es produïa un foc. 
 
Per aquest motiu vaig decidir que el meu PFC havia d’incloure aquestes dues passions 
per tal que de l’una i l’altra en poguéssim extreure conclusions que fossin útils per totes 
dues, propostes de millora per als tècnics, i coneixements a l’hora d’intervenir per millorar 
la seguretat, l’eficiència i l’eficàcia dels equips d’emergència. 
 
Seguint aquesta lògica, el treball no és una exposició teòrica sobre la reacció química del 
foc, la normativa aplicable i les propietats dels materials, sinó que partint d’unes 
pinzellades bàsiques per situar-nos, entra de ple en els casos pràctics i reals de les 
solucions constructives que es donen en la construcció a l’alta muntanya, i això encara 
que es centri principalment en el Pallars Sobirà també acaba englobant les comarques 
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veïnes que tenen la seva cota de representació en moltes referències explícites d’aquest 
estudi. 
 
Optar per prioritzar aquesta visió pràctica per sobre de la teòrica és conseqüència de 
constatar que tots els edificis de recent construcció on s’han donat casos d’incendis 
complien les normatives existents, comptaven amb els certificats de qualitat i tenien els 
estàndards d’una bona construcció però tanmateix, reaccionaven pitjor al foc que altres 
edificacions més antigues que malgrat no tenir els mitjans actuals conservaven una sèrie 
de premisses bàsiques que resultaven molt útils per fer front al foc. 
 
La publicació del nou Codi Tècnic ha canviat la forma de veure la normativa enfront el foc 
però amb la frenada de la construcció, tardarem força temps a veure’n els casos pràctics 
de la seva aplicació. De totes maneres, anar més enllà de la prescripció crec que és un 
bon camí que implica més al tècnic donant-li més marge de maniobra i al mateix temps 
responsabilitzant-lo més de les solucions constructives per les que hagi optat. 
 
 
L’objectiu d’aquest treball era tenir una eina bàsica per a tècnics/es, administracions locals 
i serveis de prevenció i extinció d’incendis a partir de la qual començar a treballar per 
veure què, on i com podem millorar la construcció actual en l’entorn pirinenc. 
 
Arribats aquí, si bé és la fusta el material combustible, vaig anar descobrint mica en mica 
a mida que avançava en el treball, que massa vegades no era pas culpa de la fusta la 
persistència del foc o el col·lapse i la ruina d’una estructura sinó d’altres elements que 
pateixen molt l’agressió del foc i desbaraten les prestacions de la fusta. Per aquest motiu, 
la construcció en fusta al Pirineu de la que parla el títol, es va fer extensiva a tot el procés 
constructiu perquè en el conjunt és on hi ha la clau per resoldre la problemàtica del foc en 
els edificis que construim, i no pas que estiguin fets o no de fusta. 
 
A títol personal, dir que m’ha sigut molt difícil sintetitzar en 100 pàgines tot el volum 
d’informació que he anat recollint i he hagut de retallar coses que em semblaven 
imprescindibles que estan afegides com a annexos, descartar vies d’investigació que es 
començaven a obrir però que era impossible d’incloure en aquest treball com el camp 
relacionat amb el laboratori del foc, i deixar per més endavant l’ampliació d’aspectes i 
apartats que m’han obert nous interrogants. 
 
Sent conscient de que m’he deixat moltes vies per explorar i molts camins per recórrer, 
per mi aquest PFC és solament l’inici de noves inquietuds professionals en aquest sector.  
 
 
 
Llavorsí, Pallars Sobirà, juny de 2010 
 
 
 
 
 
 
ELOI GISPERT VIÑALS 
 
 
 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 

 
 
 

2. MEMÒRIA 
 
 

 
  



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 
 
 

 
I - Context 

1 

 I. CONTEXT
 
 
 
1. CONTEXT GEOGRÀFIC 
 

 1.1.Situació 
 El Pirineu està situat a l’istme que uneix la Península Ibèrica amb la resta 

d’Europa, constituint una frontera natural que va des del mar Cantàbric a 
l’oest fins al Mar Mediterrani en el seu extrem oriental.  
 

 A Catalunya, el Pre-pirineu i Pirineu constitueix la limitació nord de les seves 
fronteres amb França, i d’est a oest, creix la seva altura i el relleu es fa més 
accidentat. 
 

 La comarca del Pallars Sobirà està situada al quadrant nord-oest de 
Catalunya, amb frontera nord amb França, al nord-oest amb la Val d’Aran, a 
l’oest amb l’Alta Ribagorça, al sud amb el Pallars Jussà, a l’est amb l’Alt 
Urgell i al nord-est amb Andorra. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Divisió territorial 
Espanya – França. La serralada pirinenca està dividida entre la vessant 
nord que és part de França, amb els departaments de Languedoc-Rousillon, 
Midi-Pyreneés i Aquitaine, i la vessant sud que és part d’Espanya, amb les 
comunitats autònomes d’Euskadi, Navarra, Aragó i Catalunya. Andorra és un 
país singular, que ocupa unes quantes valls del Pirineu central català. 

  
Catalunya – Comarques. El Pirineu català queda comprès dins les 
províncies de Girona i Lleida, però aquesta divisió administrativa canviarà 
amb la nova divisió territorial que s’està gestant i que canviarà províncies per 
vegueries. 
 
Mentrestant, el Pirineu, d’est a oest, inclou les comarques de l’Alt Empordà, 
la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, l’Alta 
Ribagorça i la Val d’Aran. 

  
Pallars Sobirà – Municipis. El Pallars Sobirà és la segona comarca més 
gran de Catalunya però a la vegada una de les que té menor població, per la 
qual cosa hi ha una densitat molt baixa. 
 
Les pastures i camps del passat van conformar un entramat territorial molt 
disseminat, amb pobles, llogarrets, viles i conjunts de cases disgregades, 
totes dispersades per valls i muntanyes d’una forma força anàrquica, 
buscant la solana, a prop dels prats, a tocar dels rius. 
 

F.1.2.a 
F.1.2.b 
 

Si bé, en un origen, estaven més poblades les cotes altes, poc a poc, els 
pobles d’arran de riu (Esterri d’Àneu enfront Escalarre, Burgo, Cervi, Gavàs, 
Son del Pi  -  Llavorsí enfront Aidí, Farrera, Estaron, Sant Romà  -  Rialp 
enfront Caregue, Llessuí, Altron   -   Sort enfront Rubió, Vilamur, Enviny   -  
Gerri de la Sal enfront Peramea, Baen, Tornafort, Malmercat...) van prendre 
importància i ara són els més poblats. 
 
Amb el temps, la despoblació ha deixat molts d’aquests pobles 
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completament despoblats malgrat que en alguns d’ells s’hi hagin establert 
famílies d’estiuejants alguns dies o setmanes a l’any mentre que la resta de 
temps, la vila completament deshabitada. 
 
És per això que l’entramat burocràtic i administratiu s’ha anat simplificant 
mentre s’unien més i més pobles per tal d’arribar a tenir categories de nuclis 
urbans o municipis. 
 

 Així doncs, en l’actualitat el Pallars Sobirà compta amb 15 municipis: Alins, 
Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, La 
Guingueta d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia i la Vall 
de Cardós que agrupen un total de fins a 135 pobles o nuclis habitats. 
 
A més a més, el Pallars Sobirà és la tercera comarca de Catalunya amb més 
Entitats Municipals Descentralitzades: Ainet de Besan, Araós, Àrreu, Arestui, 
Baiasca, Monternatró, Isil, Alòs, Sorpe, Sellui i Tornafort. 
 

  
1.3.Clima i vegetació 
Generalitats 

F.1.3.a El clima pirinenc és un clima considerat quasi alpí, amb unes precipitacions 
abundants durant tot l’any, especialment a la tardor i la primavera, a l’època 
hivernal en forma de neu generalment, i amb tempestes freqüents durant 
l’estiu, amb oscil·lacions tèrmiques importants tant entre estacions com entre 
el dia i la nit. 
 

 Particularitats vessant sud i Pallars Sobirà 
A la vessant sud del Pirineu, la que pertoca a la part catalana, hi ha una 
influència mediterrània fins a una cota de 1.500 metres, especialment a la 
part oriental de la serralada, més propera a la costa que en suavitza una 
mica el clima i fa que les borrasques que baixen d’Europa es quedin 
estancades a la part francesa i en canvi li afectin més les que tenen 
component sud. 
 
El Pallars Sobirà té aquesta climatologia més suau fins als 1.500 m. A partir 
d'aquesta cota ens trobem amb un clima alpí, accentuat a les valls més 
amunt de Llavorsí, que són valls més tancades i amb orientació a nord per 
on entren vents molts freds de l’interior i on ja quasi no arriba aquesta 
influència mediterrània. 

 
F.1.3.b 
 

Els diversos vessants del relleu abrupte i aquest clima, configuren una 
vegetació amb cinc estatges diferents: el basal (dels 600 m als 1.000 m), 
amb alzines i roures; el montà (dels 1.00 m als 1.600 m), amb roures, faigs, 
avets i pi roig; el subalpí (dels 1.600 m als 2.200 m), amb pi negre; i l'alpí 
(dels 2.200 m als 2.800 m), amb pastures; i el nival (a partir dels 2.800 m), 
amb poc herbatge i molta roca 
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 2.- CONTEXT HISTÒRIC, DEMOGRÀFIC I ECONÒMIC 

 
El poblament del Pallars es remunta a la prehistòria, de la que ens han arribat 
nombrosos testimonis en forma de monuments megalítics.  

  
La presència romana no va ser gaire intensa però també va deixar constància del 
seu pas pel territori 
 

F.2.a A l’Edat Mitjana es creà el comtat del Pallars fins a finals del segle XV que passà a 
ser un marquesat dels Cardona a l’Edat Moderna convivint amb diversos senyorius 
dins la sotsvegueria del Pallars i que al s. XVIII es convertí en el corregiment de 
Talarn.  
 

 La població cresqué fins a arribar al seu sostre demogràfic de 20.348 habitants 
l'any 1860. A partir del 1870 i fins al 1910 hi hagué una crisi de l'economia de 
subsistència que hi havia hagut fins aquell moment i començà una davallada 
demogràfica i econòmica. 
 

 Des del 1910 fins al 1960, i a causa de la implantació de les hidroelèctriques, 
s'inicià un procés de modernització de la societat tradicional, truncada per la guerra 
civil i la postguerra. Des del 1960 fins al 1980 la comarca patí una segona crisi 
provocada per la mecanització del camp i la industrialització de les ciutats, que 
dugué el Pallars a una nova davallada demogràfica fins al punt de quedar-se sense 
la meitat de la població (5.247 habitants). En les darreres dècades doncs, donat 
que l’agricultura i la ramaderia havien deixat de ser prou rentables a nivell global, la 
comarca sofrí un important èxode rural. 

  
En els últims anys però, el procés demogràfic ha patit un fenomen modern invers, el 
del “retorn” de l’home a la natura. Mentre molts dels originaris de les comarques 
pirinenques emigraven cap a les ciutats, alguns dels fills de les metròpolis optaven 
per anar a viure a la muntanya a la recerca de pau i valors més naturals i 
sostenibles. Aquest procés ha agafat molta empenta a les acaballes del segle XX. 
Tot i no repoblar la zona, aquesta realitat ha fet proliferar moltes segones 
residències pels que segueixen vivint i treballant a ciutat però opten per trencar la 
rutina escapant-se a la muntanya.  

  
Els nous habitants de la comarca, ja sigui com a residents habituals o com a 
usuaris de segona residència han fet augmentar i molt el volum urbanístic de la 
zona, reconvertint antigues vivendes, coberts, eres, pallers, corrals... en nous 
habitatges individuals o plurifamiliars. 
 

F.2.b Així doncs, quest procés migratori, malgrat ser migracions esporàdiques, 
periòdiques i concretes en el temps, centrades en caps de setmana i vacances 
estivals, nadalenques o de Setmana Santa, ha deixat un urbanisme i un seguit de 
construccions que marquen una empremta permanent al paisatge i als pobles. 
 

F.2.c 
F.2.d 

Lluny de mantenir l’estètica tradicional, s’ha tendit a promoure la presència de la 
pedra vista  i la pissarra desvirtuant l’arquitectura de la zona que arrebossava els 
paraments verticals i fins fa unes dècades utilitzava freqüentment la teula àrab. 
 
Tradicionalment el Pallars Sobirà havia estat una comarca dedicada sobretot a 
l'agricultura i a la ramaderia de subsistència, l’aprofitament del bosc, la mineria (en 
l’antiguitat), les salines de Gerri de la Sal o les indústries hidroelèctriques. 
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F.2.e 
F.2.f 
 
 

Des de fa uns anys aquesta dinàmica ha canviat amb  la implantació a partir dels 
anys 70 i 80 de l’esquí, que s’ha consolidat en els últims anys, i que ha comportat 
un canvi de model econòmic al Pallars perquè ha canviat el sector primari agrícola i 
ramader per un complex entramat del sector terciari principalment enfocat al 
turisme, que no sols ha desenvolupat l’activitat hivernal sinó que ha trobat 
complements turístics de senderisme, turisme rural i esports d’aventura per la resta 
d’estacions traient profit al patrimoni històric de la comarca, la bellesa dels seus 
paisatges i la pràcitca d’esports a l’aire lliure. 

  
Això ha aportat a la comarca noves inversions i sobretot un gran número de 
turistes, molts dels quals han adquirit propietats a la comarca per residir-hi o 
senzillament com a segona residència. 
 
Aquesta nova font de recursos comporta una estacionalitat en el món laboral dels 
serveis condicionada per les temporades de màxima afluència i evidentment també 
comporta un increment poblacional en períodes molt concrets de l’any, deixant la 
resta de temps una població autòctona molt reduïda. 

  
La conseqüència d’això és una sobredimensió de segons quins serveis per tal de 
poder absorbir la demanda excessiva d’uns moments puntuals que després 
excedeixen llargament la sostenibilitat econòmica d’aquests serveis amb la 
capacitat econòmica de la comarca. 

  
L’arribada del turisme ja esmentat i les segones residències han canviat la 
fisonomia econòmica de la comarca en la última dècada. Remarquem la 
importància d’aquest fenomen perquè és determinant en el desenvolupament 
econòmic de la zona però sobretot en l’evolució constructiva de la regió. La 
construcció ja no és d’utilitat pagesa o ramadera sinó residencial, aparcament i 
locals comercials. La qualitat dels acabats s’adapta a les necessitats residencials i 
sobretot al client, que exigeix major confort. L’augment exponencial de la 
construcció a tot el país ha obligat a mecanitzar molts processos, simplificar moltes 
solucions constructives i a utilitzar mà d’obra no qualificada per a segons quines 
tasques delicades del procés d’edificació, que s’ha cobert amb una onada 
migratòria de treballadors de l’Est d’Europa, Sud-Amèrica, i l’Àfrica, especialment 
de Romania, Equador i Marroc respectivament. També l’excés de construcció ha 
obligat a importar materials que no són originals de la regió, pel seu preu i per les 
seves característiques, ja siguin de treballabilitat, qualitat, disponibilitat… 
 

 I finalment, per facilitar tota aquesta dinamització econòmica i demogràfica el 
Pallars Sobirà ha millorat les seves infraestructures d’accés i comunicació; 
bàsiques, la N-260, la C-13 i la C-28, fent més accessible la comarca i apropant la 
comarca a la resta de país. 
 

F.2.g 
F.2.h 

Contextualitzant el moment actual, la comarca no és aliena a la crisi econòmica 
actual que ha comportat una frenada brusca en la construcció de complexos 
residencials, majoritàriament destinats, tots ells a segones residencies i a 
l’especulació, per la qual cosa, s’han frenat les onades migratòries de treballadors 
estrangers i com a la resta de país, una part d’aquests treballadors retornen als 
seus llocs d’origen. 
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 II. LA CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL A LA 
COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ

 
 
1. GENERALITATS  

F.1.a 
F.1.b 
F.1.c 
F.1.d 

De l’antiguitat (el dolmen de Baiasca) fins al segle XX ens queden testimoni 
d’importants edificis que s’han construït a la comarca al llarg dels segles. Per un 
costat els edificis religiosos i el que queda dels castells medievals, i per l’altre els 
habitatges, coberts i pallers amb orígens a l’Edat Moderna, tot i que la major part 
de les cases velles que avui veiem són del s. XIX i principis del XX.  
 

 Les edificacions pallareses tenen una sèrie de criteris constructius bàsics: 
-Una coberta a dues aigües (si n’hi ha més es deu a la influència francesa) 

F.1.e -Una inclinació de pendent entre 30º i 45º (quan hi ha un canvi d’inclinació cap al 
ràfec es deu novament a la influència francesa) 

F.1.f -El revestiment de teulada es posa de peces grans a petites començant pel ràfec i 
rematant el carener amb dues línies de peces grans nord sobre sud. 

F.1.g -La coberta vola amb un ràfec per protegir la part superior dels murs. 
F.1.h -A la part frontal de la casa, tota la coberta vola més encara que en el ràfec per 

protegir finestres i balcons de les inclemències. 
F.1.i -Es disposen peces metàl·liques sortints de la coberta a la que es recolza un 

fustam de poca secció per contenir els grans paquets de neu i evitar que caiguin.  
F.1.j 
F.1.k 

-Llucanes a mitja vessant per ventilar espais inferiors de la coberta (en els casos 
d’ús agrícola n’hi ha prou amb un gaial enlloc de fer una llucana) 

  
F.1.l 
F.1.m 

-Major presència d’obertures a cara sud per aprofitar la llum i l’escalfor mentre 
que a nord són murs més continus i les poques obertures que hi ha són més 
petites. 

 -Si el terreny ho permet les entrades principals són a cara sud. 
F.1.n -Les llindes de portes i finestres són generalment de fusta  però en grans 

obertures també es donen els casos d’arcs de descàrrega de pedra, especialment 
en el cas de cases més riques. (es conserven alguns detalls decoratius)  

F.1.o -A la façana principal, en un lloc visible hi ha una pedra amb la data de 
construcció de l’edifici i el de la família que pot correspondre a una edificació 
anterior però que és signe i testimoni de l’origen de la casa i la família.  

 -Es van aprofitar carreus i pedres treballades d’altres construccions per bastir-ne 
de noves. És per això que no ha quedat gran cosa dels castells de la zona. 
 

F.1.p -L’ús preval sobre l’estètica en quant a les façanes i les seves obertures. Així 
doncs no hi ha cap regularitat premeditada en les construccions habituals de la 
regió que alhora obeeixen a un procés llarg de construcció amb modificacions en 
el temps que li han canviat la fesomia. Per això és normal trobar obertures 
tapiades i obertures noves sense uns laterals regulars o amb pedres aparellades. 

F.1.q -Les fusteries de portes i finestres són de fusta sòlida i d’una o dues batents. 
F.1.r -En el cas de les portes exteriors de l’era, que són grans i pesades, algunes tenen 

peces metàl·liques de reforç però no és el més comú. (sempre entenent que 
parlem de cases antigues i construcció tradicional) 

 -La vidrieria era escassa i per això la major part de finestres no en tenien i/o 
tenien un porticó opac de fusta o en cas d’haver-hi vidres, aquests eren petits. 

F.1.s -Les finestres obertes per a corrals i quadres tenien reixes però sense vidre. 
F.1.t -En casos de pallers en plantes sotacoberta aquesta obertura passa de finestra a 

gaial en tota una ala orientada a est o sud assimilant-se a una llúpia. 
F.1.u -Les portes en planta baixa, exteriors i també algunes interiors, així com pilars de 
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fusta que neixen d’aquest pimer nivell, reposen sobre daus de pedra per separar 
aquesta fusta de la humitat del terra i evitar així les filtracions per capil·laritat. 

F.1.v 
F.1.w 

-Els balcons acostumen a ser petits, encastats en el mur. Els que són sortints 
amb un voladís que pot arribar fins a quasi un metre compten amb un ràfec de 
coberta més ample per protegir aquest balcó. Les baranes eren de fusta i més 
recentment de serralleria metàl·lica sempre segons les possibilitats de cada casa. 
 

   
 2. EDIFICACIONS ANTIGUES 

 
2.1. Castells 

F.2.1.a L’origen exacte i fidedigne dels castells pallaresos es perd en el temps però la 
seva ubicació és estratègica per controlar els camins de la comarca. En molts 
pobles de la regió hi havia petits posts de guàrdia, torres de vigilància i petites 
fortificacions anomenades freqüentment en els escrits de l’època medieval. 
 

F.2.1.b Avui en dia, ens queden solament petits vestigis d’aquells baluarts a València, 
Llavorsí, Escaló, Espot, Tavascan… on es conserven runes d’aquestes 
construccions que s’intueixen fetes amb murs de pedra i presumiblement cobertes 
de fusta que no s’han conservat. 

  
2.2. Església – ermita – monestir 

F.2.2.a Cada vila i petit llogarret té com a mínim un edifici religiós més o menys gran. La 
característica principal és el seu origen medieval; l’Alt Pirineu és cèlebre pel seu 
romànic i als dos Pallars hi trobem una bona quantitat de testimonis. 
 

F.2.2.b 
F.2.2.c 

En gran quantitat de casos, la coberta era en volta de canó de pedra (originalment 
probablement pintada al seu interior) i després es podia recobrir amb lloses de 
pedra tipus licorella o pissarra directament. En construccions més tardanes i/o de 
majors dimensions el teulat era de fusta per sobre o enlloc de la volta. 

 
F.2.2.d 

 
Per facilitar la construcció o perquè amb els segles, han caigut, algunes esglésies 
han prescindit de la volta de pedra restant només la coberta d’entramat de fusta. 

F.2.2.e 
F.2.2.f 

 

 
  

3. EDIFICACIONS MODERNES1 
 
3.1. Casa 
Des de sempre, la casa és l’edifici per excel·lència de qualsevol cultura i nucli 
bàsic de tot urbanisme. 
 

F.3.1.a 
F.3.1.b 

La casa pirinenca en general i pallaresa en particular s’ha caracteritzat per ser una 
estructura sòlida de pedra revestida amb morter i pintada, coronada amb teulada 
de fusta, en les seves diferents variants i amb un revestiment generalment de 
pissarra a la zona més septentrional i muntanyosa de la comarca i amb teula àrab 
a la major part del Pallars Jussà i pobles de ribera del Sobirà. 
 

F.3.1.c 
F.3.1.d 

L’estructura de la construcció2 normalment és de 3 plantes (+golfes) i menys 
usuals són les de 5 plantes normalment reservades per a les famílies més riques i 

                                                 
1 Cases construïdes entre el segle XVII i la primera meitat del segle XX. 
2 Veure annex II.A.1.Tipologia d’habitatges 
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F.3.1.e importants de cada poble o les de 2 plantes que generalment són evolucions 
d’altres tipus de construccions. 

  
 Les particularitats de la mateixa són les següents: 

1. La majoria d’habitages tenien uns 50 m2 per planta, determinat pels murs 
de tancament i les llums de l’embigat que fa de sostre, malgrat que 
tanmateix, la morfologia d’algunes cases pot haver anat canviant amb els 
anys quan s’ha utilitzat com a vivenda alguna edificació contigua. 

 2. Una distribució habitual és la de: 
F.3.1.f 
F.3.1.g 
 
 
 

PB: entrada – corrals – graner – quadra – forn 
P1: sala + cambres + cuina (+ rebost) 
P2:  si hi ha 2a planta de cambres es segueix la distribució inferior però sense 
cuina  
Golfes: per guardar estris o eines, assecar llegums i possibles noves 
habitacions si la família creix. 

F.3.1.h 3. Tenen fusteries i balcons de fusta tallada amb més o menys qualitat. Això 
les diferencia de les construccions no destinades a vivenda.  

 4. L’acabat de cobertes i parets és estanc a aigua i vent en la mesura que ho 
permeten els materials tot i que l’espai sotateulat no acostumava a ser 
habitable. 

F.3.1.i 5. Malgrat que no ens en queden masses testimonis i que la moda actual és 
deixar la pedra vista (encara que no sigui autòctona), la casa tradicional 
pallaresa es revestia amb morter de calç i es pintava.  

 
 A pesar d’aquestes premises, el pas del temps i els canvis formals en les famílies 

per herències, unions, descendències, negocis… han comportat alternança 
d’espais i usos per la qual cosa l’ús de vivenda s’ha barrejat amb el de corral, 
quadra, graner, granja… i la fesomia de les cases ha anat canviant. 

  
3.2. Cobert 

 El cobert és un edifici d’ús eminentment agrícola per recollir les collites. Malgrat 
que no hi hagi edificis especials per segons quines collites es reserven espais dels 
coberts degudament compartimentats a tal efecte. 
 

F.3.2.a L’estructura vertical és de parets de pedra amb grans obertures, especialment en 
planta primera. Els forjats són de bigues de fusta i taulons, i tenen una coberta de 
fusta i pissarra. 
 

F.3.2.b Poden tenir accessos diferenciats i acostumen a tenir una escala interior de 
comunicació 
 

 En el passat, era comú que hi hagués un cobert al costat de la casa amb la que hi 
solia haver comunicació a l’alçada de paller si aquesta estava adosada. 
 

 L’estructura tradicional i més habitual té dues plantes: una inferior com a quadra 
per animals i bestiar i una segona per assecatge de l’herba distribuint-se de la 
següent manera: 

F.3.2.c 
 
 
 
 
 
 
 

PB, cort, quadra o era per a bestiar durant l’hivern si no feia transhumància 
El paviment és de terra i pedres per permetre la filtració “engrasat” 
Si el cobert és molt gran hi ha un pilar central de pedra (o de fusta sobre 
pedra per evitar humitat) on descansen les bigues mestres 
Hi ha separacions mòbils de fusta per diferenciar animals o cries 
Les menjadores estan adosades a paret (i hi ha una separació del forjat 
superior de la paret: “trapa” per llençar el menjar des del paller directe a la 
menjadora) 
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F.3.2.d 

Tot el mobiliari existent és de fusta 
P1, paller. per a herba dallada, alfals o altres collites 

Té grans obertures o gaials per a circulació d’aire 
Té el doble o triple d’altura que la PB 

  
Llúpia  

F.3.2.e La llúpia és un tipus de cobert agrícola característic utilitzat per a l’assecatge de 
les últimes dallades d’herba. Té una paret (normalment sud o molt assolellada) 
completament oberta i/o amb barres de fusta. 
 
En famílies adinerades es tractava d’un cobert especial prop del camp però en la 
major part de casos com hem descrit quan parlàvem del pallers, tot forma part 
d’un mateix conjunt i senzillament és una part de la construcció amb aquestes 
característiques i aquest ús. 

  
3.3. Borda 

F.3.3.a La borda és un edifici mixte amb ús de residència i ramader/agrícola situat lluny 
del nucli urbà (sobretot en municipis amb molt terreny) on es guardaven les 
collites acabades de tallar que no calia portar al poble o no hi cabien, i esdevenia 
un pas intermig de primavera i tardor del bestiar entre els coberts urbans i les 
pastures. Té l’estructura de casa + paller o era, amb els murs verticals de pedra, 
forjats de fusta i coberta de fusta i pissarra. 
 

 3.4. Altres 
F.3.4.a 
F.3.4.b 
 

Altres construccions que ens podem trobar són edificis singulars com ara els 
molins, algun forn familiar o els safareigs, testimonis de l’evolució social. 
 

 
 4. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ.SISTEMA CONSTRUCTIU

Generalitats. Materials de construcció. Posta en obra. 
 

F.4.a La construcció tradicional comptava amb un alt grau d’autoconstrucció perquè la 
contractació de professionals requeria uns bons ingressos. És per això que la 
producció de materials no seguia el concepte que avui tenim a gran escala i per a 
tot tipus de construccions i només trobem cert treball especialitzat en edificis 
comunitaris singulars com ara castells o edificacions religioses amb carreus ben 
tallats, embigat regular amb una certa complexitat, altures considerables de 
campanars i estructures de caputxa d’interès.  
 

F.4.b 
F.4.c 
F.4.d 

Tanmateix, tret de l’aparellament de les cantonades en cases benestants la resta 
de construccions estan fetes amb materials de la zona, el que es tenia a l’abast. A 
les riberes i al Pallars Jussà trobem més pedra de riu més arrodonida mentre que 
a les muntanyes altes del Pallars Sobirà es tracta d’una pedra més allargada i 
esquistosa.  

  
 També en el cas de la fusta canvia el tipus d’arbre d’un lloc i altre segons l’altura i 

les condicions climàtiques diferents. 
  
F.4.e 
F.4.f 

I finalment pel que fa al revestiment de la coberta com ja hem comentat 
anteriorment en aquest capítol ens trobem amb la llosa de pissarra més al nord i 
la teula àrab a les riberes i al Pallars Jussà. 

  
 4.1. La pedra 
F.4.1.a La pedra és el material estructural per excel·lència: (granit i lloses d’esquist) de 
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F.4.1.b 
F.4.1.c 
F.4.1.d 

durabilitat òbvia, i a més, és el més comú a la zona pirinenca que no té 
concentracions importants d’argiles amb les que fer peces ceràmiques. 
 

F.4.1.e 
F.4.1.f 
F.4.1.g 

S’utilitzava per a murs envolvents d’obra de maçoneria amb morter de calç o 
argamassa, per a paviments de PB i per a punts concrets com ara la llar de foc o 
la pica de l’aigua 

F.4.1.h  
F.4.1.i 
F.4.1.j 

No hi havia pedreres pròpiament dites, ja hem explicat que no existia una 
producció de materials per a consum privat dels petits propietaris, però tot el 
territori té pedra suficient per a les necessitats que hi havien, així que només se’n 
van transportar amunt i avall per a la construcció d’esglésies, monestirs i castells. 

  
 La pedra té un excel·lent comportament a compressió, especialment si s’aparella 

bé i l’aglomerant és bo i amb la quantitat adequada; entre un i dos dits són 
suficients per a unir les peces sense que hi hagi més morter que material. 

  
 Com més grans són les pedres millor resistència a compressió ofereix el mur però 

al mateix temps és important que els espais buits entre aquests no es reomplin de 
material sinó d’altres pedres d’iguals propietats però mides menors. 

  
 Com ja hem explicat, l’extracció local i limitada de la pedra acompanyada de la 

falta de recursos per a fer-les maniobrar com ara politges grans en la funció de 
grua, ha fet que els grans blocs es concentrin a les parts baixes de les 
construccions i la resta es faci amb pedres de tamanys mitjans o petits, de 
dimensions assimilables a les de blocs de formigó o maons actuals. 

  
 L’altura de les construccions i la capacitat limitada de l’aglomerant per convertir el 

mur en un element homogeni fan que per guanyar altura s’augmenti la secció en 
una forma lleugerament trapezoidal amb una base major que es va estretint mica 
en mica en guanyar alçada. 

  
 En contraprestació a la seva elevada resistència a compressió la pedra té un mal 

comportament a flexió per la qual cosa a més de l’augment de la secció que 
afavoreix la reducció del moment flector, cal que l’estructura horitzontal descansi 
sobre ella de forma totalment isostàtica limitant els esforços laterals. Un disseny 
en planta rectangular facilita aquest repartiment de càrregues. 

  
 Un altre defecte de la pedra és la seva elevada inèrcia tèrmica. Si bé és un 

tancament de garanties contra el vent també ho és per a la radiació solar per la 
qual cosa a l’interior de les cases pirinenques tradicionals acostuma a fer fred a 
l’hivern i a estar-s’hi molt fresc durant l’estiu. 

  
 Això converteix en imprescindible la presència d’una llar de foc o una estufa de 

llenya que tenien un espai principal dins el conjunt de la vivenda.  
  
 Finalment, a més del seu ús com a material estructural també trobem elements 

concrets de les cases que són de pedra i a vegades d’una manufactura 
francament apreciable utilitzats a mode d’acabat o embellidor. 

  
 Són el cas d’algunes piques, taulells de cuina, arcs sobre portes, dintells, llars de 

foc, etc. que trobarem normalment en edificis de certa entitat. 
  
 4.2. La fusta 

La fusta (pi negre per a interiors i avet per a les bigues són els més apreciats) és 
el complement ideal de la pedra per al treball a flexió que ella no pot suportar. 
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F.4.2.a 
F.4.2.b 
F.4.2.c 

La fusta doncs es reserva per als elements horitzontals a nivell estructural, 
sostres i teulades, a més de tots els usos interiors de paviment de plantes pis, les 
divisòries i el mobiliari. 

F.4.2.d  
F.4.2.e 
F.4.2.f 
F.4.2.g 
F.4.2.h 
F.4.2.i 

Antigament no existien les serradores industrials com les coneixem nosaltres avui 
on uns quants treballaven la fusta per a la resta sinó que cadascú tallava els 
arbres que necessitava per a fer les bigues o altres elements constructius de la 
vivenda, sense perjudici de que hi hagués alguna eina comunitària que ajudés a 
aquesta tasca. 

F.4.2.j  
 També com en el cas de la pedra, trobem en viviendes benestants o religioses 

alguns elements específics de manufactura artesanal a càrrec de fusters 
especialistes o artesans. 

  
 Les necessitats de fusta existents en aquella època no feien perillar la superfície 

boscosa i en el cas de la llenya, la seva recol·lecció era un benefici per la massa 
forestal en netejar-ne el sotabosc. 

  
 Contra el que podríem esperar d’un element viu, la fusta té una alta durabilitat si 

bé és obvi que no se la pot comparar amb la pedra. És per això que a dia d’avui 
trobem bigues careneres, bigues mestres de forjat o pilars, que sobrepassen els 
cent anys d’antiguitat. 

  
 Amb l’arbre a terra, es desballestava i es deixava un temps al bosc per anar-lo a 

buscar més tard.  
  
 En alguns casos trobem bigues de secció molt gran que s’han treballat i 

regularitzat però en la majoria d’edificacions antigues la biga es conserva rodona 
amb la forma de l’arbre tallat. En això també intervé l’ús final de la construcció, la 
ubicació de l’element i com sempre, el poder adquisitu del client. 

  
 En dintells però, la fusta normalment sí que està treballada per mantenir la línia 

de façana i recolzar uniformement en tota la seva base la paret que té a sobre. 
  
 Sostres 

Ja hem explicat que per a no perjudicar la resistència a flexió dels murs 
perimetrals de pedra la col·locació del forjat ha de mantenir la horitzontalitat i 
recolzar mantenint en un grau isostàtic el conjunt de l’estructura. 

  
 El més habitual era col·locar els caps de biga en una cavitat en el mur en procés 

de construcció que després quedaven embeguts en prosseguir el tancament 
donant lloc a una biga biencastada amb un intereix intuÏtiu entre 50-70 cm,.  

  
 Tot i que la fusta pot abastar llums considerables en funció de la seva secció, són 

molt rars els casos que superen els 5-6 metres de longitud lliure sense cap 
suport. Per això, malgrat que la major part d’edificacions eren estretes, 
especialment en el cas de pallers o coberts grans és molt habitual la presència 
d’un pilar central de pedra (o de fusta, menys habitual) en el que s’encasten el 
cap d’unes bigues principals tenint una aparença en planta d’una creu. Aleshores, 
els caps de biga encastats en els murs recolzen sobre aquesta biga donant lloc a 
una biga encastada i un recolzament a l’altre extrem. 
 

 Per sobre de l’embigat es col·locava una taula basta com a paviment i en funció 
de la seva resistència un segon revestiment de fusta. Exceptuant alguna casa 
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benestant reformada durant el segle XX i especialment la segona meitat del 
mateix, no era habitual posar un paviment específic al terra perquè com ja hem 
explicat, les peces ceràmiques no eren habituals a la regió i eren un luxe 
innecessari. 

  
 El que sí ens trobem habitualment és un paviment de lloses en planta baixa per 

separar-la de la humitat del terra que malmetria la fusta. 
  
 També es dóna en alguns casos que l’embigat ocupa tota la superfície de manera 

que les mateixes bigues fan de paviment. 
  
 Teulades 

Les cobertes són eminentment de fusta, amb bigues estructurals i el corresponent 
material d’entrebigat, revestides amb lloses de pissarra o teula ceràmica. 

  
 Cal remarcar que en l’ús tradicional de la coberta no s’hi contemplava fer servir 

l’espai sota teulat per a vivenda i això determina la diferència primordial entre 
aquella construcció i l’actual perquè el llosat acomplia única i exclusivament la 
funció d’impermeabilització per contra del que avui li demanem com a aïllament i 
sostre d’estança amb acabat estètic.  

  
3.3. El morter de revestiment 
Façana  

F.4.3.a El revestiment cobria la pedra de les vivendes de les cases fortes i d’alguns 
temples per donar-los rellevància.  

  
 Generalment es tractava d’un arrebossat de morter de calç que la majoria de 

vegades es pintava tapant la pedra esquistosa. En cases no tan adinerades es 
reservava per a perfils interiors i exteriors de les carpinteries. 

  
F.4.3.b Interiors 

El revestiment interior era menys vistós i més escàs, reservat a espais molt 
singulars i/o en cases benestants. Donat que els envans eren de fusta no es 
requeria d’aquest revestiment. 

  
3.4. La pissarra 
Coberta 

F.4.4.a 
F.4.4.b 
F.4.4.c 

La pissarra en peces fines, irregulars i clavetejades és el material de coberta per 
excel·lència al Pallars Sobirà, especialment als pobles de muntanya on és tan 
fàcil de trobar-ne. Tanmateix, en algunes de les viles arran de riu i més al sud, 
també era comuna la coberta revestida amb teula ceràmica. En ermites 
medievals hi ha pedra tipus licorella 

  
Paviments 

F.4.4.d En plantes baixes o en accessos, tot i no ser el més habitual, també es troben 
peces de pissarra més gruixuda, gran i dura que en coberta, però amb el mateix 
color fosc característic. 
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III. LA CONSTRUCCIÓ ACTUAL A LA 
COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ 

 
  

 
1. GENERALITATS 
Noves necessitats, nous projectes, noves solucions. 
 
Com hem vist en el segon capítol quan parlàvem de la construcció tradicional, 
els edificis antics posaven èmfasi en el seu ús a l’hora de dissenyar-se i 
construir-se. Els elements i sistemes constructius tenien una funció directament 
relacionada amb l’ús i els materials eren els propis de la zona, el que es tenia 
més a l’abast, sense pretensió de buscar-ne o importar-ne de nous. 
 
Les ermites romàniques de pedra, els castells medievals, les vivendes, els 
pallers, les bordes... es limitaven a ser edificis que complissin amb les 
necessitats més bàsiques amb el mínim cost possible, sense grans ornaments 
ni frivolitats. 
 

F.1.a Avui en dia això ha canviat, sobretot el component estètic i les exigències en el 
comfort. 
 

F.1.b La construcció actual ha evolucionat a tots els nivells, tant de materials, com de 
solucions constructives, com de mitjans auxiliars, com de qualitats... i la 
construcció actual al Pirineu no és aliena a aquest progrés. 
 

F.1.c 
F.1.d 

A muntanya no es donen els encàrrecs més singulars d’edificis públics molt 
grans que a les ciutats permeten fer invents i/o experiments arquitectònics amb 
materials i/o tècniques noves. Tot i incorporar molts avanços dels anomenats en 
el paràgraf anterior, la tipologia d’edificis a construir no ha canviat perquè 
precisament es busca de seguir la línia antiga de construcció per tal de que les 
noves edificacions es puguin inserir en el model local sense desentonar amb 
l’entorn urbà i mediambiental. 
 

F.1.e 
F.1.f 

Amb aquesta voluntat de mimetitzar la construcció tradicional les cases que es 
projecten avui en dia utilitzen molt la pedra i la fusta en els seus acabats, 
malgrat que això, des del punt de vista de construcció tradicional és erroni 
perquè en el passat les famílies procuraven revestir aquesta pedra i inclús pintar 
de color aquest revestiment. 
 

 El que no podem passar per alt és la transformació radical de la construcció a la 
comarca en els darrers 50 anys que desgranarem en el següent apartat més a 
fons1 però que avancem puntualment: 
 

F.1.g 
F.1.h 

Transformació de l’usuari, que ha passat de ser la persona, autòctona que 
havia nascut a la zona i que hi vivia tota la vida al nou resident foraster, al turista 
puntual o a la persona que hi té una segona residència. 

  
F.1.i 
F.1.j 

Transformació de l’ús, que ha passat d’agrícola, ramader i vivenda unifamiliar 
gran a un ús principalment i únic d’habitatge, molt sovint plurifamiliar. 

F.1.k Transformació de la tipologia de l’edifici, que ha deixat de ser una 
                                                 
1 Veure apartat 2. El projecte tècnic 
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F.1.l construcció irregular adaptada a l’entorn a una edificació d’obra nova més 
regular enquadrada en un entramat urbà prèviament urbanitzat. 
 

F.1.m Transformació de les constructores, havent deixat enrere el temps de 
l’autoconstrucció per un model més mercantil i comercial de la construcció.   
 

  
F.1.n 
F.1.o 

Transformació dels materials, passant de la simplicitat utilitària de la pedra, la 
fusta i un revestiment amb morter de calç a la presència de nous materials que 
no s’utilitzaven en el passat a la zona perquè no en són propis. 
 

  
F.1.p 
F.1.q 
 

Transformació de les solucions constructives, que han desplaçat la 
importància de la pedra i la fusta com a elements estructurals per passar a fer-
los principalment estètics en pro del formigó i la ceràmica.   
 

 I si bé aquesta transformació ha tingut una acceleració en els últims anys que ha 
canviat radicalment la fesomia de la comarca aquest procés té un balanç positiu 
i negatiu segons els termes de referència que prenguem per fer aquest balanç. 

 
  

2. EL PROJECTE TÈCNIC 
 
2.1. Tipologia de projectes 
La construcció té a grans trets tres tipus de projectes arquitectònics, els que són 
d’obra nova, els de rehabilitació i els de reforma. 
 

F.2.1.a L’obra nova es dóna principalment en els pobles del pla, al fons de les valls, on 
hi ha espai per créixer urbanísticament, o en zones que es requalifiquen 
urbanísticament per poder fundar urbanitzacions o promocions immobiliàries 
concretes. 

  
F.2.1.b La rehabilitació és més comú en tot el que serien els nuclis urbans de poblets de 

totes mides, especialment els que es troben dalt les muntanyes, i que inclouen 
canviar l’ús d’un paller o cobert a un habitatge. Aquestes rehabilitacions poden 
ser petites i puntuals per a petites edificacions o poden englobar grans eres que 
acaben convertint-se en edificis plurifamiliars. 

  
F.2.1.c Per acabar, la reforma és el cas menys usual i quasi anecdòtic que es dóna en 

edificis ja existents i que només representa canvis de distribució o de materials 
per millorar-ne les prestacions. 

  
 A continuació veurem amb més detall en què consisteixen aquests tipus de 

projectes i quins edificis en resulten. 
 
2.2. Obra nova 

F.2.2.a Els pobles que podem dir més del pla, Esterri d’Àneu, Ribera de Cardós, Àreu, 
Llavorsí, Rialp, Sort, Baro, Montardit… tenen una orografia que permet el 
desenvolupament urbanístic de la zona amb nous edificis. 
 

 Aquestes noves construccions no acostumen a respectar la construcció 
tradicional de la zona, ni pel que fa a materials, ni estètica, ni distribucions, ni 
usos… sinó que es limiten a projectar vivendes tipus amb un revestiment 
pirinenc de pedra i pissarra. 
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F.2.2.b Vivenda unifamiliar 

Tipològicament acostuma a tenir PB+P1+P2+golfes, una estructura de formigó 
armat, tabiqueria ceràmica recoberta d’aïllament tèrmic revestit amb pedra 
aplacada, coberta d’estructura de fusta i recoberta amb pissarra. 
 
Al seu interior els acabats són amb guix pintat, i tot el mobiliari i ornaments 
acostuma a ser de fusta, com les escales interiors i baranes. 
 

F.2.2.c Vivenda plurifamiliar 
Els blocs d’apartaments són la fórmula més habitual d’obra nova per tal de 
treure el màxim de benefici al solar del que es disposa. Els últims anys han 
proliferat molt però han patit una frenada brusca a causa de la crisi perquè han 
estat objecte d’importants especulacions. 
 
La seva distribució suma a la vivenda unifamiliar una planta soterrani i 
maximitzant al màxim la planta sotacoberta per encabir-hi una altra vivenda o la 
part alta d’un dúplex, quedant: PS+PB+P1+P2+Planta sotacoberta. 
 
L’estructura és eminentment de formigó armat amb algunes excepcions 
d’estructura vertical metàl·lica. En tot cas la tabiqueria de tancament és 
ceràmica amb aïllament tèrmic i revestiment aplacat de pedra. La tabiqueria 
interior pot ser ser ceràmica o de pladur, que poc a poc, va guanyant adeptes. 
La coberta torna a ser d’embigat de fusta i revestiment de pissarra. 
 

F.2.2.d Hotel 
Els hotels actuals del Pallars es van construir o rehabilitar durant els anys 70 i 
80 majoritàriament. Actualment se’n construeixen molt pocs. Tanmateix és 
també una tipologia d’edificació a tenir en compte, bàsicament per la seva 
normativa més restrictiva. 
 
Aquí, les distribucions, usos, espais, superfícies, habitacions, dificulten la 
generalització però en podeu veure alguns exemples en l’annex fotogràfic 
corresponent. 

  
2.3. Rehabilitació – canvi d’ús 
La reforma per a canvi d’ús és una tònica habitual en el context pallarès per 
l’emigració que hi ha hagut durant el segle XX i la conseqüent venta de 
propietats. 
 

 Si bé en el passat les unions i reparticions d’herències familiars modelaven les 
edificacions reconvertint espais segons convenia, en l’actualitat ens trobem amb 
un altre tipus de rehabilitació, la que transforma qualsevol tipus d’edifici en una 
vivenda, generalment de segona residència, motivat per la seva localització en 
un entorn privilegiat envoltat de naturalesa. El que abans tenia una raó de ser 
lligada a la proximitat al camp, a les pastures, l’orientació correcta, … ara ha 
près per valor la peculiaritat, el paisatge, les vistes, l’entorn, l’aïllament… 
 

F.2.3.a Vivenda unifamiliar 
En aquest sentit doncs ens trobem amb l’edificació per excel·lència dels pobles 
petits del Pallars Sobirà, la casa unifamiliar rehabilitada dins d’un antic paller o 
cobert que res respecta l’estructura bàsica de l’antic edifici mantenint la seva 
volumetria per la qual cosa ens trobem generalment amb cases de 
PB+P1+Golfes, en el millor i més habitual dels casos. 
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La borda, que per proporcions i entorn és objecte de desig de molts nous 
propietaris, actualment per normativa no es pot rehabilitar per a ús de vivenda 
sinó té la categoria de solar, és a dir, que li arribi aigua i llum corrent. 
 

F.2.3.b Vivenda plurifamiliar 
Les edificacions originals pallareses eren de grans proporcions i es dóna el cas 
que a vegades, el conjunt de casa + cobert + llúpia d’una mateixa família, avui 
és el complex de diferents apartaments diferenciats que comparteixen (o no) el 
pati central original, i ocasionalment, d’un paller o cobert de grans dimensions 
se’n pot fer també una vivenda plurifamiliar. 

.  
F.2.3.c 
F.2.3.d 

Altres edificis i usos 
Altres edificis antics es rehabiliten per a nous usos que no són de vivenda, sinó 
per a usos públics o institucionals.2 
 

F.2.3.e 
F.2.3.f 
F.2.3.g 

Rehabilitació de patrimoni 
I finalment, altres edificis, especialment els de caràcter religiós, es rehabiliten 
per a mantenir el valuosíssim patrimoni arquitectònic de la comarca. És el cas 
de les ermites romàniques o els monestirs que poblen les valls pallareses i que 
sense que tinguin un ús efectiu, la Generalitat fomenta la seva recuperació com 
a valor cultural de la zona. 

  
 
3. ELS TÈCNICS3 
 
3.1. 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 usuaris4 determina el grau d’integració del projecte en 
el conjunt que l’envolta i 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. 
 
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.  
 
3.2. L’elaboració del projecte tècnic 
No cal explicar en aquest estudi el procés d’elaboració d’un projecte arquitectònic i tampoc 
les seves parts però sí cal matisar el promotor, la tipologia d’edifici i l’arquitecte/a afectaran 
el resultat final del mateix.  

                                                 
2 El Castell de Sort esdevindrà un museu, o el Paller d’en Tonet, a Llavorsí, ha esdevingut l’oficina del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu. 
3 Veure annex III.A.1. Els tècnics 
4 Veure apartat 4. – Usuari. Perfil d’usuari 
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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. 
 
Un problema afegit per als projectes és la segmentació de la seva elaboració que és duta 
a terme per diferents tècnics/es i malgrat que tots els fragments compleixin la normativa en 
sí mateixos i siguin solucions vàlides per respondre a unes necessitats determinades, 
sovint el problema rau precisament en no pensar el conjunt com un tot. 
 
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. 
 
3.3. 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 
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. 
 
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. 
 
4. L’USUARI5 
 
4.1. 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 

                                                 
5 Veure annex III.A.2. L’usuari 
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distribucions, els materials i els acabats primordialment. 
 
Al Pallars Sobirà hi conviuen diferents perfils d’habitants i aquest fet no és anecdòtic sinó 
sumament important, com veurem a continuació, sense que aquesta distinció tingui 
voluntat pejorativa sinó solament informativa. 
 
4.2. 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 
avantpassats, habituats a l’entorn i amb residència permanent tot l’any a la vivenda. 
 
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 que visita amb més o menys freqüència. 
 
4.4. 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 i mica en mica ha anat 
poblant la comarca, on viu tot l’any i d’on ha après a conèixer l’entorn i les particularitats 
reconvertint velles edificacions en casa seva. 
 
4.5. Turistes i forasters nouvinguts 
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 que atreu a visitants puntuals o 
propietaris/es de segona residència que sense integrar-se pròpiament en l’entorn passen 
períodes vacacionals a la zona. 
 
 
No es tracta de criminalitzar ningú però en projecte i construcció ens cal assumir per quin 
tipus de client final serà aquell edifici i cal tenir en compte quina és la realitat social 
d’aquest entorn.  
 
 
5. EMPRESES CONSTRUCTORES6 
 
5.1.Empresa petita  
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 i 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. 
 
 
Aquesta classe d’empresa ha pogut capejar la crisi i segueix treballant. 
 
5.2. Empresa mitjana + subcontractacions  
El “boom” de la construcció ha comportat molta feina en molt poc temps i s’ha deixat de 

                                                 
6 Veure annex III.A.3. Les constructores 
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banda sovint el client petit i local per agafar aquelles promocions faraòniques que venien 
finançades des de fora de la regió. 
 
Així petites empreses familiars o industrials d’una o altra partida s’han atrevit a fer el salt i 
a actuar com a contractistes d’obres subcontractant brigades per a fer grans obres i 
dedicant-se bàsicament a coordinar-les. 
 
La crisi els ha maltractat però com que no havien crescut com a empreses, senzillament 
han deixat de subcontractar i han tornat als orígens. 
 
5.3. Empresa gran + subcontractacions  
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. 
 
Aquesta empresa ha abraçat quasi la totalitat de l’obra subcontractant partides puntuals i 
duent a terme grans obres i promocions però a dia d’avui, amb la crisi galopant i 
especialment al Pirineu on la segona residència i la promoció per vendre i especular s’ha 
tallat de cop és la classe d’empresa que ha patit més, havent d’acomiadar gent i havent de 
fer front a la morositat dels promotors que donat el volum d’obra que feien, és molt més 
gran que en els casos anteriors. 
 

  
6. MATERIALS D’OBRA 
 
Els materials de l’obra són els ingredients bàsics per a uns edificis sòlids, 
duradors, comfortables, aïllats de l’exterior tèrmicament i acústica, bonics, 
funcionals, segurs… 
 
Del passat al present han evolucionat el tipus de materials utilitzats en la 
construcció introduint-n’hi de nous, i aquells que ja s’utilitzaven se n’han variat 
les formes, les funcions, les característiques… tot per adaptar-ho a les 
exigències actuals i no solament les que fan referència als usuaris sinó també 
als constructors que busquen materials més manejables, més barats, i si cal, 
portats d’altres regions del país o de la península. 

  
 En aquest punt enumerarem i descriurem per sobre els materials més corrents 

en la construcció actual al Pallars. 
 
6.1. Fonamentació  

F.6.1.a 
 

En el passat la fonamentació consistia en arrencar la base del mur uns pams 
per sota de la superfície amb carreus o pedres més grans on se sustentava el 
mur perimetral que a la vegada, en créixer cap amunt esdevenia el mur de 
carga.  
 

F.6.1.b Per contra, avui en dia, en obra nova i en la rehabilitació que ens exigeix 
recalçar l’estructura o fer-la nova7, el material resistent per excel·lència és el 
formigó armat generalment del tpus HA-25/P/20/IIa.  

  

                                                 
7 Per a rehabilitacions d’edificis molt malmesos o per a sol·licitar esforços majors per a cimentacions molt 
senzilles es recorre a deixar el mur existent tant sols com a recobriment d’una estructura nova en el seu interior 
amb una nova cimentació. 
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6.2. Estructura 
F.6.2.a En el passat la pedra exercia el paper de mur de càrrega sobre el que es 

sustentava el sostre de fusta absorbint els moments flectors amb un major gruix 
però avui excepte en casos puntuals aquest sistema està en desús. 

  
F.6.2.b Formigó armat 

Actualment la major part de les estructures verticals es fan amb pilars i escales 
de formigó armat ja siguin per a obra nova com per rehabilitacions que 
requereixen una estructura interior nova. 

  
F.6.2.c Generalment, els forjats de formigó armat acostumen a ser sostres 

unidireccionals amb semibiga de formigó pretensat, material d’entrebigat 
ceràmic i un recobriment de capa de compressió de 5 cm assolint entre 24 i 30 
cm. En menor mesura, aquest mateix sistema constructiu compta amb nervis in 
situ. 

   
F.6.2.d En estrucutres molt regulars i en casos concrets també es dóna el cas de forjats 

bidireccionals però no és la norma comú a la zona. 
  
F.6.2.e I finalment en alguns altres casos molt concrets també es dóna el cas de lloses 

de formigó, normalment en sostres d’aparcaments comunitaris millorant així el 
comportament al foc si ho comparem amb un sostre unidireccional 
convencional. 

  
F.6.2.f 
F.6.2.g 

Si bé una solució constructiva amb formigó armat respon perfectament a tot el 
que es demana a una estructura, en el moment de dissenyar-la també hem de 
tenir en compte la difícil accessibilitat a alguns punts de les localitats pallareses 
que obliguen a la utilització de maquinària pesada de grans dimensions. 

  
F.6.2.h Tot i trobar-nos en un entorn de muntanya que és propici a les baixes 

temperatures i a les gelades normalment s’opta per no formigonar o adaptar el 
plàning de l’obra a les condicions meteorològiques abans que afegir additius 
anticongelants sense perjudici de que en alguns casos concrets sí s’apliquin per 
unes circumstàncies particulars. 

  
F.6.2.i 
F.6.2.j 

Estructura metàl·lica 
Malgrat que com ja hem comentat la major part de les estructures es fa a partir 
d’estructures senceres de formigó armat, darrerament, per simplificar el sistema 
constructiu i fer-lo més àgil s’han donat diversos casos de construcció metàl·lica, 
que pot englobar tot el sistema estructural o reduir-se a una petita zona o inclús 
un sol element metàl·lic per a donar una solució concreta en un punt singular. 
 

F.6.2.k 
F.6.2.l 

Dins d’aquest tipus d’estructura ens podem trobar la que és només vertical, és a 
dir, que són solament pilars amb petits travessers a la cota del forjat on ancorar 
la jàssera o la llosa, i la que també compta amb biga horitzontal metàl·lica on es 
lliga el sostre unidreccional. 
 

 I dintre dels forjats unidireccionals, tot i que de forma anecdòtica s’han donat 
alguns casos puntuals de forjat col·laborant, però aquests exemples no deixen 
de ser projectes molt singulars condicionats per cirumstàncies molt particulars 
que no es poden extrapolar com a solució constructiva habitual a la zona. 

  
 Si bé és evident que la inclusió de pilars metàl·lics agilitza el treball no es pot 

passar per alt que és necessari de protegir aquestes estructures davant del foc 
per tal que compleixin amb les normatives establertes. 
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F.6.2.m L’estructura vertical compleix amb menors seccions les sol·licitacions de les 

càrregues estructurals però davant del foc, el tema cabdal d’aquest treball, 
tenen un comportament molt pitjor que el formigó o la mateixa fusta, com 
veurem més endavant. 
 

 Caldrà revestir aquestes estructures doncs, com veurem més endavant, amb 
pladur, ceràmica, fusta, o pintures ignífugues i/o intumescents. 

  
 Estructures prefabricades 

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 alguns exemples puntuals8.  

  
F.6.2.n 
F.6.2.o 

Estructures de fusta 
Recuperant la construcció realment tradicional de la zona, es fan alguns 
exemples d’edificis utilitzant la fusta com a estructura vertical i/o horitzontal però 
no deixa de ser anecdòtic i normalment reduït a la última planta o altell amb una 
estructura de fusta i amb pilars per sota aquesta planta o just per sota el llosat 
també en fusta. 

  
6.3. Tancaments i divisòries 

F.6.3.a El tancament per excel·lència en construcció de nova planta és el mur d’obra de 
fàbrica. El maó de tipus gero es disposa a tot el perímetre com a fulla interior del 
tancament. 
 

 Per la part exterior d’aquesta paret hi anirà un aïllament, ja sigui en placa o 
projectat, i a sobre un revestiment de pedra, com veurem en l’apartat 
corresponent. 
 

F.6.3.b A diferència dels tancaments en zones que no són de muntanya en els que 
normalment el gero és la fulla de la paret que dóna a l’exterior i compta amb una 
càmara d’aire i un envà interior, el mur perimetral de les cases al Pirineu en 
general i al Pallars Sobirà en concret, supera els 30 cm habituals però no 
compta amb aquesta càmara ni aquest doble mur ceràmic. En menor mesura, el 
gero s’ha substituït en algunes promocions pel bloc de termoargila però no és 
habitual. 
 

F.6.3.c Pels tancaments no exteriors que donen a espais comuns, ascensor, o altres 
habitatges, també és fa servir el gero però del tipus fonoabsorbent, més dens, 
per complir amb la normativa acústica, o en el seu defecte, fent un doble mur i/o 
posant una capa d’aïllament acústic entre ells. 
 

F.6.3.d En plantes d’aparcaments, de locals comercials o d’edificis o parts d’aquests no 
dedicades a l’ús de vivenda podem trobar la presència del bloc de formigó, que 
també s’utilitza per aïllar de la pedra nua que queda al fons d’algunes 
construccions que es fan directament sobre la roca regularitzant el parament 

  
F.6.3.e En el cas de la rehabilitació sovint s’aprofiten els murs existents de pedra i en tot 

cas es rejunta la pedra o se’n saneja l’aparença. El problema de la pedra és la 
seva falta d’aïllament per sí sola. 
 
Malgrat que hi ha algun client particular que prefereix aquesta aparença de 

                                                 
8 Veure annex III.A.4. Estructures prefabricades 
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pedra per a tot el seu edifici o una part del mateix, en la major part de casos es 
revesteix aquest parament per la part interior amb un envà ceràmic revestit per 
dins de guix o morter, o fins i tot es revesteix sobre aquesta mateixa pedra. 

  
F.6.3.f 
 

Pel que fa a les divisòries ens trobem amb els materials habituals de la 
construcció actual, sense distingir-los especialment pel fet de trobar-se a la 
muntanya, és a dir maó ceràmic de 4-7 cm, totxana i/o pladur. 
 

 Els envans ceràmics s’acostumen a atracar al sostre de formigó amb guix. 
Tanmateix, i com hem vist, en alguns casos singulars aquest sostre és de fusta 
o té un revestiment de fusta. 
 

 En aquests casos generalment es fa servir escuma de poliuretà aplicat amb 
pistola per respectar més el component de la fusta i absorbir millor qualsevol 
moviment dels materials que uneix. 
 
Quan es tracta de divisòries sotateulat i el tabic no es veu perquè queda dins 
d’un fals sostre, aquest parament no atraca al sostre i queda lliure. 

  
F.6.3.g Pel que fa al pladur, amb la darrera onada constructiva dels darrers anys, va 

aparèixer com a novetat per la seva versatilitat i velocitat constructiva. 
 

F.6.3.h El tipus d’edificis que es fan al Pirineu no faciliten aquest tipus de sistema 
constructiu però se n’han donat casos puntuals i és habitual en caixons 
d’instal·lacions i falsos sostres, igual que també ho és l’escaiola. 
 
6.4. Revestiment 

F.6.4.a El revestiment exterior de les edificacions al Pirineu té 3 elements bàsics, la 
pedra com a material majoritari, la fusta com a material secundari i 
d’embelliment i el morter monocapa com a acabat minoritari a la part més 
muntanyosa però més usual als pobles al sud de Sort o en cotes més baixes. 
 

F.6.4.b L’ús de la pedra s’ha mantingut per la tradició en la construcció local tot i que ha 
perdut la seva funcionalitat estructural i només s’utilitza amb fins estètics com a 
aplacat ancorant-se en unes esperes de rea metàl·lica que s’han deixat per lligar 
aquest revestiment exterior al conjunt del tancament. 

  
F.6.4.c 
F.6.4.d 

El tipus de roca pallarès és molt esquistòs i allargat, cosa que dificulta el se ús 
pels aplacats i per això s’importa molta pedra d’altres regions del país o de la 
península que són més fàcils de treballar tot i que l’aparença que donen no 
estigui d’acord amb l’entorn on es col·loca.  
 
A diferència de segles anteriors en que el revestiment era mostra de la riquesa 
de la casa, ara ja no s’arrebossa la cara exterior de les façanes i precisament el 
valor estètic rau en aquesta pedra aplacada.  

  
 La fusta, per la seva part, en el passat no s’utilitzava a les façanes com a 

element d’acabat perquè en cas d’existir revestiment era un arrebossat de 
morter de calç, i els paraments verticals fets amb taulons a les llúpies no ho 
podem considerar com a revestiment a efectes estètics ni d’ús. 

  
F.6.4.e Per contra, en l’actualitat, la fusta té un valor d’embelliment molt important i s’ha 

imposat com a norma en moltes façanes actuals augmentant la superfície 
d’aquest material en els darrers anys. Si abans es limitava a les fusteries i els 
seus porticons, ara és més usual veure’n grans franges en edificis molt grans 
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per tallar la imatge d’una façana de grans proporcions feta íntegrament de 
pedra. 

  
F.6.4.f Aquesta fusta no computa a efectes tèrmics, o almenys no entra dintre d’aquest 

càlcul del revestiment perquè es tracta d’un aplacat molt prim que no substitueix 
el gruix de la pedra sinó que passa per sobre o en el seu defecte, per sobre d’un 
segon mur de gero. 

  
F.6.4.g Mantenint l’ús estètic de la fusta, també s’utilitza per a elements de comunicació 

exterior com són les escales o per a baranes íntegres de balcons. 
  
F.6.4.h Tota la fusta utilitzada en exteriors rep el corresponent tractament per a estar a 

la intempèrie, als efectes de la pluja, el fred i la neu. 
 
La presència de fusta en exteriors incrementa la necessitat periòdica d’un 
manteniment que es fa més visible pel fet de que aquest element està a la 
façana i és visible per tothom. Aquest manteniment anirà en funció del tipus de 
fusta, també del tipus de protecció i sobretot del nivell d’exposició a 
inclemències. 

  
F.6.4.i Per últim sobre la fusta, buscant una aparença rústica algunes vegades es 

revesteix el sostre executat en formigó d’un aplacat de fusta-parquet i bigues de 
fusta o solament aquestes. Aquest revestiment no té comportament resistent 
perquè és posterior a l’execució de l’estructura sinó que simplement, collat al 
sostre pretén donar l’aparença de que sí. 

  
F.6.4.j I finalment, per acabar aquest punt sobre els revestiments exteriors, algunes 

façanes actuals incorporen alguns bocins de paraments amb un arrebossat de 
morter i/o monocapa que s’intercalen amb la pedra i la fusta. 
 

F.6.4.k En el passat era més habitual revestir les façanes amb morter de calç, 
especialment les vivendes, que inclús es pintaven. Aquest revestiment era força 
comú i més ben elaborat en les cases fortes de cada poble. Quan la casa no era 
prou forta o l’edifici no revestia la importància de la vivenda principal el 
revestiment de morter es limitava a les fusteries de finestres i portes 
regularitzant-ne els marges per l’interior i embellint-les per la part exterior. 

  
F.6.4.l En els pobles al sud de Sort o arran de riu, al fons de les valls, és més comú de 

veure en els blocs plurifamiliars aquest tipus de revestiment i és generalitzat en 
els edificis construïts abans dels anys 90, quan les normatives urbanístiques no 
obligaven al revestiment de pedra i pissarra per a les edificacions pirinenques 

  
F.6.4.m En el cas de les edificacions que es rehabiliten, normalment es tendeix a 

respectar la construcció original aprofitant els paraments de pedra. Com que en 
molts casos el mur original comptava amb un aglomerant bàsic d’argamassa, 
amb els anys s’ha perdut i ha debilitat la cohesió del conjunt. Per aquest motiu 
es saneja la paret buidant d’aquest material els espais i rejuntant les pedres 
amb ciment. 

  
 El revestiment interior de les vivendes era inexistent en el passat, o molt limitat a 

alguna cambra més noble. També hi ajudava el fet que els envans eren de fusta 
i per tant podem dir que ja incloïen l’acabat en ells mateixos. 

  
 Si bé en alguns casos concrets per a algunes estances es vol deixar un acabat 

de pedra més rústic, tots els paraments verticals interiors es revesteixen per 
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donar-los un acabat homogeni i en la mateixa línia que a les vivendes que no es 
troben en una zona muntanyosa, els revestiments interiors acostumen a ser: 

F.6.4.n 
F.6.4.o 
F.6.4.p 
F.6.4.q 

1. Arrebossats en les estances d’aparcaments, trasters, rebostos, o altres 
sales sense ús directe de vivenda. 

2. Enguixats en totes les estances de l’habitatge, i acabat pintat 
3. Enrajolat a les cambres humides de lavabos, cuines i safareig. 

  
6.5. Paviments 

F.6.5.a Antigament, els paviments de les vivendes eren de pedra en planta baixa fet a 
base de lloses de pedra plana que es rejuntava amb morter o quedava sòlt. 

  
F.6.5.b A les plantes superiors es disposava un entaulat de fusta sobre l’embigat o 

aquest mateix embigat, quan les bigues no deixaven espai entre elles, feien 
aquesta mateixa funció. 

  
F.6.5.c En l’actualitat el paviment utilitzat per a espais comuns és el terratzo o gres que 

podem trobar en edificis en regions no muntanyenques. 
 
Es tracta de peça ceràmica convencional i dura per al desgast al que es sotmet i 
soferta per a estar en un espai públic sense acusar massa el desgast o la 
brutícia. 

  
 També en les cambres humides com ara la cuina, el safareig o el lavabo ens 

trobem amb paviments ceràmics. 
 
Tanmateix, segons el projecte, el tipus de construcció i les peticions del client, 
en aquestes cambres aquesta peça ceràmica ja no és tan convencional i inclús 
pot ser pedra o una peça que l’imiti per donar un efecte més rústic. 

  
F.6.5.d També la llosa de pedra més irregular és habitual en entrades a edificis o 

jardins. 
  
 Tanmateix és la fusta el material de paviment per excel·lència, i tant és així que 

a vegades es posa inclús en aquests espais on abans hem mencionat que hi va 
el gres, el terratzo, la ceràmica i la pedra. 

  
F.6.5.e 
F.6.5.f 

La fusta és un paviment que aporta molta calidesa a la llar i per tant és el més 
sol·licitat en les vivendes pirinenques, i juntament amb una llar de foc de pedra 
són els elements que més caracteritzen els acabats d’un habitatge en l’entorn 
de muntanya. 
 
Sense entrar en el detall, a grans trets diferenciem el que seria un parquet 
natural d’un parquet sintètic quan parlem del tipus de fusta que el compon, i d’un 
parquet clavat o flotant segons el tipus de posta en obra que tingui. 

  
6.6. Fusteries 

F.6.6.a Les fusteries antigues eren de fusta i incorporaven peces de vidre en cases 
benestants o en estances importants en els darrers segles. 
 
De fet, a les edifcacions més antigues les obertures a tal efecte eren molt 
petites, a més de que totes elles eren diferents perquè costava molt regularitzar 
el mur a mides estandaritzades.   

  
F.6.6.b Per poder segellar el pas entre la fusteria i el mur irregular de pedra esquistosa, 

es recorria a l’arrebossat amb morter de calç que al mateix temps servia per 
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embellir l’exterior de l’obertura. 
 

F.6.6.c Avui en dia, les fusteries s’han modernitzat molt i en podem trobar de molts 
tipus. L’exigència més important que se’ls demana és la seva estanqueïtat i 
aïllament tèrmic donat que aquestes obertures són el punt més dèbil dels 
tancaments per on pot entrar el fred. 
 
En les darreres dècades s’havia millorat la fusteria feta pròpiament de fusta i 
vidre i aquesta és la més habitual en la majoria d’edificacions construides en 
l’últim terç de segle XX. 

  
F.6.6.d 
F.6.6.e 

Tanmateix, la irrupció d’altres materials com l’alumini s’ha fet molt més patent en 
els darrers anys, sempre i quan mantingués l’aparença de la fusta o similar en 
els seus acabats. 
 
Són finestres de millors tancaments hermètics, amb un pre-marc de fusta o 
metall que es col·loca en el moment d’executar el parament regularitzant el 
sistema constructiu, menys artesanal com era en l’antiguitat i en canvi, més 
sistematitzat. Els fusters han perdut pes davant els muntadors. 
 
Sobre aquest pre-marc es monta la fusteria, amb vidre doble i càmara d’aire 
interior per millorar l’aïllament. 

  
F.6.6.f Les tipologies de fusteries inclouen la finestra i el balcó habituals de qualsevol 

construcció sense una excessiva complicació en el seu disseny, fabricació o 
col·locació perquè responen a mesures força convencionals. 

  
F.6.6.g Tanmateix, al mateix temps ens trobem amb fusteries singulars, especialment 

quan estem treballant en rehabilitació i es pretén aprofitar una antiga obertura 
de cobert o paller per col·locar-hi una nova fusteria de grans dimensions. 
 
En aquests casos, la fusteria prèn un disseny i unes proporcions singulars que 
exigeixen un treball més acurat sense perdre de vista la importància de 
l’aïllament.  

  
Finalment, ens trobem les fusteries més característiques de l’entorn pirinenc, les 
que donen a sotacoberta. 
 

F.6.6.h La irrupció d’aquestes fusteries com a obertures per a l’entrada de llum a la 
planta més alta de les edificacions és un concepte modern perquè en l’antiguitat 
aquestes plantes no tenien ús i per tant no era necessària aquesta llum o en el 
seu defecte, ja hi havia grans obertures laterals com ara gaials per a fer entrar 
aquesta llum o circulació d’aire. 

  
F.6.6.i El que sí veiem en construccions antigues són petites llucanes d’accés a teulat 

per tal de poder accedir-hi per a fer reparacions o tasques de manteniment. Es 
caracteritzen per ser especialment petites i a cotes baixes del teulat, per facilitar-
ne l’accés des del terra de la planta. 

  
F.6.6.j Actualment però, donat que la planta de golfes s’ha fet habitable en la superfície 

amb una altura superior a 1,50 metres, això fa que tots els edificis de la comarca 
procurin aprofitar aquests metres per a segones plantes de dúplex, estances 
diàfanes o inclús vivendes íntegrament en planta sota teulat. 
 
El fet de ser habitable exigeix la presència de llum i ventilació. Quan això no 
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s’aconsegueix pels costats perquè és una coberta a quatre aigües o perquè té 
vivendes a mitgera, cal obrir per la pendent de la teulada. 
 

F.6.6.k 
F.6.6.l 

La llucana actual és una finestra convencional encaixonada dins d’una petita 
estructura que sobresurt de la coberta en un pla horitzontal i per tant inclinat 
respecte la teulada amb la seva pròpia coberta. 
 
Les seves mides són majors que abans perquè el seu ús no és pròpiament 
d’accés al llosat sinó donar llum i en casos particulars ampliar la zona habitable 
perquè sota aquesta llucana augmenta l’altura del sostre. 
 

 Inclús es dóna el cas de que a vegades aquesta llucana no és puntual sinó que 
en tot el pendent del llosat hi ha una obertura horitzontal per donar més llum 
encara a tota la planta que queda a sota. 

  
F.6.6.m 
F.6.6.n 

El que no existia antigament però és imprescindible avui són les finestres Vèlux. 
La marca ha superat la nomenclatura de l’element i avui entenem per vèlux totes 
les finestres que es col·loquin a la teulada en el pla de la pròpia pendent del 
llosat. 
 
En el passat, aquesta finestra no era usual per la dificultat de fer-la estanca, que 
avui en dia s’aconsegueix amb peces prefabricades i elevant aquesta finestra 
lleugerament per sobre de la coberta. 

  
F.6.6.o 
F.6.6.p 

Aquest tipus de finestra té dimensions variables segons la disponibilitat d’espai, 
l’intereix de les biges, les estances que il·lumina... i la seva disposició més 
amunt o més avall del pendent de la coberta també depèn del disseny del 
conjunt però acostuma a quedar per sobre que les anteriors. 
 

 Malgrat alguna variant singular, acostuma a tenir sempre el mateix tipus de 
funcionament d’una fulla ancorada per l’eix horitzontal de simetria que es pot 
obrir més o menys per a la ventilació. 
 
A diferència de les anteriors o la resta de fusteries, no acostuma a tenir 
porticons exteriors per la dificultat d’accés a tancar-los. 
 

F.6.6.q Tant llucanes com vèlux requereixen d’un pre-marc més consistent que les 
finestres i balcons convencionals perquè estan incloses en la teulada i això 
obliga a que l’estructura de bigues en respecti les dimensions i la ubicació, al 
mateix temps que aquestes obertures s’han d’adaptar a les possibilitats 
estructurals que no sempre permeten obrir forats a qualsevol lloc. 

  
 Un altre element vinculat a la fusteria que també ha canviat amb el temps és el 

porticó. Si bé en el passat es tractava d’una coberta opaca de fusta enganxada 
al marc de la finestra per poder tancar amb facilitat i amb aquesta única intenció, 
actualment el porticó no solament té una utilitat sinó que també és important 
com a component estètic de les façanes. 
 
De la mateixa manera que les finestres, aquest porticó s’ha modernitzat però 
malgrat això ha mantingut majoritàriament la seva composició de fusta. 
 

F.6.6.r Així doncs podem trobar el porticó que podem anomenar clàssic o tradicional 
d’una o dues batents per a finestres de mides estàndards. (en les que s’inclouen 
les llucanes) 
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F.6.6.s Per a balcons o finestrals més grans, aquestes batents es poden concretar en 
un sistema acordió. 
 

F.6.6.t I com a singularitat que recentment ha proliferat en les construccions recents ha 
estat el porticó corredor sobre unes guies. 
 

F.6.6.u Aquest porticó s’utilitza tant per a finestres petites com per a grans balconades i 
permet la versatilitat de només obrir-ne una part, cosa que amb els porticons 
convencionals no es podia fer i també evita la possibilitat de que el vent faci 
repicar aquestes batents contra la paret. 
 
En contra tenim que la presència de neu i les baixes temperatures poden gelar 
les guies inferiors i frenar la seva obertura. Per aquest motiu, habitualment 
aquest tipus de porticons es suporten per la part superior. 

  
F.6.6.v La importància estètica dels porticons es constata tal i com hem assenyalat 

quan parlàvem del revestiment de fusta a la façana, perquè són un trencament 
en el parament de pedra. 
 
En obres mitjanes o grans que permeten regularitzar les obertures a la façana 
és comú d’intercalar en la línia horitzontal i vertical unes franges que incloguin 
aquestes obertures amb franges de monocapa de manera que el conjunt té una 
aparença de modularitat tant quan s’obren els porticons com quan estan 
tancats. 

  
F.6.6.w 
F.6.6.x 

Pel que fa a les baranes interiors o exteriors, la fusta ha tingut sempre una 
importància cabdal i la segueix tenint en l’actualitat però per motius diferents. 
 
Si en el passat era per ser el material més accessible ara és per la preferència 
estètica de la fusta davant d’altres materials més industrials o menys rústics, 
com ara el metall o vidres metacrilats, més usuals a les zones urbanes. 

  
F.6.6.y En cases antigues, com a element de riquesa, hi havia en baranes exteriors de 

balcons la presència del ferro forjat i treballat en sanefa per a les cases 
benestants però en l’actualitat, com ja hem dit, hi ha l’efecte contrari i el metall 
és més aviat un material senzill i discret i ja no es treballa laboriosament com 
abans. 

  
F.6.6.z Igualment però, la fusta en el passat com actualment també permetia de fer-hi 

adornaments per embellir-la i donar-li major riquesa estètica per a les baranes 
dels balcons principals o de les portes d’entrada 

  
6.7. Aïllaments i impermeabilitzacions 
En el passat l’aïllament tèrmic no era una prioritat i es vencia a base de la llar de 
foc permanentment encesa, mantes gruixudes i una bona dosi d’estoicitat. 
 
De fet, en segles anteriors tampoc es tenia accés a materials que  poguessin 
aconseguir aquest aïllament. 
 
Tanmateix, avui en dia l’aïllament és una prioritat absoluta per mantenir el 
comfort que podem trobar en una casa a prop de la costa on en una ciutat més 
urbana del centre o sud de Catalunya, i aquest comfort va molt lligat a la 
temperatura agradable a l’interior de la vivenda encara que per ser zona de 
muntanya, a fora estigui nevant i fent molt de fred. 
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F.6.7.a Per dotar l’edifici d’aquest aïllament el material més utilitzat al Pirineu és 
l’escuma de poliuretà projectada en capes fins a un total d’entre 3 i 5 cm segons 
el punt d’aplicació, els demés elements del tancament i el projecte pertinent. 

  
Aquest aïllament és més comú per la seva facilitat de posta en obra sobre el 
parament ceràmic del que surten els ganxos metàl·lics per lligar la pedra que en 
canvi dificulten la col·locació de les plaques. Per contra, s’exigeix unes 
condicions d’accessibilitat de la maquinària que no es donen en totes les 
localitzacions ni edificis. 
 

F.6.7.b En aquests casos, també es dóna el cas de la placa de poliestirè extruït de 4 a 8 
cm però que com hem comentat fa un moment té el problema dels ganxos que 
surten del parament ceràmic perquè trenquen contínuament la placa amb és de 
que la presència de pilars que queden alineats per l’interior, sobresurten per 
l’exterior complicant la definició de les juntes de les peces. 
 

F.6.7.c Aquest tipus d’aïllament es dóna en casos i punts més singulars i normalment el 
trobarem en panells prefabricats per a teulades. 
 

 El fet de que la pedra de revestiment s’aplaqui sobre el parament impedeix que 
una càmara d’aire pugui actuar també com a aïllament o que altres sistemes 
més moderns com algunes làmines fines d’aïllament tèrmic reflexiu/reflectiu9 es 
puguin posar en pràctica en aquest tipus de tancaments. 
 

 La climatologia i la construcció tradicional de la zona no afavoreixen el disseny 
de terrats o terrasses gaire grans en els edificis però quan n’hi ha, les 
impermeabilitzacions normalment corren a càrrec de teles o pintures asfàltiques 
que tant es posen en terrasses com en les parts posteriors de murs on també es 
col·loquen altres teles drenants. 

 
  

7. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
Generalitats. Característiques. Procés. 
 
En l’actualitat el procés de construcció ha canviat molt respecte al que feien 
servir els nostres avantpassats degut a la tecnificació dels materials, la 
presència de tot tipus de maquinària i el canvi en el programa de necessitats 
dels clients actuals. 

  
7.1. Generalitats  

 La simplicitat de les solucions constructives en l’antiguitat permetia la 
construcció ràpida (normalment autoconstrucció) d’un nucli de vivenda amb 
fusta per a una posterior construcció més a consciència en pedra, que mica en 
mica va creixent, unint i separant edificacions amb el pas dels anys i donant lloc 
a nuclis urbans complexos i molt aglutinats. 
 

 Per contra, en l’actualitat, la urbanització i la construcció de vivendes segueixen 
patrons predefinits i un projecte global que comporta uns termes i uns terminis 
de construcció duts a terme per una colla d’industrials dirigits per tècnics.  

  
7.2. Temps d’execució 

 El temps d’execució dels habitatges s’ha reduit dràsticament per la millora dels 
                                                 
9 Com per exemple el cas del material de la casa Arelux:  http://www.arelux.com/fichas/Aislatermic.pdf  
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mitjans i recentment per obligació del mercat immobiliari. 
 

F.7.2.a Contra els avantatges comercials que representa tardar menys temps en 
construir un edifici hi ha importants contraindicacions vinculades principalment a 
la seguretat i la qualitat. 
 

F.7.2.b En primer lloc, la seguretat dels treballadors perquè les presses fan infravalorar 
riscos, passar per alt mesures de seguretat o obviar normatives per no 
ralentitzar el procés productiu. 

  
F.7.2.c En segon lloc, la seguretat i/o qualitat de la posta en obra dels materials, 

principalment els temps d’entrada en càrrega de les estructures de formigó i 
l’aplicació de paviments i/o revestiments sobre suports encara humits.  

  
 I finalment, la qualitat del conjunt de l’obra per una excessiva pressa en el 

disseny del projecte que no permet aprofundir en les solucions constructives de 
l’edifici o improvisació en la solució de detalls constructius... 

  
7.3. Fragmentació i especialització 

 Dos aliats de la velocitat en la producció d’un bé de consum són l’especialització 
de la mà d’obra i la tecnificació del sistema que el produeix. 
 
En aquest sentit, la tècnica ha avançat d’una manera extraordinària tant a nivell 
de les màquines com dels propis materials que es fan servir, maximitzant la 
productivitat dels treballadors, però sobretot, el salt qualitatiu en aquesta 
agument de la velocitat de construcció ha estat l’especialització dels operaris. 

  
 Això no vol dir que hagi deixat d’existir l’empresa constructora petita o familiar 

que fa la major part de l’obra i subcontracta petites partides molt concretes, que 
de fet, té una presència importància a la comarca però no es pot obviar la 
proliferació de moltes brigades a preu fet per a executar grans metratges. 

  
7.4. Estacionalitat10 

F.7.4.a 
 

El Pallars Sobirà és una zona de muntanya amb un clima alpí. Pel seu extrem 
nord oest limita amb la Val d’Aran, que té un clima continental. La confluència 
d’aquests dos climes implica unes característiques meteorològiques particulars 
amb estius suaus, primaveres i tardors plujoses i un hivern rigorós amb 
precipitacions en forma de neu amb certa regularitat. 
 
Aquesta periodicitat meteorològica fa que l’obra s’adapti d’una manera o altra 
per tal de treure el màxim rendiment de les hores de feina. 
 

  
7.5. Seqüència constructiva11 
Si bé en l’antiguitat la construcció partia de parets d’obra de fàbrica de pedra i 
forjats de fusta que anava creixent mica en mica avui en dia les estructures 
actuals de formigó armat assoleixen la cota total de l’edifici per després anar 
fent tancaments i la resta de partides interiors. 
 
La fragmentació de la construcció fa que ja no sigui una construcció de tot 
l’edifici al mateix temps sinó mirant d’ultimar la simultanietat de diferents 

                                                 
10 Veure annex III.A.5. Estacionalitat de la construcció al Pallars Sobirà 
11 Veure annex III.A.6. Seqüència constructiva 
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partides. 
 
La seqüència del procés constructiu segueix aproximadament aquest patró, molt 
similar al que es la que es dóna en la construcció a qualsevol altre lloc del país: 
 

F.7.5  
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                          

 
  

8. ÚS DE L’EDIFICI 
    
La forma, la distribució, els materials, el volum, l’accés… d’un edifici vénen 
determinats per l’ús que es fa del mateix. A continuació es concreten els que 
podem trobar a la comarca sense perjudici de que un mateix edifici en pugui 
encabir més d’un:  
 
8.1. Ramader i agrícola 

F.8.1.a En les cases antigues dels pobles acostumaven a tenir edificis contigus a la 
vivenda per a guardar ramats i collites; pallers, coberts i llúpies, o bordes, quan 
es trobaven a mig camí entre el poble i els camps o prats. 

  
En l’actualitat les poques explotacions són més grans i tenen espais de majors 
dimensions als afores dels pobles, en naus més industrials. 
 
8.2. Habitatge 

F.8.2.a L’habitatge és l’ús per excel·lència dels edificis en l’actualitat, tant pels que són 
primeres residències, com per les segones, les cases de nova planta com les 
rehabilitades, les unifamiliars o les comunitàries. 
 
Aquestes edificacions són vivendes modernes, amb les comoditats necessàries i 
utilitzant materials moderns encara que mantinguin l’estètica amb pedra i fusta. 
 
8.3. Allotjament hoteler, pensió o casa rural 

F.8.3.a L’atracció turística de la zona fa que a més a més de les segones residències hi 
hagi una àmplia oferta d’allotjament en hotels, hostals, pensions o cases rurals. 
 
La restauració, vinculada o no a l’allotjament, també és un ús molt comú ubicat 
normalment en plantes baixes d’altres edificacions. 
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 8.4. Local comercial 
F.8.4.a La tirada del negoci turístic combina les botigues i comerços propis de qualsevol 

població amb moltes oficines immobiliàries, records, disseny, roba, esports 
d’aventura, esquí, ... enfocades al visitant. 
  
8.5. Taller / Instal·lacions industrials 

F.8.5.a En menor mesura trobem instal·lacions industrials i tallers de tots els oficis. 
 
A Sort existeix un polígon industrial al costat del riu. 

 
 
9.- MANTENIMENT12 
Generalitats. El llibre de l’edifici. 
 
9.1. Generalitats 
Un edifici com a tal té una vida útil molt llarga, que a la pràctica supera de llarg la vida 
d’una persona. 
 
Per tal que qualsevol construcció compleixi aquest requisit de durabilitat ha de reunir una 
sèrie de premisses bàsiques inicials com són un bon projecte, una bona elecció de 
materials i de solucions constructives i un control de qualitat en la posta en obra, però més 
important que aquests factors determinants d’origen, l’ús i el manteniment del mateix 
també influeixen directament en la vida que tindrà l’edifici i sobretot en la conservació de 
les seves prestacions. 
 
A la pràctica, entenem el manteniment pel seguit d’accions periòdiques que realitzem a un 
edifici per tal de conservar les prestacions originals de funcionalitat, seguretat i estètica. 
 
En aquest conjunt d’intervencions hi englobem des de la neteja dels paviments o els vidres 
amb certa freqüència fins a les revisions de l’estat de l’estructura que es fa ocasionalment 
cada uns quants anys, passant per la reposició de peces o elements trencats o deteriorats 
com una bombeta o fluorescent, la reparació de desperfectes com el trencament d’una 
rajola o una teula, i finalment les revisions periòdiques establertes dels equipaments amb 
normativa pròpia com ascensors o extintors per exemple. 
 
Direm doncs que un manteniment adequat ens permetrà allargar la vida útil de l’edifici i 
tots els seus components retardant una possible intervenció de major envergadura, i si es 
dóna el cas, permet detectar ràpidament qualsevol desperfecte que es pugui donar. 
 
Si bé és evident la necessitat de canviar un vidre trencat d’una finestra, a vegades no ens 
sembla tan òbvia la pertinença d’una revisió periòdica de l’estat de l’estructura, la façana, 
les instal·lacions interiors o la coberta i per aquest motiu, l’existència del Llibre de l’edifici 
és una eina que cal donar a conèixer, fer servir i potenciar el seu ús per part de l’usuari/a. 
 
Proposta: Accés amb escales fixes i línia de vida permanent13 

 
Proposta: Sortides practicables (des de zona comuna en edificis plurifamiliars)14 
 
 
 
                                                 
12 Veure annex III.A.7: Llibre de l’edifici  
13 Veure capítol X: Propostes de millora 
14 Veure capítol X: Propostes de millora 
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IV. LA FUSTA EN CONSTRUCCIÓ 
 
 
 
1. LA FUSTA 
Generalitats 
 
La fusta és l’element cabdal d’aquest treball i per això arribats a aquest punt li dedicarem 
tota l’atenció especial que es mereix. 
 
Definició 
La fusta és la matèria llenyosa del tronc d’una planta, especialment arbres i arbustos, que 
es caracteritzen per tenir troncs. 
 
La fusta és un material heterogeni, higroscòpic, cel·lular i anisotròpic. El 40-50% són fibres 
de cel·lulosa (C6H12O6) i entre un 20-25% és hemicel·lulosa, unides per la lignina 
(C19H24014) que conforma entre un 24-28% més. 
 
Químicament té Carboni (50%), Hidrogen (6,1%), Nitrogen (0,1-0,2%), Oxigen (43%) i 
cendres (0,2-0,7%), amb les petites variacions segons els tipus de fusta. Amb aquesta 
composició eminentment orgànica queda clar que la fusta és un material viu i caldrà tenir-
ho en compte quan es col·loqui en obra perquè això implicarà uns comportaments 
mecànics concrets. 
 
Estructura interna 
L’estructura interna de la fusta conté unes parts diferenciades que responen a unes 
propietats mecàniques o altres i que tenen a veure amb la vida de l’arbre, i són, la 
mèdul·la, el duramen, l’albeca, el càmbium, el líber o floema i l’escorça.  
 
En l’annex IV.A.1.Estructura interna de la fusta s’expliquen breument. 
 
Classificació de la fusta 
La fusta es pot classificar en dos tipus ben diferenciats segons la seva estructura 
anatòmica; les coníferes i les frondoses, a més de les tropicals o exòtiques. 
 
Coníferes (o resinoses): 
Són les espècies més antigues (final de l’era primària), pròpies de zones fredes i 
temperades que subministren les millors i més preuades fustes de construcció per les 
seves característiques de treball i resistències mecàniques. Pi, avet, xiprer. 
 
Frondoses: 
Son espècies que van aparèixer més tard (final de l’era terciària). Són pròpies de zones 
temperades i tropicals, aptes per a ebenisteria degut al seu aspecte i qualitat. Roure, 
alsina, faig. 
 
Propietats físiques: 
Les propietats físiques són aquelles que tenen a veure amb les magnituds del material i la 
seva reacció a diferents accions. 
 
Són importants en aquest camp: l’anisotropia, la humitat, la deformabilitat, el pes específic, 
la conductibilitat tèrmica i sonora, les propietats elèctriques, l’estabilitat a àcids i àlcalis i la 
durabilitat que s’expliquen breument en l’annex IV.A.2. Propietats de la fusta. 
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Propietats mecàniques: 
Per la seva banda les propietats mecàniques fan referència al comportament del material 
davant de les sol·licitacions a esforços. 
 
Novament en l’annex IV.A.2. Propietats de la fusta explicarem breument: la duresa, la 
resistència a compressió, a tracció, al tall, a flexió, l’elasticitat, la fatiga i la fendibilitat. 
 
 
 2. TIPUS DE FUSTA EN CONSTRUCCIÓ 

 
La fusta que arriba a la construcció ha passat un procés industrial de producció 
de peces i elements amb unes característiques determinades. 
 
L’anisotropia de la fusta dificulta poder determinar exactament les propietats del 
material en un punt determinat. Tanmateix, s’han estandaritzat unes dimensions 
que responen correctament a unes determinades sol·licitacions. 
 
En aquest punt descriurem breument els tipus de fusta que trobem en 
construcció i amb quins usos. 
  

F.2.a 
 

Fusta massissa 
És la fusta directament extreta de l’arbre, tallada i conformada com a element de 
construcció. Té la bellesa estètica d’un element sense talls i amb un dibuix de les 
fibres continu. L’absència de defectes com ara nusos n’augmenta el valor. 
 
Per contra, en aquest tipus de peces l’anisotropia fa difícil de preveure el 
comportament del conjunt i és per això que en aquestes fustes els afecta més la 
presència o no d’humitat, els esforços que rep i la pròpia inèrcia de la peça que 
com a material viu té moviment abans i després de la seva posta en obra. 

  
F.2.b 
 

Fusta laminada 
La fusta laminada és una versió industrialitzada de l’anterior que compta amb 
làmines de fusta més primes unes sobre les altres i amb la mateixa direcció de 
les fibres, encolades amb resines sintètiques en calent a alta pressió. 
 
El seu acabat no és tan estètic però els seus avantatges més importants són 
agumentar les seves propietats mecàniques limitant deformacions i en canvi 
reduir les alteracions i el fet de ser pràcticament inalterables a la humitat.  

  
 Fusta contraxapada 

La fusta contraxapada segueix el mateix patró de producció que l’anterior però 
diferint que aquesta vegada les diferents làmines es disposaran de manera que 
les fibres quedin perpendiculars unes de les altres successivament, de manera 
que aquesta disposició i la seva compressió fa que quedin travades les unes 
amb les altres i les peces resultants siguin  pràcticament indeformables. 
 
La fusta contraxapada, a l’igual que les que veurem a continuació s’utilitza per a 
fer panells (“tableros”) de diverses dimensions per a usos no estructurals com 
ara el mobiliari, revestiments, paraments no portants, elements decoratius... 

  
 Fusta aglomerada 

La fusta aglomerada està formada per partícules de fusta o d’un altre material 
aglomerades entre sí mitjançant un adhesiu (resines sintètiques termoenduribles 
polimeritzades) i sotmetent el conjunt a fortes pressions per mitjà de premses 
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especials i una temperatura elevada. 
 
Quan el tamany major de les partícules és lleugerament paral·lel a les cares de 
la peça se’n diu premsat pla i si per contra són sensiblement perpendiculars a 
aquestes cares es diu premsat d’extrusió.  

  
 Fusta armada 

Es fabrica a partir de llistons, palla tallada, cartrons, etc. per formar una ànima 
interior recoberta amb làmines de fusta diversa fortament adherides mitjançant 
coles i premsat. S’utilitza molt en la fabricació de portes. 

  
 Fusta comprimida 

Aquest tipus de fusta és el resultant de comprimir el material en els seus plans 
radial i tangencial aconseguint reduir-ne el volum de l’orde de dues terceres parts 
augmentant-ne molt la duresa i resistència però no s’utilitza en construcció. 

  
 

 3.ELEMENTS DE FUSTA 
 
Aquest punt presenta els diferents elements de fusta que podem trobar en una 
construcció des de l’estructura fins el mobiliari.  
 

F.3.a Bigues de sostre: Són elements eminentment longitudinals de fins a 5-6 m 
normalment i d’un cantell que oscil·la segons la llum que cobreix entre 10x14 cm 
a 20x40 generalment. 

  
F.3.b 
F.3.c 

Bigues de teulat: Com les anteriors, es tracta d’elements longitudinals que poden 
mesurar més de 6 metres quan la seva ubicació dintre de l’estructura permet 
col·locar una peça que en talla la llum. El cantell novament dependrà del càlcul i 
oscil·la com en el cas anterior del 10x14 cm al 20x40 
 
Entendrem per biga horitzontal les que vistes en alçat tenen un pendent més o 
menys horitzontal i que normalment es correspondran amb careners, mitges 
laves o sabateres recolzades sobre murs o pilars, i anomenarem bigues verticals 
les que veiem verticals en alçat (valgui la redundància) encara que de perfil 
evidentment són diagonals marcant i determinant el pendent del llosat.  

  
F.3.d -Encavallada: L’encavallada és l’element composat com a mínim per dues bigues 

que s’uneixen per la seva part superior i descansen sobre les sabateres. 
  
F.3.e -Carener: És la biga horitzontal que corona el llosat. Depenent de quina 

estructura de teulada no porta carener. 
  
F.3.f -Mitjes laves: És la biga horitzontal que es col·loca entre carener i sabatera 

paral·lela a ambdós elements per tal de tallar la llum de les bigues verticals de 
les encavallades. 

  
F.3.g -Cabirons: És una biga de cantell menor que les bigues principals que 

normalment es posa per reforçar alguns punts amb la mateixa intencionalitat que 
quan parlem de cabirons en estructures de sostre. 

  
F.3.h -Jous: El jou és un tipus de biga amb una funció molt concreta que és la de tallar 

una biga vertical per crear una obertura al llosat. 
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F.3.i Pilars: Elements verticals que treballen a compressió transmetent els esforços 
horitzontals que li recolzen a sobre cap als fonaments. La fusta no és 
especialment apte per treballar a compressió però acompleix la seva missió i els 
seus avantatges són la seva bellesa estètica i la seva estabilitat al foc. 

  
F.3.j Sabateres: Les sabateres són la part perimetral de la planta on carrega la part 

inferior de les bigues verticals d’una teulada. Aquesta sabatera té un cantell 
similar al de les bigues de coberta que reposen sobre ella.  

  
F.3.k Panells de coberta: 

Els panells són el material d’entrebigat i el suport del revestiment d’una coberta. 
Té una part inferior embellida que quedara com a revestiment de sostre de 
l’espai sotateulat, un aïllament tèrmic intermig i una segona capa de fusta sobre 
la que es col·loca el revestiment. Es pot fer in situ o col·locar-lo en peces 
prefabricades. 

  
 Panells diversos (tableros): 

Els panells (tableros) de contraxapada, aglomerada, comprimida i armada, són 
utilitzats per a tot tipus d’elements no estructurals. Les seves propietats varien en 
funció del tipus de fusta del que parlem però en general tenen a favor que són 
pràcticament indeformables, són lleugers i són barats. 

  
F.3.l 
F.3.m 

Tauló bast: 
El tauló bast seria una peça auxiliar per als panells in situ.   

  
F.3.n Rastrell: 

El rastrell és novament una peça auxiliar allargada però aquesta vegada de 
secció rectangular d’entre 2x2 cm a 5x5 cm segons l’ús que se li vulgui donar. 

  
F.3.o Paviment: 

Antigament el paviment de les cases pallareses en plantes pis era d’un 
entaulonat de fusta mentre que actualment, per un gust estètic per aquest 
material, a quasi tots els habitatges hi ha paviments de parquet, ja sigui natural o 
sintètic, i el seu sistema sigui clavetejat o flotant. 

  
F.3.p Fals sostre: 

L’existència de fals sostres és una eina arquitectònica molt útil per amagar el pas 
d’instal·lacions o per reduir la sensació de tub en un passadís i en l’entorn 
pirinenc alguns d’aquests falsos sostres es fan amb lames de fusta primes 
clavetejades sobre rastrells o directament a les bigues o al sostre de formigó. 

  
F.3.q Revestiment vertical: 

Com en el fals sostre, per tal de tapar passos d’instal·lacions, espais cecs no 
habitables (d’altura inferior a 1,50 m) al perímetre de coberta o per revestir 
paraments al Pirineu s’utilitza molt la fusta per tal d’embellir el conjunt. 

  
F.3.r Mobiliari: 

El mobiliari normalment és sempre de fusta o algun derivat de la mateixa. La 
varietat és il·limitada i no és objecte d’aquest treball entrar en el seu estudi. 

  
 Després d’enumerar els elements més comuns de fusta que trobarem en la 

construcció i constatant que en una planta de sota llosat d’un edifici pirinenc ens 
trobarem la major part d’ells, cal valorar i tenir en compte la càrrega de foc que 
això significa en cas d’incendi, superior a la que podríem trobar en una altra 
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planta o en un edifici construit a la zona metropolitana en el que paviment, 
revestiments i sostre no són de fusta. 

 
 

 

 4. SISTEMES ESTRUCTURALS DE SOSTRES1 
 
Malgrat que en l’actualiat el sostre de fusta s’ha substituït normalment per un 
sostre de formigó del tipus que sigui, es segueixen col·locant alguns forjats de 
fusta en plantes sota teulat o altells pel seu acabat més estètic i/o reduir cantell. 
 
En aquest punt no entrarem en els materials que conformen els diferents 
elements d’aquestes estructures perquè solament volem centrar-nos en el 
disseny pròpiament dit de cada solució. 
 

F.4.a 
 

Biga + entaulonat 
Un sostre compost de biga més entaulonat per sobre és la solució antiga dels 
forjats en la construcció tradicional pallaresa. Donat que normalment les bigues 
no eren regulars i tampoc la taula basta que hi havia per sobre eren paviments 
més o menys horitzontals però al mateix temps irregulars. 
 
L’intereix habitual oscil·la entre els 50 i els 80 cm havent-hi casos puntuals per 
sota d’aquests valors i alguna excepció molt puntual per sobre depenent del tipus 
de tauló que es posa com a paviment, del seu gruix i de si aquest està doblat 
(dues capes de paviment en la mateixa direcció o perpendicular) o no. 
 
Les llums d’aquests sostres podrien arribar a superar àmpliament els 6 metres 
d’una bigueta autoresistent però caldrien seccions molt grans per la qual cosa, 
guiant-nos pels casos reals més habituals que trobem al Pallars, podem dir que 
ens trobem amb bigues d’entre 4 i 7 metres de llarg i seccions que van des dels 
15 als 30 cm, amb casos menys comuns per sobre i per sota d’aquests valors. 
 
Actualment s’han regularitzat les peces, els cantells, les llums i els taulons per a 
paviments estandaritzant les seves característiques i propietats, i cuidant 
especialment l’acabat estètic del conjunt.  
 
No és tan habitual avui en dia trobar-nos amb paviments de fusta però encara es 
dóna en estances singulars com ara unes golfes, un altell, o una planta pis d’una 
casa sencera de fusta tipus cabanya. 
 
El comportament estructural d’aquests sostres és el d’un sostre unidreccional en 
el que les bigues de fusta actuen com a biguetes autoresistents i l’entaulat de 
sobre fa la funció de material d’entrebigat i al mateix temps de paviment de la 
planta superior. 

  
F.4.b 
 

Biga + entaulonat + capa compressió 
En aquesta solució constructiva es repeteix l’esquema anterior de la biga de 
fusta i l’entaulonat de fusta però en aquest cas es suma l’existència d’una capa 
de compressió de formigó armat de 5-10 cm amb malla electrosoldada que 
permet:  

1. Uniformitzar el paviment i repartir les càrregues en el conjunt és a dir que 
així pateix menys l’espai entrebigat perquè tot treballa més solidàriament. 

2. Donar un acabat òptim al paviment per a rebre un enrajolat o qualsevol 
                                                 
1 Veure annex IV.DC.1: Detalls constructius dels sistemes estructurals de sostres 
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altre tipus de terra 
3. Tenir un gruix de forjat per on passar instal·lacions de tot tipus. 

  
 Biga + entaulonat inferior com a fals sostre 

Novament aquesta solució és una variant de l’anterior. Aquí però, l’entaulat no té 
una funció estructural sinó decorativa i seria solament amb funció estètica per a 
un fals sostre.  

  
F.4.c Biga junta 

Aquesta solució constructiva actualment està en desús però sí està present en la 
construcció tradicional pallaresa, en tot tipus d’edificis, i consisteix en que les 
bigues que conformen el sostre estan juntes entre sí de manera que elles 
mateixes esdevenen el paviment de la planta superior. 
 
Aquest tipus de forjat, igualment unidireccional com els anteriors, però aquesta 
vegada sense espai d’entrebigat respon a dos factors: 

1. Una secció de biga molt petita que li impedeix sostenir un sostre amb un 
intereix gaire gran i per tant opta per no deixar-ne. 

2. Unes sol·licitacions de càrrega superiors al normal (per presència 
d’animals o grans quantitat de collites, palla, gra, ... ) que per tant exigeix 
un sostre de major resistència que un de normal. 

  
F.4.d 
 

Biga simulada 
Aquest últim cas no es tracta de cap sistema constructiu de sostre sinó que es 
tracta d’una solució que consisteix en imitar la presència de bigues de fusta per 
sota d’un sostre de formigó armat amb ús decoratiu però mai estructural.  
 
En alguns casos la biga simulada inclou un emparquetat a tot el sostre. 
 
Segons el projecte i el constructor es col·loquen durant el procés estructural o un 
cop acabat l’edifici, en la fase d’acabats. 
 
El principal desavantatge d’aquest sistema és que es perd altura lliure per a cada 
planta perquè al gruix habitual del forjat cal sumar-hi el que es perd amb el 
cantell de les bigues i en cas d’una intervenció en un incendi pot donar lloc a 
confusió. Per contra, si tot el sostre està revestit amb fusta en millora el seu 
comportament davant del foc. 

  
 

 5. SISTEMES CONSTRUCTIUS DE TEULADA2 
 
Per solucionar les estructures dels llosats hi ha diverses solucions constructives 
segons les necessitats funcionals que es tinguin en la planta sotacoberta, les 
llums que s’hagin de cobrir i la distribució estructural de l’edifici. 
 

F.5.a 
 

Encavallades principals + bigues secundàries 
Aquesta solució consisteix en la col·locació de dues encavallades principals als 
dos extrems de la teulada i les encavallades intermitges que sigui necessari per 
cobrir la totalitat de la superfície amb llums que poden oscil·lar entre els 3 i els 10 
metres amb excepcions puntuals per sota i per sobre d’aquests valors. 
 
Col·locades aquestes grans encavallades, es disposen bigues horitzontals 

                                                 
2 Veure annex IV.DC.2: Detalls constructius dels sistemes estructurals de teulades 
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secundàries des del carener fins el ràfec amb un intereix entre 50 i 100 cm amb 
excepcions puntuals per sota i per sobre d’aquestes xifres. El carener aquí té el 
valor de qualsevol altra biga secundària a diferència dels casos que veurem més 
tard. 
 
Aquestes bigues secundàries són la base de l’entaulat del llosat sobre el que 
més tard hi anirà el revestiment de coberta. 
 
Aquesta solució és molt útil per a teulades d’edificis que tinguin una superfície 
més aviat regular i força ample (grans naus, pallers o coberts, totalment diàfans) 
perquè la dimensió de les encavallades principals permet salvar aquesta 
amplada i així partir la longitud en tants trams com faci falta col·locant una nova 
encavallada per cadascun d’ells. 
 
Té l’inconvenient que si aquesta encavallada principal compta amb tirants i 
reforços això fa que disminueixi l’altura lliure per sota seu per la qual cosa 
aquesta solució constructiva implica una altura força important de la teulada.  
 
No és imprescindible però donades les proporcions que acaben tenint aquestes 
encavallades no és estrany que es col·loqui un pilar per sota el seu punt central 
des del seu disseny original o com a reforç posterior. 
 
Les encavallades són el punt transcendental de l’estructura perquè concentren 
tot l’esforç de la teulada i el transmeten a terra a través dels pilars que les 
sostenen. Un problema a l’encavallada doncs, pot comportar la ruïna de tot el 
llosat. 

  
F.5.b Encavallades iguals sense tirant 

Aquest sistema constructiu es  tracta de la col·locació paral·ela de totes les 
encavallades amb un intereix entre 50 i 100 cm amb excepcions per sota i per 
sobre d’aquest valor. 
 
Aquestes encavallades són la base de l’entaulat que forma el pendent de la 
teulada sobre el que es col·locarà la pissarra. 
 
Les bigues d’un i altre costat de l’encavallada s’uneixen per la part superior i es 
recolzen o s’encasten3 a les sabateres de manera que conformen un equilibri 
isostàtic simètric que es sostindria independent però que un cop muntada 
l’estructura sencera del teulat treballa solidàriament amb la resta. (En muntar 
aquestes estructures és habitual col·locar peces auxiliars per evitar que caiguin) 
 
En aquest sistema totes les bigues tenen la mateixa importància i el mateix 
cantell per la qual cosa l’estructura és més homogènia. Un defecte o problema 
en una de les bigues danya aquell punt però no té una repercussió global en tota 
la teulada. 

  
F.5.c Encavallades iguals amb tirant 

Aquest cas és el mateix que l’anterior en el que es col·loquen novament totes les 
encavallades iguals amb un intereix de 50 a 100 cm. 
 
La diferència en aquest cas és que l’encavallada té un tirant que lliga les dues 
bigues a una determinada altura donant solidesa al conjunt i impedint que 

                                                 
3 Veure punt 6: Unió amb altres estructures 
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aquesta s’obri. 
 
Té els mateixos avantatges que l’anterior però la necessitat del tirant limita la 
seva versatilitat, especialment la cota de la planta inferior. 
 
Per contra aquesta solució està especialment indicada per a teulades de certa 
entitat sense pilars perquè són un terme mig entre l’encavallada senzilla de dues 
bigues i la principal que hem vist en el primer cas d’aquest punt. 

  
F.5.d Carener amb biga recolzada 

Aquesta solució consisteix en l’existència d’una línia de pilars que sostenen un 
carener a la cota màxima de la teulada sobre el que recolzen les bigues. 
 
Aquest disseny és base dels dos casos mencionats anteriorment perquè les 
bigues que conformen les encavallades hi recolzen per la part superior. 
 
Aquest carener estarà fixat als pilars4 i és un dels punts claus de l’estructura 
perquè l’estabilitat de la coberta dependrà de la seva. Un problema en el carener 
implica un perill per al conjunt. 

  
F.5.e Carener + mitja lava + biga recolzada 

Aquesta solució incorpora a l’anterior una mitja lava, normalment, a meitat de 
camí entre carener i sabatera. Es tracta novament d’una biga horitzontal 
recolzada sobre pilars però en aquest cas és un suport intermig per a la biga 
vertical. 
 
Es dóna habitualment en teulades força grans en les que per contrarestar la 
fletxa de les bigues de l’encavallada sense haver d’augmentar el cantell es posa 
un suport en el punt de moment màxim partint així la llum de la mateixa. 
 
L’existència d’aquests dos suports (carener i mitja lava) reparteix la càrrega i un 
problema en un dels dos no té perquè implicar la ruïna de la teulada encara que 
la deixi malmesa i desestabilitzada temporalment. 

  
F.5.f Mitja lava + biga recolzada sense carener, amb o sense tirant. 

Finalment, l’última solució opta per no tenir carener i recolzar l’encavallada sobre 
la mitja lava de manera que tornem a estar en els casos de les encavallades 
iguals amb o sense tirant però amb la col·locació d’aquest suport intermig que 
talla la llum i per tant permet una teulada més ampla. 
 
En aquesta solució un problema en aquesta mitja lava perjudica més greument el 
conjunt de l’estructura que en el cas anterior perquè deixa la biga vertical 
recolzada o encastada a la sabatera i empenyent a la seva simètrica amb major 
empenta perquè l’altra segueix tenint el suport intermig. 
 

  
 És obvi que els problemes que es puguin donar en un punt d’un element no 

tenen perquè arruinar el conjunt de la teulada perquè un cop hem posat el 
material d’entrebigat l’estructura treballa més solidàriament però al mateix temps, 
cal posar èmfasi en aquest punt perquè a vegades, sense parar-hi compte, 
s’ajunten els elements més conflictius amb els punts cabdals de l’estabilitat de la 
coberta multiplicant innecessàriament el risc. 

                                                 
4 Veure punt 6. Unió amb altres estructures 
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6. UNIÓ AMB ALTRES ESTRUCTURES 

 
Els sistemes constructius en fusta per a sostres i teulades descrits reposen al 
seu torn sobre altres sistemes estructurals que conformen el conjunt de 
l’edifici.En aquest punt desgranarem com s’uneixen. 
 
Un percentatge molt important, per no dir més de la meitat, dels problemes que 
es dónen en una edificació, ja sigui en el moment de la seva posta en obra o 
durant la seva vida útil, es focalitzen en les unions entre materials diferents.  
 
Així doncs, podem tenir un molt bon càlcul, posta en obra i assajos de resistència 
d’una estructura de formigó, i tenir un molt bon disseny, material i posta en obra 
d’una estructura de llosat de fusta, però si no cuidem bé com unim un i altre, 
algun dels dos pot perdre les propietats que se li suposen i en aquest cas, la 
teulada seria la que tindria les de perdre. A continuació enumerem i descrivim les 
solucions més comunes: 
 
Pedra – fusta 
La pedra i la fusta s’uneixen en dos possibles punts: 

F.6.a Sabatera:  
En les edificacions pallareses antigues les teulades descansaven les seves 
encavallades o bigues verticals sobre una biga sabatera de fusta sobre el mur de 
pedra. 
 
L’element exerceix una força vertical per pes i una altra de lateral que a la pedra 
li costa d’absorbir. Com que la planta sota teulat no era habitada, era força comú 
deixar la biga o encavallada recolzada i prou tot i que actualment, en les 
rehabilitacions de cases antigues amb mur de pedra, quan la teulada reposa 
sobre aquest parament es reomple l’espai buit entre bigues amb més material 
deixant l’element de fusta encastat a la paret. 
 

 Pilar: 
En edificacions grans amb ús de paller o cobert era força habitual la presència 
d’un o més pilars interiors per tal de tenir un espai més diàfan. Malgrat que hi 
hagués alguns casos que sí, aquest pilar o pilars no servien com a vèrtex de 
llosats a quatre aigües sinó que sostenien un carener que tallava la coberta en 
dues vessants. 
 
Aquest pilar, en algunes edificacions era de fusta, però evidentment estem 
parlant d’unes proporcions molt grans i no hi ha gaires arbres a la zona amb 
aquestes dimensions de manera que aquests pilars centrals es feien de pedra. 
 
Aquí doncs ens trobem amb el mateix cas d’una biga carenera o una 
encavallada principal que descansen sobre aquest pilar.  
 
Tant en un cas com en l’altre, si el gruix del pilar ho permetia es recobria amb 
material al voltant de l’element per fixar-lo.  

  
 Obra de fàbrica / Bloc de formigó – fusta 

El mur de pedra antic s’ha anat substituint pel mur combinat entre ceràmica, 
aïllament i aplacat petri, tanmateix és poc habitual trobar-nos cases únicament 
de totxana, maó o bloc de formigó, i en tot cas, cap d’elles té un ús d’habitatge 
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sinó de cobert o paller. 
 
Com hem explicat en el punt anterior i en altres apartats, la pedra és un mal 
material per treballar a flexió però vencia aquest impediment amb un gruix major 
i unes estructures al màxim d’isostàtiques possibles. 
 
En el cas de la ceràmica o el bloc de formigó ens trobem amb la mateixa situació 
però el que sí no és habitual és regruixar les parets amb diferents envans de 
totxana, maó o bloc formant un mur de 40-60 cm com era habitual que fessin els 
de pedra. 
 
El que es fa aleshores és un pilar com a contrafort, amb el benentès que la seva 
altura no pot ser exagerada perquè sinó la seva esveltesa seria excessiva i 
tornaríem a estar amb el mateix problema de que treballaria malament a flexió. 
 

F.6.b Pilar perimetral: 
Sobre el pilar es recolza l’encavallada o biga i sobre aquesta els cabirons 
horitzontals. En cas de fer aquest sistema caldria descartar les estructures amb 
les bigues verticals i un intereix petit perquè implicaria fer un pilar per cadascuna 
d’elles.  
 
Cal dir que el cas de murs d’obra de fàbrica o bloc de formigó, i per tant de 
construcció més recent, amb coberta de fusta, són casos molt singulars perquè 
es tracta de petites reparacions en murs de pedra mantenint la mateixa teulada. 
 
Quan actualment es fan murs perimetrals d’obra de fàbrica o bloc de formigó, la 
coberta es fa amb altres materials més lleugers. 
 

F.6.c Pilar central: 
Per contra, el cas d’un pilar central dins d’un paller o cobert com en el punt 
anterior havíem vist el de pedra sí és més factible perquè com que descansen 
sobre ells bigues de procedències més o menys oposades, les forces de flexió 
que fan sobre l’element es comencen i per tant l’obra de fàbrica o bloc treballa a 
compressió. 
 
A més a més, normalment aquests pilars requereixen d’una secció una mica 
gran per tal de poder recollir en el seu punt més alt una o més bigues 
còmodament. 
 
En la seva posta en obra, no sempre tot el pilar està fet amb peces, en alguns 
casos només és l’exterior com si es tractés d’un encofrat i a l’interior hi ha una 
ànima de pedres i morter o formigó armat. 
 
En tot cas els pilars que trobem de bloc o obra de fàbrica són rehabilitacions, 
reconstruccions o reforços dels ja existents per la qual cosa es tracta de casos 
generalment poc comuns. 
 

F.6.d Sabatera: 
La sabatera perimetral de la teulada es pot construir en formigó armat, que és el 
més usual aprofitant l’execució de la planta sotateulat però també es pot fer amb 
un mur de fàbrica de maó. 
 
No acostuma a ser molt alta, el que permeti l’altura màxima reguladora de 
l’edifici. 
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En aquí la unió tendeix a ser un recolzament simple de la peça sobre aquest mur 
per la part exterior del mateix i deixant l’element passant, amb una dent en el 
punt exacte del lloc on carrega amb l’angle pertinent perquè descansi 
perfectament horitzontal sobre el mur. 
 
No és habitual sobre mur de fàbrica que hi hagi elements auxiliars de fixació però 
s’acostuma a fer l’entrebigat també amb bloc de manera que la biga queda 
encaixonada pels dos costats. 

  
 Formigó – fusta 

Ja hem comentat diverses vegades al llarg del treball que actualment el formigó 
armat és el material més utilitzat per a les estructures, ja sigui en vertical com en 
hortizontal. 
 
Per aquest motiu en obra nova és la unió de materials que ens trobarem més 
sovint en la planta de sotateulada. 
 
Es tracta de pilars i de sabateres, els primers que poden carregar en el seu cap o 
a mitja altura, i les segones, que poden ser arran de planta o alçat en un muret 
perimetral. 

  
F.6.e Pilar: 

El pilar de formigó en planta sotateulat normalment és una prolongació d’una 
línia vertical de pilars que prové de l’estructura de l’edifici i generalment no 
supera els 30x30 cm de secció a diferència dels pilars de pedra que hem 
mencionat anteriorment, per la qual cosa la biga o bigues que hi han de carregar 
no tenen tanta superfície de recolzament. 
 

 El pilar, com hem vist en l’apartat sobre les tipologies constructives de teulat, pot: 
1. Formar part d’una encavallada principal on descansen les demés bigues 

secundàries horitzontals. 
2. Ser suport de la biga carenera o mitja lava sobre les que carreguen les 

bigues secundàries en sentit vertical  
3. Ser suport per a bigues horitzontals que reposin a una altura determinada 

del pilar en estructures de sostres o estructures auxiliars. 
 

 En els dos primers casos la secció del pilar limita l’espai de recolzament per la 
qual cosa requereix d’una peça auxiliar per tal de fixar o limitar el moviment de 
l’element que hi recolza. 
 
Aquesta peça auxiliar té tres possibles dissenys amb les seves diferents variants 
per a tots els casos concrets que pot donar un projecte: 

1. Una peça metàl·lica en forma d’U que encaixona l’element de fusta a dins 
impedint el moviment lateral. 

2. Una peça metàl·lica en forma de T invertida de manera que la base es 
colla al cap del pilar i la punta entra dins una ranura ja feta a la peça 
impedint el moviment lateral i depèn de la “holgura” de la ranura i la peça 
metàl·lica, també el moviment longitudinal. Normalment es tendeix a fixar 
aquesta peça amb cargols perpendiculars que traspassen tota la peça. 

3. Una base amb un o més cargols verticals que entren en la peça com en 
el cas anterior però en sentit vertical des de sobre evitant els cargols que 
travessen de costat a costat l’element de fusta. 
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I en el cas en que les bigues recolzen a mitja altura la peça auxiliar tindria el 
disseny de les dues primers propostes adaptant-se al fet de que es colla en el 
pilar de manera horitzontal. 

  
F.6.f Aquestes peces són fetes d’una al·leació d’acer.  

 
Més endavant, en l’apartat de detall, veurem com pot afectar aquest material, la 
seva forma i la seva posta en obra, al conjunt de l’estructura de fusta i com 
podem mitigar-ne els riscos. 
 

 Sabatera: 
La sabatera de formigó com ja hem dit pot ser arran de planta o en un muret 
perimetral. El disseny d’un o altre vindrà determinat per l’altura màxima 
reguladora de l’edifici. El promotor i/o el client tendeixen a intentar apurar 
aquesta altura per tal de guanyar superfície útil en la planta sota teulat, que no 
és habitable per sota de 1,50 metres d’altura. 
 
Aparentment no hi ha una diferència formal entre les dues solucions però el 
muret ens permetrà una variant de muntatge. 
 

 En el cas de que la teulada recolzi arran de perímetre de la planta exigeix que 
aquesta recolzi sobre el cantell i per tal de millorar-ne l’adherència se li fa una 
dent a la peça de manera que travi la peça i eviti un possible lliscament. 
 

 No és estrany que es procuri de fixar d’una manera o altra l’element per 
augmentar la seguretat i això es fa normalment amb peces metàl·liques en L 
fixades a la sabatera i a la biga. 
 

  
 En el cas de les sabateres que són un muret solidari en el perímetre de la planta 

senzillament es trasllada la solució constructiva anterior una mica més amunt i 
ens trobem amb el mateix cas que en la sabatera d’obra de fàbrica en la que la 
peça recolzarà per la part exterior del mur, amb la dent que permet travar-la. 
 
A diferència d’aquella, (la sabatera ceràmica) i com en el cas anterior, (sabatera 
arran de terra) el fet de que la sabatera sigui de formigó armat permet i facilita la 
col·locació de les peces auxiliars ja mencionades, que en el cas de l’obra de 
fàbrica (gruix 10-15 cm) malmetrien molt el mur i no podríem garantir la seva 
fixació però que en el cas del formigó, que acostuma a tenir un gruix d’entre 20 i 
30 cm queden benassegurades. 
 

F.6.g Com en la sabatera ceràmica, l’espai d’entrebigat per sobre del muret on 
recolzen les bigues s’omple amb un envà ceràmic fins a cota dels panells de la 
teulada. 
 

 Amb la sabatera sobre mur perimetral també es dóna la possibilitat de que la 
biga que hi carrega no ho faci recolzant sinó encastant-se en el mur. 
 
Aquesta solució talla l’element en dues parts, la que conforma el pendent de la 
teulada i la que forma el ràfec, que queda com una peça independent. 
 
Es tracta de que la biga ja no recolza sobre el perímetre exterior del mur sinó 
que té un tall a esbiaix formant 90º que s’encasta en la part interior del mateix de 
manera que la biga en sí acaba a la sabatera. 
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Aquesta solució s’utilitza menys que les anteriors però també cal considerar-la 
perquè el comportament del nus varia, ja que ara s’ha convertit en un 
encastament enlloc d’un recolzament. 
 
Quan es dóna aquest disseny no cal cap element de fixació perquè la forma de 
la peça amb tall a 90º ja encaixa perfectament sobre el mur de manera que ja no 
es pot moure. 
 
Aquesta solució permet fer arribar el muret de formigó fins a la cota dels panells 
de la teulada, sense necessitat de reomplir com hem vist en el cas anterior, amb 
obra de fàbrica, l’espai entre bigues. 
 
El ràfec que ha quedat deslligat de la biga es posa en un altre moment, abans o 
després, collat al mur per la seva part exterior seguint la linialitat de la teulada o 
amb un angle una mica diferent a l’estil afrancesat. 
 
De totes maneres, la col·locació dels panells i del revestiment serà continu i es 
farà simultàniament. 

  
 Metàl·lic – fusta 

És menys freqüent trobar-nos amb aquest tipus d’unions però n’hi ha, i si bé no 
és habitual que tota l’estructura sigui metàl·lica, sí que és més comú que un o 
alguns pocs elements sí siguin metàl·lics per resoldre alguns punts del llosat que 
siguin difícils de solucionar amb altres tipus d’estructura. 
 
Com en el cas del formigó, novament ens trobarem amb pilars i sabateres. 

  
F.6.h Pilars: 

En aquests casos la secció encara és inclús menor que en els pilars de formigó i 
podem estar parlant d’una base de 20x20 on han de recolzar bigues o cabirons. 
 
Ens trobaríem en aquest punt en els mateixos tres tipus de recolzament que en 
el pilar de formigó, (1) formant part d’encavallada, (2) sostenint carener o mitja 
lava, (i 3) sostenint biga horitzontal a mitja altura. 
 
Per solucionar la unió el més habitual són les peces auxiliars metàl·liques que 
encaixonen l’element de fusta i que es solden directament al pilar. 
 
Es tracta doncs de peces generalment amb les mateixes propietats que el propi 
pilar, són d’acer i es protegeixen, amb pintures ignífugues o amb revestiments 
protectors. 

  
F.6.i Sabatera: 

Pel que fa a les sabateres metàl·liques ens trobem davant de les mateixes 
possibles solucions que en el cas de les sabateres de formigó, tot i que si les 
estructures metàl·liques verticals ja acostumen a ser singulars, que a més a més, 
les sabateres també ho siguin encara és menys comú. 
 
Tanmateix ens trobem novament amb les dues possibilitats, que l’element 
metàl·lic estigui a cota de terra de planta sotateulat o sobre una sabatera que pot 
ser de formigó o ceràmica. 
 

 La solució per a resoldre l’unió passa novament: 
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1. Per recolzar la biga per la part externa de la peça metàl·lica, fixant-la amb 
peces auxiliars i/o reomplint l’entrebigat amb material ceràmic. 

2. Encastar-la per la part interna. 
En aquest cas, com en la mateixa solució en formigó, el ràfec independent es 
collarà en un altre moment per la part externa de l’element metàl·lic o del 
mur. 

  
 Fusta – Fusta 

Finalment, no podem obviar la tipologia d’unions entre elements de fusta, 
cabirons sobre bigues, jous, encavallades...  
 
Ja hem vist en el punt anterior els tipus d’estructures de fusta possibles i les 
diferents combinacions de peces per a cada solució constructiva, ara només ens 
fixarem en com s’uneixen aquests elements. 
 
En el passat es prioritzava l’encaix, la simetria de les estructures que permetia 
que fossin isostàtiques i algun petit element auxiliar com ara claus o peces 
metàl·liques concretes en punts molt singulars. 
 
Actualment els encaixos són de dos tipus: 

F.6.j 1. En recolzament: 
Quan una peça recolza sobre una altra i es fa una dent en una d’elles o en 
les dues per tal de millorar la trava. Per exemple una biga secundària vertical 
sobre carener. 

F.6.k 2. En encastament 
Quan una peça entra dintre d’una altra de manera que la segona impedeix 
que l’altra es mogui. Per exemple: un jou. 

  
 Però no podem obviar que avui en dia, tot i que el control numèric i els 

programes informàtics permeten dissenyar els encaixos a la perfecció és habitual 
sumar-los-hi elements d’unió metàl·lics per a fixar encara més les peces. 
 
Malgrat que la base sobre la que recolzem sigui de fusta, novament ens trobem 
amb 3 possibles peces auxiliars: 

1. La peça metál·lica en U que encaixona la peça que rep. 
 2. La T invertida que entra dins de la peça que rep. 
 3. El cargol que fixa amb una rosca la peça que rep. 
  
 Havent explicat com són les unions entre fusta i fusta cal veure on trobem 

aquests nexos, i novament ens cal mirar a dos punts, als pilars i a les sabateres, 
i afegir-n’hi un altre, els careners i/o mitges laves: 
 

F.6.l Pilar: 
La fusta maximitza les seves propietats quan treballa a flexió mentre que 
treballant a compressió és un material menys vàlid que la pedra, l’obra de fàbrica 
o el formigó.  
 
Tanmateix, antigament sí que s’utilitzava un tronc de fusta com a pilar i trobem 
exemples de seccions molt grans que eren la base estructural interior d’un paller, 
o pilars de menor secció que igualment sostentaven les encavallades principals. 
 
Tot i que en menor mesura que els materials anomenats anteriorment, 
actualment en algunes plantes superiors, altells, golfes o sotateulats es segueix 
col·locant un pilar de fusta per resoldre un punt díficil de solucionar o simplement 
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per un valor estètic. 
 
En aquest pilar hi recolzarem bigues a mitja altura o en el seu cap, (careneres i 
mitges laves) i/o formaran part de les encavallades principals tal com qualsevol 
altre pilar dels que hem anat mencionant. 
 

F.6.m Per fer-ho comptaran amb les peces metàl·liques auxiliars que hem comentat en 
aquest mateix punt; en U, en T invertida i cargols. 
 

F.6.n Sabatera: 
El cas de les sabateres torna a ser molt semblant al del formigó amb la diferència 
que en aquest cas la biga sabatera de fusta no està mai inclosa dins del forjat 
sinó que la pròpia peça fa de sabatera per sobre de la planta o està lligada al 
muret perimetral. 
 
Aquest sistema permet una bona lligada d’aquesta biga horitzontal amb la seva 
base. A partir d’aquí es comporta igual que en els anteriors casos: 

1. Amb un recolzament per la cara externa de la sabatera (millorat amb les 
peces auxiliars en U, T invertida o amb cargols) 

2. Amb un encastament per la part interna 
 
La solució de biga recolzada sobre sabatera fa que hi hagi un espai entrebigat 
que calgui reomplir. Normalment es fa amb material ceràmic però les diferències 
de dilatació entre materials provoca sovint esquerdes en el material. És comú 
doncs, acabar el parament amb un aplacat de fusta que amagui aquest espai 
entre bigues. 

  
F.6.o Careners / mitges laves: 

Normalment els careners o mitges laves són senzillament elements horitzontals 
superiors o intermitjos on recolzen les bigues verticals però les unions entre les 
primeres i les segones no són nusos encastats per la qual cosa és freqüent 
trobar-nos que en la seva unió senzillament hi ha una dent en un o els dos 
elements per tal de travar-los però sense necessitat de cap peça auxiliar que 
reforci el lligam. 
 
En cas de que per major seguretat es decideixin col·locar aquestes peces d’unió, 
tornaríem a recórrer als tres tipus ja exposats; la U, la T invertida i el cargol. 

  
 Com hem vist al llarg de tot aquest punt, la importància del control numèric en 

l’encaix de les peces és primordial perquè si falla un encaix d’elements per excés 
pot comportar haver-lo de manipular però si és per defecte l’element s’ha de 
descartar i fer de nou. 
 
És per això que la presa de dades, el disseny i el processament informàtic del 
conjunt té un pes molt gran abans de servir el material a l’obra per tal que un cop 
allà es faciliti la feina als muntadors i sobretot, s’agilitzin els treballs per fer-los en 
el menor temps possible. 

  
 
7.ATACS A LA FUSTA 
 
La fusta, durant el procés de creixement de l’arbre, durant el procés de producció 
dels elements derivats de la mateixa, durant la posta en obra d’aquests elements 
i durant el seu ús, estàs sotmesa a l’atac de tot tipus d’agents que n’alteren la 
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seva estabilitat, en modifiquen les seves propietats i en alguns casos poden 
arribar a la seva destrucció. 
 
En aquest sentit ens cal fer una mínima referència a aquests agents agressius 
segons la seva causa:5 

 
 1. 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. 

-Fongs: Són organismes vegetals sense clorofil·la que es reprodueixen per 
espores, penetrant en la fusta perforant-la i originant la pudrició. 
-Insectes xilòfags: Són insectes que s’alimenten de la fusta i crien en ella 
perforant galeries i debilitant-la. Els més coneguts són els tèrmits. 

 
 2. Causes abiòtiques: Les causes abiòtiques no són organismes vius sinó que 

són factors ambientals i substàncies químiques inorgàniques. 
-Intempèrie: L’agressió del sol, la pluja, la neu, les oscil·lacions tèrmiques, 
l’aire i la humitat que envelleixen i enfosqueixen la fusta. 
-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 alterant les propietats del material. 
-Agents químics: Qualsevol substància química agredeix i malmet la fusta, 
especialment si aquesta no està protegida. 

  
 8. TRACTAMENTS DE LA FUSTA6 

 
Per protegir la fusta hi ha diversos tipus diferents de tractaments i també caldrà 
veure en quin moment del procés de producció i posta en obra s’aplica. 
 
Cal diferenciar doncs entre els tractaments previs, per protegir la fusta abans de 
l’atac, i els tractaments de sanejament, per tal de curar-la.   
 
Tractaments previs naturals: 
El talat dels arbres és millor fer-lo a l’hivern, amb menor activitat biològica. 
 
El “desabiat” per extreure la sàbia de l’arbre amb un “rentat intern”.  
 
L’assecat per neutralitzar la humitat que pot provocar pudricions i també 
millorant amb això les propietats del material. 
 
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.  
 
Les pintures olioses o amb diferents diferents mescles protectores. 
 
La immersió de l’element en calent en una solució química protectora. 
 
La injecció que recobreix la peça amb una capa a base de fluorur sòdic.  
 
Si bé és impossible evitar que la fusta sigui combustible, sí es pot retardar la 

                                                 
5 Veure annex IV.A.3: Atacs a la fusta 
6 Veure annex IV.A.4: Tractaments de la fusta 
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seva combustió amb una impregnació amb agents químics. 
 
I finalment davant del foc, per evitar el col·lapse de les estructures el més 
habitual és augmentar el cantell de les peces. 

  
 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.  
 
Pel que fa als tractaments posteriors a l’atac del foc se’n fa una breu 
explicació en l’annex IV.A.4: Tractaments de la fusta 

  
 

 9. PRODUCCIÓ D’ELEMENTS D’ESTRUCTURA DE FUSTA  
Exemple d’un industrial de la fusta: Fustes Pallé7 
 

 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. 
 

F.9.a 
 

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 i s’emmagatzema de forma industrial. 
 

 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. 
 
Les presses de la construcció i les urgències8 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. 

  
F.9.b 
F.9.c 
F.9.d 
F.9.e 

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.  
 
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.  
 

                                                 
7 Veure annex IV.A.5: Procés de producció de la fusta 
8 Veure capítol III.7.4: Estacionalitat i Annex III.A.5. Estacionalitat 
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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. 
 
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. 
 

F.9.f 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. 

  
 El transport 

En el passat els dos Pallars van tenir una figura particular que a dia d’avui s’ha 
perdut, els raiers, que transportaven la llenya a través del riu. 

  
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. 
 

F.9.g  L’emmagatzematge a l’obra 
Finalment, aquest és l’últim pas abans de la posta en obra, ubicar el material 
dins de l’obra esperant la seva col·locació en condicions de seguretat. 
 

F.9.h 
 

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, ... 

  
 1. Replanteig de l’estructura:  
 2. Col·locació de les peces principals.  
 3. Col·locació de les peces secundàries 
 4. Muntatge de les estructures de llucanes 
 5. Col·locació de la peça d’entrebigat  
 6. Revestiment amb pissarra 

 
F.9.i 
 

L’acabat 
Col·locat el material d’entrebigat, abans o després de posar el revestiment 
pertinent, es pot tractar la fusta de l’interior a nivell estètic i de protecció. 
 
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.  
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V. NATURALESA I DESCRIPCIÓ DEL FOC I 
DELS PROCESSOS DE COMBUSTIÓ 

 
 
1. NATURALESA FÍSICA I QUÍMICA DEL FOC.  
Definició i conceptes bàsics 
 
Per parlar de qualsevol cosa relacionada amb el comportament de l’estructura davant el 
foc, la resistència de materials, la idonietat d’una o altra solució constructiva, la 
necessitat d’un o altre sistema passiu o actiu de resposta davant d’un incendi... cal 
conèixer i dominar una sèrie de conceptes1 sobre la naturales física i química del foc que 
ara descriurem breument per tal d’encarar-ne la manera de combatre’l amb els mitjans 
més eficients i eficaços. 
 
1.1.Definició  
La combustió és una reacció exotèrmica d’oxidació ràpida, on una substància, en 
endavant, COMBUSTIBLE, reacciona amb un oxidant, COMBURENT, amb l’energia 
aportada per una font de calor o FONT D’IGNICIÓ. 
 
La reacció química, en ser exotèrmica, desprèn calor i pot anar acompanyada de 
l’emissió de llum o incandescència, la producció de residus de cendres i substàncies 
volàtils o fum. 
 
1.2. El triangle del foc 
Per a que es pugui donar una combustió són necessaris i imprescindibles tres elements: 
COMBUSTIBLE, COMBURENT I FONT D’IGNICIÓ. 
 
El COMBUSTIBLE pot ser sòlid, líquid o gasós, amb les propietats físiques i químiques 
pròpies de cada material i/o substància i el seu estat en l’ambient. 
 
El COMBURENT més habitual sempre és l’oxigen tot i que també es podria donar amb 
altres productes concrets com és el cas del clor. (això seria més propi d’instal·lacions 
industrials i no el cas que ens ocupa) 
 
La FONT D’IGNICIÓ, que es tracta d’una font de calor d’origen divers; tèrmiques, 
mecàniques, elèctriques i químiques. 
 
Sense la presència d’un d’ells és impossible que es doni el fenomen químic del foc i això 
serà especialment important quan es tracti l’apartat d’actuacions sobre el foc perquè tots 
ells aniran enfocats a atacar concretament un d’aquests tres elements. (veure apartat 4. 
d’aquest apartat)  
 
Aquests 3 components s’anomenen en conjunt com a Triangle del foc. 
 
1.3. El tetraèdre del foc 
Per tal de que la combustió es perpetuï cal afegir al triangle del foc un quart element, la 
reacció en cadena que consisteix en la persistència d’un calor suficient perquè en retirar 
la font d’ignició hi hagi energia suficient per fer perdurar la combustió. 

                                                 
1 Veure annex V.A.1: Vocabulari sobre la dinàmica del foc 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

 
 

V.- Naturalesa i desripció del foc i els processos de combustió 
50 

 
1.4. Classes de focs 
Hi ha diferents classes de focs segons la tipologia del combustible que els compòn.  
 
Classe A – Sòlids: Són focs de materials sòlids amb producció de brases (fusta, paper, 
roba, plàstics, etc.) 
 
Classe B – Líquids: Són focs de líquids inflamables (gasolina, alcohol, oli, etc.) i de sòlids 
de baix grau de fissó com certs plàstics i les ceres o parafines 
 
Classe C – Gasos: Focs de gasos inflamables (butà, gas natural, etc.) 
 
Classe D – Metalls: Focs de metalls com el sodi o el potassi 
 
Classe E – Elèctrics Focs en equips o instal·lacions elèctriques. (no tots els autors ho 
consideren una classe de foc independent)  
 
1.5. Productes de la combustió 
En una combustió es generen productes nous, no presents abans de la combustió, fruit 
de la reacció química del foc, i que són, gasos de la combustió, les flames, la 
temperatura i el fum.2 
 
1.6. Temperatura d’ignició 
La temperatura d’ignició té una importància cabdal perquè és el punt en que s’inicia el 
foc i es pot perpetuar. Més en detall tenim els punts següents: 
 
Temperatura d’inflamació o punt d’inflamació: és la temperatura mínima a la que els 
vapors inflamables d’un material s’encenen quan hi apliquem una font de calor però que 
s’apaguen en el moment que en retirem aquesta font. 
 
Temperatura d’ignició o punt d’ignició: és la temperatura mínima a la que un combustible 
desprèn els vapors suficients perquè si s’hi acosta una font de calor s’iniciï la combustió i 
es mantingui inclús un cop retirada aquesta font. 
 
Temperatura d’autoignició o punt d’autoignició: és la temperatura mínima a la que un 
combustible cremaria espontàniament sense una aportació externa de calor. Aquesta 
autoinflamació es dóna dins el fenomen del flash over. 
 
Combustió espontània: és la inflamació d’una substància sense aportació externa de 
calor. Aquest fenomen no està relacionat amb l’increment de temperatura sinó amb la 
reacció exotèrmica externa de la mateixa substància o en unir-se amb un altre element. 
Aquest cas és més propi de la indústria química.  
 
Les temperatures d’inflamació, ignició i autoignició varien en funció de diversos factors, 
principalment les característiques del material però també la pressió atmosfèrica, el grau 
d’humitat, la tipologia de la font d’ignició... 
 
1.7. Altres conceptes importants 
Hi ha altres conceptes que són importants de conèixer per comprendre el procés de 
combustió però que no podemdetallar en aquesta memòria per motius d’extensió i són: 

                                                 
2 Per major detall veure annex V.A.2.Productes de la combustió 
3 Veure annex V.A.1.Vocabulari sobre la dinàmica del foc 
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el calor de combustió, el calor latent, els límits d’inflamabilitat, el back draft i el flash 
over.3 
 
 
2. ORIGEN DEL FOC.  
Punts conflictius. 
 
Apart dels casos de combustió espontània per una reacció interna de la substància o 
substàncies i els casos d’intencionalitat, la combustió en forma de foc no és un estat 
normal en la natura sinó que precisament és el trencament de les condicions estables de 
les substàncies les que provoquen l’incendi. 
 
1. Energia d’activació  
L’energia d’activació és l’energia necessària per a crear un desequilibri que comporti les 
condicions òptimes per a generar una font d’ignició que amb presència de combustible i 
comburent suficient pugui establir el triangle del foc. 
 
Les energies d’activació poden ser químiques, elèctriques, mecàniques o nuclears.4 
 
2. Punts conflictius5 
Malgrat la teoria sobre l’energia d’activació que obre un ventall molt ampli d’orígens per a 
un incendi, cal que acotem a la realitat del nostre projecte, que es redueix a una 
concreció molt més reduïda, concentrada principalment en 3 casos6:  
 

1. Reaccons químiques exotèrmiques: Estufes de llenya o llars de foc 
2. Escalfaments per resistència: Estufes elèctriques 
3. Escalfaments per disfuncionalitat elèctrica: Curtcircuits. 

 
 
3. PROPAGACIÓ DELS INCENDIS.  
Particularitats. 
 
La propagació dels incendis és el que pot convertir un foc puntual i localitzat en una 
catàstrofe, i en això intervenen els condicionsnts ambientals, la intervenció ràpida i 
eficaç, el disseny arquitectònic i els materials. 
 
Així doncs, sense entrar en els condiconants ambientals que no podem controlar i en la 
intervenció dels serveis d’emergència que no ens pertoca analitzar a nosaltres, cal anar 
més enllà de la normativa com a tècnics i valorar com la nostra tasca en la projecció de 
l’edifici, en l’elecció dels materials i la posta en obra de les solucions constructives 
escollides pot influenciar positivament o tràgica en l’evolució d’un foc. 
 
Abans però hem de conèixer alguns conceptes bàsics que tenen a veure amb la 
propagació. 
 
3.1. Transmissió de la calor7 
El calor sempre es transmet de les zones més càlides a les que estan més fredes per un 
o més dels següents mètodes: Conducció, convecció i/o radiació. 
 
                                                 
4 Veure annex V.A.3: Energies d’activació i fonts d’ignició 
5 Veure capítol IX: Fitxes sobre punts conflictius d’origen i propagació d’incendis 
6 Veure annex V.A.3. Energies d’activació i fonts d’ignició 
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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.  
 
Convecció: Transferència de calor amb moviment de la matèria originat pels canvis de 
densitat que pateix la substància líquida o gasosa. 
 
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 es pugui transmetre calor en el buit. 
 
 
3.2. Velocitat de la propagació 
El que coneixem com a combustió i que hem descrit en el primer apartat d’aquest capítol 
rep noms diferents en funció de la velocitat de propagació que té. 
 
3.2.1. Oxidació o combustió lenta: L’oxidació o combustió lenta és un procés de 
combustió imperceptible perquè no hi ha un augment de temperatura apreciable i 
l’energia despresa es dissipa en el medi ambient sense retornar a la combustió per 
retroalimentar-la (ex: oxidació d’una reixa de ferro) 
 
3.2.2. Combustió simple: La combustió simple consisteix en una reacció exotèrmica en 
què sí que hi ha un augment apreciable de la temperatura i també es pot donar la 
presència de flames però que la seva velocitat de propagació no supera el 1 m/s.  (ex: 
combustió del paper) 
 
3.2.3. Deflagració: La deflagració ja és una combustió considerada ràpida i la seva 
velocitat de propagació supera el 1 m/s. En el procés de combustió es produeixen unes 
ones de pressió que tenen un soroll característic anomenat “flaix”. En el cas de no 
veure’s el foc es pot sentir “córrer” per falsos sostre o estances veïnes.  (ex: vapors 
inflamables) 
 
3.2.4. Detonació 
La detonació no és més que una deflagració que supera la velocitat de 340 m/s, i per la 
qual cosa les seves ones de pressió travessen la barrera del so produint un efecte sonor 
explosiu.  (ex: vapors en llocs tancats) 
 
 
3.3. Resistència de materials a la propagació 
Més endavant8 veurem com les solucions constructives influeixen en el 
desenvolupament del foc però ara explicarem breument tres conceptes bàsics sobre la 
resistència dels materials a aquesta propagació. 
 
3.3.1. Estabilitat al foc 
Aptitud d’un element de construcció, portant o no, de romandre inalterat en la seva funció 
mecànica sota l’acció del foc per un determinat període de temps. 
 
3.3.2. Paraflames 
Propietat d’un element de construcció, un component, un equip o una estructura, 
                                                                                                                                                     
7 Veure annex V.A.4: Tipus de transmissió de calor. 
8 Veure capítol IX: Fitxes sobre punts conflictius d’origen i propagació d’incendis 
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d’assegurar simultàniament l’estabilitat, l’estanqueïtat i la no emissió de gasos 
inflamables per la seva cara no exposada al foc. 
 
3.3.3. Resistència al foc 
Aptitud d’un element de construcció, un component, un equip o una estructura de 
conservar durant un temps determinat l’estabilitat, l’estanqueïtat, l’aïllament tèrmic 
requerit i la no-emissió de gasos inflamables, especificats en els assajos de resistència 
al foc. 
 
La normativa fa referència a aquests conceptes i a un valor (15, 30, 60, 90, 120, 180, 
240) en funció dels minuts durant els quals ha de mantenir les propietats que se li 
acrediten.  
 
Quan es projecten els edificis hem de tenir en compte prendre les exigències de la 
norma, valorar les propietats que ens poden aportar els materials i les solucions 
constructives escollides, i donades les particularitats del context pirinenc, inclús anar 
més enllà de les exigències normatives per garantir la seguretat pertinent.9 
 
Per una altra banda, els i les arquitectes tècnics, han de vetllar per una posta en obra 
adequada, que pot ser la clau de l’èxit o fer inútils tots els nostres esforços i previsions 
fetes en projecte si es fa malament. 
 
 
4. EXTINCIÓ DEL FOC. Mètodes, agents i sistemes. 
 
4.1. Mètodes d’extinció10 
La clau de l’extinció passa per atacar un dels 4 puntals del tetraèdre del foc. 
 
4.1.1. 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. 
 
4.1.2. 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. 
 
4.1.3. 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 
que la velocitat de generació de calor de la combustió sigui menor que la velocitat de 
dissipació d’aquesta energia tèrmica. 
 
4.1.4. 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).  
 
4.2. Agents extintors11 
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. 

                                                 
9 Aquest comentari s’amplia en el capítol VII.Normativa  
10 Veure annex V.A.5: Mètodes d’extinció 
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Aquests agents han de ser accessibles, segurs, de fàcil ús i transport, i maximitzant la 
seva eficàcia a partir de les seves propietats físiques i/o químiques. 
 
4.2.1. Aigua 
L’aigua és l’agent extintor per excel·lència perquè és freqüent a la natura, barat, fàcil 
d’aconseguir i de transportar. La principal propietat de l’aigua és un alt calor específic 
que fa que sigui molt útil per refredar la combustió en focs de classe A principalment. 
 
4.2.2. Escumes 
Les escumes són mescles químiques o físiques que creen una fina capa sobre el 
combustible en qüestió separant-lo del comburent i ofegant així l’incendi, actuant doncs, 
principalment, per sufocació en focs de classe B 
 
4.2.4. Anhídrid carbònic 
L’anhídrid carbònic o CO2 és un gas en condicions ambientals que s’utilitza per mitjà 
d’extintors i actua per sufocació en focs de classe B i C, principalment. 
 
4.2.5. Hidrocarburs halogenats 
Els hidrocarburs halogenats es coneixen normalment com a halons i són compostos 
químics que inhibeixen la flama tallant la reacció en cadena. Estan en desús per 
contaminants. 
 
4.2.6. Altres 
La sorra o les pols químiques són agents més singulars per a casos específics. 
 
4.3. Sistemes, mecanismes i equipaments12  
Amb aquest treball no es pretén fer un curs sobre tipus de sistemes per a l’extinció 
d’incendis perquè tret dels extintors, la resta són poc comuns en l’entorn del Pirineu i són 
els mitjans que tenen els bombers en els vehicles o les instal·lacions públiques d’hidrants 
o boques d’incendis les eines que hi ha a la zona per fer front a focs de qualsevol tipus, 
tal com explicarem en el següent capítol. 
 
4.3.1. Extintors 
Els extintors són equips petits d’intervenció inmediata sobre un inici d’incendi. Poden ser 
de CO2 o d’escuma. Són l’element més fàcil de col·locar en edificis ja construïts per 
complir amb uns criteris de seguretat i alhora el més manejable per una persona. 
S’aplica sobre la base del foc i és efectiu quan aquest encara és petit. 
 
4.3.2. Instal·lacions fixes 
Les instal·lacions fixes són un sistema centralitzat d’extinció d’incendis equipat amb un 
sistema de detecció manual o automàtic que activa una sèrie de mecanismes de 
distribució de l’agent extintor, que pot ser un gas o aigua per tal de que actuï en la zona 
on s’ha detectat el foc. No substitueix els bombers però frena i limita l’avenç del foc. No 
són comuns a la zona pirinenca. 
 
4.3.3. Detecció i alarma 
La clau de l’evolució d’un incendi molt sovint és la seva detecció inmediata per fer-hi 
front. Per aquest motiu existeixen 3 tipus de detectors que controlen i quantifiquen de 
diferents maneres tres signes de la presència de foc; la temperatura, el fum i la flama: 
 
                                                                                                                                                     
11 Veure annex V.A.6: Agents extintors 
12 Veure annex V.A.7: Sistemes, mecanismes i equipaments d’extinció 
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Proposta: Detectors connectats a una centraleta de bombers13 
 
4.4. Particularitats i efectes 
 
4.4.1. Focs de vivenda al Pallars Sobirà 
En el nostre context la major part de focs que trobem són de classe A i segons les 
condicions que existeixen es prioritza la inanició o la sufocació, quasi sempre combinat 
amb un refredament del conjunt. 
 
4.4.2. Efectes de les intervencions 
Les vivendes que compten amb fusta en la seva estructura14 poden quedar seriosament 
afectades després d’un incendi depenent del temps que hagi durat el foc, el mètode 
d’extinció que s’ha fet servir, la tipologia de fusta i d’element que ha estat atacat.  
 
L’actuació dels serveis d’extinció es basa en atacar el foc i no el suport sobre el que 
s’està desenvolupant i en aquest sentit, la recent incorporació en els darrers anys d’una 
escala de 18 metres al parc de Sort han millorat molt la qualitat de les intervencions 
perquè es permet anar molt més al focus de l’incendi enlloc de pretendre ofegar-lo 
inundant-lo. 
 

                                                 
13 Veure capítol X: Propostes de millora 
14 L’efecte d’aquests mateixos focs sobre les estructures de formigó no correspon a aquest treball de 
descriure-ho i per tant no hi farem referència. 
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VI. SERVEIS DE PREVENCIÓ I  
EXTINCIÓ D’INCENDIS 

 
 
 
1. ELS BOMBERS 
Professionals i voluntaris1 
 
Els bombers pallaresos es divideixen entre bombers professionals i bombers voluntaris. 
Aquesta distinció que es fa a tot Catalunya té molta importància al Pallars on la major 
part dels bombers són voluntaris. 
 
Els bombers, ja siguin professionals o voluntaris, han rebut formació per a tot tipus de 
sinistres i segueixen un calendari de formació contínua que abraça tots els àmbits de la 
seva feina. 
 
En aquest sentit, la Direcció General d’Emergència i Seguretat de Catalunya vetlla 
perquè totes les persones vinculades al Cos de Bombers compleixin amb les obligacions 
que tenen encomanades amb professionalitat i criteri. 
 
Per això només farem la distinció entre professionals i voluntaris en termes descriptius 
de la seva distribució i dedicació, però no per distingir entre la seva formació o 
capacitació i durant el treball no distingirem entre uns o altres. 

 
2. DIVISIÓ ADMINISTRATIVA 
Parcs de la comarca i àmbit d’actuació. 
 
2.1. Parcs de bombers del Pallars2 
Al Pallars Sobirà hi ha 5 parcs de bombers: Sort (mixte de professionals i voluntaris), 
Espot, Esterri d’Àneu, Llavorsí i Ribera de Cardós (voluntaris), a més de l’heliport de 
Tírvia amb un helicòpter de rescat i una dotació de bombers professionals, mentre que al 
Pallars Jussà n’hi ha 3: Tremp (mixte), Pobla de Segur i Isona (voluntaris) 
 
2.2. Zones d’actuació, distàncies i temps d’arribada3 
La comarca del Pallars Sobirà es caracteritza per la seva orografia molt accidentada. 
Això comporta que els quilometratges que al pla de Lleida es poden fer en un temps de 
10-15 minuts a una velocitat moderadament alta, al Pallars es converteix en fins a una 
hora per una carretereta de muntanya, un retard ostensible que pot ser crucial pel 
desenvolupament de l’incendi. 
 
Aquesta afirmació, que no s’ha d’interpretar en cap cas com una acusació al Cos de 
Bombers, ens ha d’obligar a pensar mesures que puguin contrarestar aquesta 
circumstància real amb alternatives eficients i eficaces per aquests nivells de risc. 
 
Normalment, i en previsió d’això el tren de sortida4 engloba normalment diferents parcs 
per tal de que cap dotació treballi sola i per norma, sabent tot això que hem descrit, és 
millor desactivar l’escala de Sort a mig camí que arribar al sinistre i haver-la d’activar. 
                                                 
1 Veure annex VI.A.1: Distinció entre bombers professionals i voluntaris. 
2 Veure annex VI.A.2: Parcs de bombers del Pallars Sobirà. (Llista de parcs i fotos) 
3 Veure annex : Quadre de distàncies i temps d’arribada per a un turisme entre els Parcs de bombers i les 
localitats del Pallars 
4 Número i tipologia de vehicles i efectius que s’activen davant d’una emergència 
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Aquí la coordinació amb altres actors d’emergència com són mossos d’esquadra i 
ambulàncies, i saber fer un diagnòstic de la gravetat de la situació són vitals per 
maximitzar l’eficiència i eficàcia del servei. 
 
Els diferents parcs cobreixen a priori les següents zones: 
 
Sort – Municipi de Sort i Baix Pallars fins a Rialp. (i tota la comarca per extensió) 
Llavorsí – Municipi de Llavorsi, Mig Pallars i Vallferrera. 
Espot – Municipi d’Espot i Parc Nacional. 
Ribera de Cardós – Municipi de Ribera de Cardós i Vall de Cardós i Tavascan fins la 
frontera amb França. 
Esterri d’Àneu – Municipi d’Esterri d’Àneu i Valls d’Àneu fins el port de la Bonaigua i la 
frontera amb França. 
Tremp – Municipi de Tremp. (i tota la comarca per extensió) 
La Pobla de Segur – Municipi de la Pobla i la part nord de la comarca. 
Isona – Municipi d’Isona i tota la serra del Montsec. 
 
 
3. MITJANS DEL COS DE BOMBERS5 
Equipament i maquinària 
 
3.1. Vehicles: 
El Cos de Bombers compta amb vehicles adaptats a les necessitats que el servei 
requereix segons cada tipus de sinistre: vehicle tot terreny, Bomba Rural Lleugera, 
Bomba Urbana Lleugera, Bomba Forestal Lleugera, Bomba Rural Pesada, Bomba 
Urbana Pesada, Bomba Forestal Pesada, Escala i Bomba nodrissa. 
 
3.2. EPIS 
Per a les intervencions de qualsevol tipus el Cos de Bombers compta amb uniforme, 
indumentària especialitzada i una sèrie d’equipaments individuals segons el tipus 
d’activitat i risc, que es podria concretar en: uniforme regular, vestit d’intervenció de foc, 
equip de respiració autònoma, equip de risc químic i l’equip de muntanya. 
 
3.3. Mànegues, manegots i llances 
Centrant-nos en la intervenció ja directa davant el foc hem de fer referència a les 
mànegues de diferents diàmetres segons el tipus d’intervenció, manegots per a xuclar 
aigua en un esgotament o per omplir la cuba durant una intervenció, i les diferents 
llances segons el tipus de foc al que es faci front, inclòs l’equip d’espuma quan calgui. 
 
3.4. Extintors portàtils 
Ja hem parlat abans dels extintors, i el seu funcionament. Solament dir que els bombers 
en porten al camió un de tipus 21A-113B i un de CO2. 
 
3.5. Altres 
Altres equipaments que no s’inclouen en els anteriors grups són generador – extractor 
d’aire, per a ventilar locals i aspirar fums, la motobomba per omplir les cubes des d’una 
estació auxiliar, i les peces auxiliars de les instal·lacions com ara reduccions, 
bifurcacions, claus de seccionament, protectors de seccionament... 
 

                                                 
5 Veure annex VI.A.3: Mitjans dels Serveis de prevenció i extinció d’incendis 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

 
VI – Serveis de prevenció I extinció d’incendis 

58 

 
4. MITJANS DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ6 
Equipaments i mitjans per a extinció d’incendis 
 
A més a més dels mitjans que té el Cos de Bombers, també els municipis tenen sistemes 
i mitjans per a l’extinció d’incendis que veurem a continuació: 
 
4.1. 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. 
 
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. 
 
Boca de reg o punt d’aigua a terra:  
No és un sistema d’extinció d’incendis pròpiament però és una sortida d’aigua enterrada 
a terra, a la vorera, propera a una vivenda o enmig d’un carrer. 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.  
 
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.  
 
4.2. Equips de primera intervenció 
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. 
 
Proposta: Dipòsits d’aigua específics al cap del poble per donar pressió per 
gravetat a les boques d’incendi.7 
 
Extintors  
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. 
 
4.3. Estat i funcionament d’aquests sistemes locals.8 
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. 
 

                                                 
6 Veure annex VI.A.4: Mitjans municipals de prevenció i extinció d’incendis 
7 Veure capítol X: Propostes de millora 
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Proposta: Panells informatius de la localització d’aquests equipaments de primera 
intervenció9 
 
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. 
 
 
5. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS 
 
A l’hora de valorar la capacitat d’intervenció davant d’un incendi cal tenir en compte 
l’accés que tenen els bombers per accedir al sinistre.10 
 
No solament es tracta de tenir bons mitjans, equipaments o formació sinó de 
proporcionar les condicions òptimes d’ús per treure’n el major rendiment possible. 
 
5.1. L’entramat urbà11 
El factor determinant de l’urbanisme pirinenc és un relleu molt accidentat en la inmensa 
majoria de poblacions, excepte casos excepcionals com les que es troben al fons de les 
valls i que precisament per un relleu més còmode han pogut créixer i urbanitzar-se.  
 
L’evolució urbana ha anat conformant un teixit urbà molt tancat, amb passos escassos 
per a persones, animals i algun carro, insuficient pel pas de camions dificultant l’entrada 
als vehicles d’emergència. I això, per una banda difereix el moment d’intervenció perquè 
els efectius tarden més a desplegar els mitjans per atacar el foc i per l’altra disminueix 
l’eficàcia d’aquests mitjans. 

 
Proposta: Dotació de bastides hidràuliques de progressió vertical.12 

 
5.2. El cablejat públic de telèfon i electricitat 
Els paviments de la major part de poblacions pallareses són de difícil excavació perquè 
són directament de la roca subjacent, formigonats a sobre d’aquesta pedra o enllosats 
amb grans peces de pedra. 13 
 
És per aquest motiu que gran part de les instal·lacions de tot tipus són vistes i 
superficials. En el cas del cablejat la situació és més complicada perquè hi ha instal·la-
cions noves i velles, privades i públiques que emboliquen el cel de l’entramat urbà. 
 
Aquest problema no seria més greu que l’estètica dels cables penjant sinó passés que 
en les intervencions de bombers en incendis urbans, aquest cablejat dificulta l’accés amb 
escala, una eina primordial per a la tasca d’extinció i que ha canviat radicalment la forma 
de treballar al Pallars des que ha arribat al parc de Sort. 
 
Proposta: Reduir el cablejat públic aeri dels municipis.14 
 
 
                                                                                                                                                     
8 Veure annex VI.D.1: Model de revisió d’hidrants i boques d’incendi de Llavorsí 
9 Veure capítol X: Propostes de millora 
10 Veure secció SI5 del CTE: Intervenció dels bombers 
11 Veure annex VI.M.1: Plànols municipals d’Esterri d’Àneu, Llavorsí i Burg 
12 Veure capítol X: Propostes de millora 
13 Veure annex VI.F: Fotografies 
14 Veure capítol X: Propostes de millora 
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6. FORMACIÓ, INFORMACIÓ I PREVENCIÓ 
 
6.1. Formació per a bombers  
El Cos de Bombers organitza periòdicament cursos de refresc, pràctiques i noves 
formacions vinculades a nous equipaments del Servei per a professionals i voluntaris per 
conèixer l’equipament que utilitzen, els mitjans que tenen a l’abast i els protocols 
d’actuació per tal de treballar amb la màxima seguretat dins els marges que té aquesta 
feina. 
 
6.2. Informació ciutadana – campanyes 
L’usuari és la primera anella de la cadena. D’ell depèn l’ús i el manteniment de les 
instal·lacions en les que viu. És el primer de detectar una anomalia. És per tant la 
persona que ha d’estar més conscienciada de la importància d’una actitud responsable. 
 
Informar-lo mitjançant campanyes de sensibilització és una obligació que té el Govern 
però al mateix temps és també obligació del ciutadà conèixer la normativa referent a 
casa seva. 
 
El lliurament del Llibre de l’Edifici per part dels professionals competents és una premisa 
bàsica i no s’han d’escatimar esforços en campanyes de sensibilització, especialment 
destinades a aquella població no autòctona poc familiaritzada amb l’ús del foc a terra, 
estufes de llenya, i un entorn de construcció en fusta. 
 
6.3. Sistemes de prevenció 
La primera prevenció comença en l’execució de l’obra, i aquesta és responsabilitat de 
l’arquitecte tècnic que ha de vetllar per una bona resolució de les solucions constructives 
projectades per l’arquitecte en el projecte. 
 
La segona prevenció és la conscienciació del ciutadà, que hem comentat en l’apartat 
anterior i que correspon a les autoritats públiques de dur a terme. 
 
I finalment la tercera línia de la prevenció és el manteniment de tots els elements de la 
construcció, ja siguin estructurals, com de materials, com d’instal·lacions... 
 
Proposta: Certificat de manteniment15 
 
 
7. HISTORIOGRÀFIC D’INTERVENCIONS 
 
En els annexos corresponents podem veure l’historiogràfic d’aquests parcs en un resum 
estadístic proporcionat per la Direcció General d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya.16 
 
Certament els incendis urbans no deixen de representar un percentatge petit dins del 
conjunt de les intervencions de bombers al Pallars Sobirà per bé que hem de dir que un 
40% són serveis no urgents i un 30% engloba urgències sense especificar-les. 
 
Els incendis urbans doncs estan a l’ordre d’un 7% que volta el d’accidents de trànsit (9%), 
salvaments (6%) i foc forestal (5%) entenent que precisament el Pallars és una comarca 
eminentment rural amb molt poca densitat de població superfície urbana. 

                                                 
15 Veure capítol X: Propostes de millora 
16 Veure annex VI.G.1: Gràfics del registre historiogràfic de les actuacions al Pallars Sobirà 
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VII. NORMATIVA 
 
 
 
1. CANVI DE PERSPECTIVA 
La Norma Bàsica de l’Edificació de Condicions Protecció contra Incendis (NBE-CPI) de 
l’any 1996 és una normativa prescriptiva que després d’un primer capítol d’objecte i 
aplicació de la norma i unes disposicions finals formals, es concreta en 4 grans àrees:1 

1. Compartimentació i evacuació (distribucions i càlcul d’espais) 
2. Comportament dels materials al foc (tipus de materials i característiques) 
3. Instal·lacions generals i locals de risc especial (casos particulars) 
4. Instal·lacions de protecció contra incendis (mesures de protecció) 

 
Aquesta disposició normativa, a més a més del contingut propi de la norma ja predisposa 
a una concepció prescriptiva de la mateixa perquè marca pas a pas en l’elaboració del 
projecte, és a dir, que primer pensem en les distribucions de l’edifici i els espais que hem 
de deixar per evacuar-lo seons les superfícies d’aquests espais, després analitzem els 
materials que hem de col·locar en cada element per aconseguir els requisits establerts, a 
continuació analitzem els punts més conflictius, les instal·lacions i aquells locals 
particulars de risc especial que no sempre ens trobarem, i finalment, amb l’edifici ja 
confeccionat, els mitjans de detecció i extinció d’incendis que es requereixen d’acord a 
les característiques del conjunt. 
 
El Decret Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) inclòs dins el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) aprovat l’any 2007 per contra, opta per prioritzar les prestacions que ha 
d’oferir l’edifici enlloc d’obligar-li a complir uns requisits i prou. 
 
És per això que el DB-SI analitza diferents punts importants que són prioritaris i decisius 
en l’origen i/o propagació dels incendis per explicar quines condicions han de complir i 
deixant pel tècnic la projecció de les mesures que ho fan possible:2 

1. Propagació interior 
2. Propagació exterior 
3. Evacuació 
4. Instal·lacions de protecció 
5. Intervenció de bombers 
6. Resistència al foc de l’estructura 

 
Aquesta normativa doncs, opta per separar el seu articulat per temes, de manera que 
l’enfocament és més global, de conjunt i no dóna respostes tan específiques com la seva 
predecessora sinó que explica què cal garantir i proposa mesures per aconseguir però 
deixa la porta oberta a altres solucions. 
 
En llenguatge planer, ara no cal complir una distància estricta sinó que cal garantir que la 
persona pugui sortir en condicions de seguretat. 
 
Després de 3 anys des que es va aprovar el CTE, a causa de la crisi no s’ha pogut 
recollir un ampli ventall de solucions constructives d’acord a aquesta normativa perquè no 
existeix el volum d’obres que hi havia hagut els darrers anys. 
 
Tanmateix, com en el moment de la implantació d’aquest DB-SI, el canvi principal que ha 
aportat aquesta normativa nova és passar d’unes regles estrictes que calia complir a 
                                                 
1 Veure annex VII.A.1: Índex de la NBE-CPI de l’any 1996 
2 Veure annex VII.A.2: Índex del DB-SI del CTE 
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unes garanties que cal aconseguir i això per una banda dóna més llibertat al projectista 
que no està tant encorsetat però per l’altre també li obliga a ser més creatiu per tal de 
poder complir amb les condicions exigides. 
 
Sols el temps demostrarà si aquest nou enfocament que passa de les prescripcions a les 
prestacions serà útil i eficaç per mitigar les conseqüències nefastes dels incendis però jo 
penso que per una arquitectura canviant és necessària una normativa que sigui eficaç en 
el fons però flexible en la forma. 
 
2. LA CONSTRUCCIÓ LOCAL DINS LA NORMATIVA VIGENT 
El tipus de construcció que hem analitzat en aquest treball no supera els marges màxims 
de la normativa perquè només ens trobem amb edificis d’habitatges de superfícies 
inferiors a 2.500 m2, amb pàrquings inferiors a 10.000 m2, hotels de menys de 2.500 m2, 
no hi ha locals de risc especial, els locals comercials no superen els 200 m2 i la poca 
indústria de la comarca és al polígon de Sort construida en naus prefabricades que no 
hem tractat en aquest estudi. Per aquest motiu la normativa no arriba a concretar els 
edificis que estem tractant i per tant tenim un buit normatiu al respecte. 
 
Com ja hem explicat en altres apartats, la crisi actual  ha comportat una frenada brusca 
en els projectes de nova planta a la comarca i les rehabilitacions són molt escasses per la 
qual cosa, la major part dels edificis que es mencionen i es detallen en aquest estudi 
estan projectats encara amb la normativa antiga NBE-CPI-96. 
 
El problema d’aquella normativa era que prescrivia unes exigències que es demanaven 
als materials bàsicament, les resistències i estabilitat al foc de paraments verticals, 
d’estructures i de teulades, que normalment es complien sense problemes, en aquest 
últim cas, amb un augment del cantell dels elements de fusta per tal de que el propi 
element, en carbonitzar es protegeixi a ell mateix i mantingui una secció útil de treball que 
resisteixi les sol·licitacions que se li suposen o se li demanen. 
 
Tanmateix ens trobem que els problemes en els incendis i la seva propagació 
normalment no prové d’un incompliment d’aquesta normativa en projecte, és a dir, que 
els sostres de formigó compleixen les resistències requerides, que els paraments d’obra 
de fàbrica revestits amb morter o guix compleixen, que les instal·lacions també estan 
disposades d’acord a les normatives pròpies, que els ascensors compleixen els criteris 
propis d’aquest element i el seu manteniment, que els elements metàl·lics estan pintants 
amb la pintura adient o revestits amb calaixos de pladur o de fusta... 
 
Els problemes en els incendis i la seva propagació no prové d’un incompliment de la 
normativa sinó d’una posta en obra complexa que pot comportar l’omissió d’algun dels 
criteris bàsics a tenir en compte. 
 
Les solucions constructives són sempre vàlides, són sempre segures, i sempre entren 
dins de la normativa, l’antiga o l’actual, però a l’obra, la dificultat per plasmar aquestes 
solucions fa obviar algunes condicions que al final són les que posen en perill el conjunt 
en presència de foc. 
 
Per aquest motiu, i com veurem en l’apartat de les conclusions, la figura de l’arquitecte/a 
tècnic té un paper transcendental en aquest punt perquè com a director de l’execució de 
l’obra ha de lligar les voluntats del projectista amb les possibilitats del context, els 
materials i el constructor. 
I a títol d’exemples, hem de saber que no ens serveix de res comptar amb una paret de 
gero doble per a la compartimentació de dos habitatges si el parament no atraca a la 
teulada, perquè precisament el fum i l’escalfor tendiran a escolar-se per allí, i no ens 
serveix de res un revestiment de pladur doble per un pilar metàl·lic si no arriba fins a dalt 
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per protegir el nus, o no podem considerar ignifugada una peça metàl·lica pintada per 
tres cares i la que toca a la fusta no tenir-la protegida, i així un llarg etcètera d’exemples. 
 
Per aquest motiu, a més a més de que totes les solucions constructives compleixin la 
normativa establerta, cal aprofundir una mica més en el coneixement de la construcció en 
qüestió per facilitar que aquestes solucions garanteixin unes condicions de seguretat en 
cas d’incendi més enllà de les exigides perquè la singularitat de la construcció en fusta 
implica ser més estrictes en una sèrie de punts conflictius. 
 
Com ja hem explicat fa un moment, el nou DB-SI ja parteix d’aquesta premissa però 
inclús així, cal subratllar la importància que té una solució constructiva en un punt concret 
de l’edifici, i més encara, la transcendència d’una posta en obra correcta. 
 
3. CRITERIS A EXIGIR EN PROJECTE 
Per aquest motiu, les següents propostes són consideracions a tenir en compte en 
projecte com a bàsiques per complir amb aquestes garanties que acabem de mencionar: 
 
La compartimentació és un criteri bàsic establert en normativa i que és molt clar en la 
seva exigència i també, a dia d’avui, com es pot complir amb els materials existents. 
 
Ara bé, un llosat al Pirineu s’acostuma a fer en fusta, i com ja hem vist, amb possibilitat 
de diverses estructures però que totes elles inclouen unes bigues de cantells que poden 
superar els 30 cm en vertical i uns panells per sobre que conformen l’aïllament tèrmic i 
l’acabat interior i exterior on es revesteix amb pissarra. 
 
Aquesta estructura de perfil irregular per les diferències d’altura entre biga i panell fan 
que sigui molt difícil atracar a sostre i compartimentar bé diferents sectors per tant cal 
promoure les següents premisses: 

1. Intentar que els paraments de compartimentació no vagin a esbiaix perquè això 
dificulta que el parament atraqui a sostre quan va en diagonal i la teulada té 
pendent. 

2. Intentar modularitzar les estances de manera que el parament de 
compartimentació atraqui a biga i no a panell perquè el panell té una mala 
resistència al foc i fàcilment el traspassa d’un costat a l’altre. 

El revestiment de bigues i/o pilars metàl·lics amb pladur o fusta és una solució habitual, 
més que no pas la pintura ignífuga que no té un acabat prou estètic per a un habitatge. 
 
En aquests casos cal tenir en compte: 

1. Revestiment als 4 costats de l’element per tal de que tot ell quedi protegit com 
correspon, i a continuació l’element que toqui, paret o bigues. Quan l’element 
només està protegit per 3 bandes sempre hi haurà els marges per on es pot 
trencar l’aïllament. 

2. Gruixos suficients d’aïllament, tant de pladur com de fusta. No serveix qualsevol 
gruix ni qualsevol tipus de fusta o pladur. Aquí sí que hem d’exigir la garantia en 
forma de prescripció. 

3. Que el revestiment arribi fins a la totalitat de l’element, tan si es tracta dels caps 
de biga o els de pilars. Hem de tenir en compte que en el cas de les bigues, si 
fallen els caps, la biga cau sencera, i en el cas dels pilars, la part més alta és la 
que agafa la biga de fusta i que precisament allà serà on hi haurà més calor. 

4. Un punt apart d’aquests vindria a ser les peces metàl·liques que des d’estructures 
de formigó es fan servir per ancorar bigues de fusta, ja sigui des de pilars o 
sabateres. Aquestes peces haurien d’anar revestides igualment per protegir-les 
perquè la seva funció d’ancoratge es pot tornar un perill real donat que apliquen 
un sobreescalfament al nus de la peça i poden provocar un col·lapse sense que 
l’element de fusta es vegi afectat. Actualment ja s’estan posant taps rodons als 
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llocs on hi ha la cargoleria. 
 
La morfologia dels espais sotateulat potencia la presència d’espais cecs, ja sigui en els 
extrems del perímetre prop de ràfec o la part alta del conjunt, prop de carener. 
 
Habilitar registres en falsos sostres o parets perimetrals pot desvirtuar l’acabat estètic 
però a títol pràctic és molt útil d’acord a 2 premisses a considerar: 

1. Moltes instal·lacions passen per aquests espais i per a un correcte manteniment 
es bo de tenir-les accessibles, i també per detectar anomalies. 

2. En cas d’una intervenció de bombers, poder fer una ullada a aquests espais pot 
resultar molt útil, com si es fes una cata al sostre sense malmetre’l, per saber quin 
abast té l’incendi i si aquest ha traspassat o no un sector o un altre. 

 
La normativa proposa aquests registres en espais comuns i de riscos especials però en el 
context pirinenc caldria anar més enllà i fomentar-ho en tots els habitatges sota llosat. 
 
La tipologia d’habitant de la zona, com ja hem vist en el capítol 3.4, acostuma a ser un 
propietari/a de segona residència per la qual cosa hi ha llargs períodes de l’any en que 
les vivendes estan buides. 
 
Aquest fet que podríem valorar-lo com a absència de risc, en canvi, és un element que 
juga en contra de la seguretat en cas d’incendi, més enllà de que aquests usuaris/es no 
estiguin avesats a l’ús de la llar de foc en l’entorn de muntanya.  
 
En primer lloc perquè és més difícil de detectar una anomalia o un possible origen 
d’incendi amb la qual cosa l’alarma es difereix, i en segon lloc perquè en el moment 
d’actuar, els serveis de prevenció i extinció d’incendis es veuen obligats a rebentar les 
portes d’aquests habitatges per accedir-hi. 
 
Cal afegir a més, que com s’ha explicat en el capítol 6 i annex 6.1. Distàncies entre 
municipis i parcs de bombers, el temps que prèn un vehicle d’extinció d’incendis en 
arribar a un dels pobles final de línia3 és molt gran, i resulta que en aquests pobles 
encara es dóna més el cas d’una estacionalitat veïnal i moltes segones residències, 
perquè òbviament, la gent que viu i treballa a la comarca opta per viure més a prop dels 
nuclis de comunicació. Per afegir un altre contratemps, en no sé carreteres principals, a 
l’hivern, en èpoques de fortes nevades es poden quedar aïllats i tardar hores en netejar 
les rutes perquè la maquinària lleva neu està concentrada en els eixos principals que 
comuniquen el Pallars amb la Val d’Aran. (i Baquèira) 
 
Aquesta confluència de factors i circumstàncies fa que la detecció precoç sigui el 
principal aliat per mitigar les conseqüències nefastes d’un incendi en un d’aquests punts. 
 
Segons la normativa no és obligat la col·locació de detectors d’incendis en habitatges i 
menys encara sistemes d’extinció centralitzats com seria el cas d’indústries o altres tipus 
d’edificacions que entranyen molt més perill. 
 
Tanmateix, tal i com portem exposant en aquest capítol, cal valorar la importància 
d’aquest element valorant com hem dit, la càrrega de foc provocada per un entorn de 
fusta, la dificultat de donar l’alarma per absència de l’usuari/a, presència d’espais cecs 
grans i lamentablement comunicant sectors amb certa freqüència i gran distància dels 
mitjans d’extinció d’incendis, i en aquests casos projectar un sistema de detecció i alarma 

                                                 
3 Els pobles final de línia són els ubicats on s’acaben les carreteres i normalment coincideixen amb finals de 
vall tancada com és el cas d’Àreu o Tavascan, o amb pobles a dalt de tot de les muntanyes sense pas a una 
altra vessant com els casos d’Estaon, Aidí, Baiasca, Caregue, ... 
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en cas d’augment de temperatura. 
 
No es tracta de posar detectors i ruixadors a totes les estances sinó de quantificar el risc, 
analitzar els punts crítics i projectar amb un criteri equànim però donant per fet que pot 
ser una mesura tremendament útil en aquest context. 
 
A Finlàndia, a la ciutat de Tampere, els edificis de certa entitat tenen connectats aquests 
sensors en teulades de fusta directament amb la centraleta de bombers. Això permet que 
fins i tot abans que l’usuari/a sàpiga que hi ha una anomalia al llosat o un veí ho vegi des 
de fora, quan possiblement ja porti estona cremant, els bombers ja hagin activat el tren 
de sortida. 
 
(Un detector d’aquest tipus hagués estat molt útil el gener de 2009 en un incendi a la Vall 
de Boí4 on un origen de foc dins d’una vivenda deshabitada va desenvolupar un incendi 
de grans proporcions que no es va detectar fins que va sortir a l’exterior, quan ja portava 
hores combustionant i que va tenir conseqüències nefastes calcinant una àmplia 
superfície, agreujat per una estructura de fusta sostinguda per unes encavallades 
metàl·liques i una compartimentació insuficient) 
 
En un habitatge hi ha pocs punts que puguin provocar foc en condicions normals. Deixant 
de banda els curtcircuits i els accidents domèstics ocasionals, els punts conflictius que 
poden donar lloc a un incendi es concentren en la cuina, la llar de foc, i els passos 
d’instal·lacions amagats que es poden deteriorar sense que nosaltres ens n’adonem. 
 
L’aïllament dels conductes és una solució que cal preveure en projecte per tal de donar 
els gruixos adequats a aquests espais. Amb certa freqüència el grafisme d’aquests 
conductes és molt prim i en obra s’opta per portar a la mínima expressió per tal de 
guanyar espai en les estances on van associats; cuines, lavabos i sales d’estar. 
 
L’estanqueïtat d’aquests conductes, i molt especialment el de la xemeneia és bàsic. La 
normativa esmenta breument aquestes exigències però es concentra en aquells locals de 
risc especial o que tenen unes condicions propícies pel foc. 
 
Erròniament, en obra es creu que el fet de que el conducte pròpiament sigui continu és 
una mesura suficient per aïllar el perill. El problema rau en que un conducte metàl·lic 
s’escalfa i que si es suma un desperfecte en el mateix amb un defecte d’estanqueïtat del 
calaix que el conté, l’absència d’un aïllament tèrmic adequat o l’absència d’aquest calaix 
en algun tram (i lamentablement normalment quan creua la teulada) hi ha un alt risc 
d’incendi. 
 
El risc augmenta pel fet que la verticalitat de l’element i que creua diferents plantes fa que 
pugui ser un canal de propagació de temperatura, fums o flames. 
 
En aquests casos doncs, el projecte ha de preveure detalls constructius específics 
d’aquests calaixo de protecció i grafiar en plànol els gruixos i superfícies que han 
d’ocupar encara que això vagi en detriment dels metros útils d’habitatge.  
 
4. CRITERIS A EXIGIR EN POSTA EN OBRA 
En el punt anterior hem detallat tota una sèrie de premisses de projecte que l’arquitecte/a 
ha de tenir en compte quan es proposa de projectar una edificació en el context pirinenc. 
 
També hem pogut veure que efectivament la normativa no arriba a aquest nivell de detall 
i dóna uns marges massa amplis pels edificis que estem analitzant i que no arriben al 
                                                                                                                                                     
4 Veure annex VII.A.3: Fotos incendi Vall de Boí 
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detall que ens exigeix l’entorn del que estem parlant però que al mateix temps requerim 
d’uns criteris estrictes que cal preservar donades les circumstàncies de la construcció 
pirinenca i les exigències de solucions constructives i materials que tenim. 
 
Per aquest motiu, ja hem exposat el perquè d’anar una mica més enllà d’aquestes 
normatives explícites per tal de proposar unes premisses a l’hora de dissenyar un edifici 
per tal de fer-lo més segur de forma teòrica, però ara ens cal aprofundir una mica més en 
aquests criteris quan es refereixen a la posta en obra del projecte. 
 
L’arquitecte/a tècnic no ha de fer de constructor però hem de tenir present que aquest 
optarà sempre per simplificar la complexitat constructiva d’una solució arquitectònica i 
sovint amb un criteri molt lliure. El director de l’execució de l’obra doncs ha de ser 
l’encarregat de lligar les necessitats del client, la voluntat de l’arquitecte, les possibilitats 
dels materials, els mitjans auxiliars del constructor i el pressupost del que es disposa. 
 
No és una tasca fàcil i té moltes variables que no podem anunciar en aquest treball però 
tanmateix, donarem uns criteris bàsics a tenir en compte respecte els 5 apartats detallats 
en el punt anterior. 
 
Compartimentació: 

1. Cal comprovar que efectivament la compartimentació arriba a atracar a sostre. Si 
bé és feina del projectista procurar que la distribució casi amb l’estructura de 
coberta, l’experiència diu que en obra cal acabar d’ajustar per procurar que 
encaixi. 

2. En cas de que no s’aconsegueixi aquesta compartimentació cal buscar recursos 
que ho puguin suplir, com ara calaixos de fusta o pladur que resolguin més 
fàcilment la unió del parament amb el pendent. 

 
Revestiment: 

1. És tasca del director d’execució d’obra el tema del control de qualitat de materials, 
que aquests compleixin les característiques del producte que es demanen i que la 
posta en obra sigui correcta. En aquesta línia ha de controlar que els revestiments 
de peces mètal·liques en aquest cas compleixen els criteris exigits i verificar-ho en 
tota la seva extensió, inclosos caps de biga o caps de pilar, que al capdavall són 
els punts més complexos i al mateix temps els més importants. 

2. Procurar que aquests mitjans de protecció es posin durant el procés d’obra i no en 
la fase d’acabats quan simplement procuren complir a efectes de norma però que 
estrictament no compleixen les exigències que se’ls hi demanen.  

3. En cas de no poder complir completament amb aquestes dues condicions prèvies 
caldrà que en obra es vetlli per trobar solucions complementàries per tal de 
garantir la resistència i estabilitat al foc que se li suposen. Lamentablement 
algunes estructures no col·lapsen per incompliment de la norma sinó perquè en el 
punt neuràlgic del sistema hi ha una mala praxis que arruïna tot l’element. 

 
Registre: 

1. El projecte ha d’ubicar els registres però serà en obra quan es veurà a la realitat 
l’efectivitat d’aquest registre situat respecte els demés elements constructius. En 
plànol ens pot semblar encertat una obertura en fals sostre en una estança que a 
la pràctica no tingui camp de visió per la presència d’un calaix d’instal·lacions al 
costat per la qual cosa serà feina del director d’execució d’obra ubicar 
correctament aquests elements 

 
Detecció: 

1. Si bé el projecte ha de determinar la ubicació dels detectors, és en obra quan cal 
valorar explícitament i de forma racional la seva col·locació en quant al lloc i 
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també a la seva sensibilitat d’acció. Es podria donar el cas de falses alarmes a 
causa d’una posada en marxa de la calefacció i llar de foc al màxim per escalfar la 
casa un cap de setmana. 

 
Aïllament de conductes: 

1. Obligar a la construcció dels conductes abans de la resta de paraments verticals. 
Això pot destirotar una mica el plàning del constructor en repartir els materials 
perquè normalment es prefereix replantejar els paraments i després fer els 
calaixos sobre d’aquests. Fer-ho abans implicarà una posta en obra d’estructura 
molt més precisa. 

2. Que els calaixos de conductes arribin sencers i estancs en tota la seva verticalitat 
fins a l’altura màxima en teulada a la que hagin d’arribar Això implicarà un major 
treball i cost per tal de poder aixecar calaixos alts en la planta més alta sense cap 
mitjà d’ancoratge previ, però al mateix temps garantirà que no hi hagi problemes 
en el pas de la teulada. 

 
El director d’execució de l’obra, en acabar-la, seria bo que a més a més del llibre de 
l’edifici que redacta per l’usuari, omplís un formulari bàsic d’una pàgina, de fàcil lectura i 
comprensió5 per donar la informació bàsica sobre la tipologia d’estructura, els materials, 
punts conflictius i punts neuràlgics de l’edifici per tal que els mitjans de prevenció i 
extinció d’incendis no treballessin a cegues. 
 
Aquest certificat o formulari es podria tenir al propi edifici o en un registre municipal, 
comarcal o del propi Cos de Bombers, amb un accés restringit per personal i situacions 
d’emergències. 
 
5. CRITERIS GLOBALS DE CONTEXT A TENIR EN COMPTE 
Totes aquestes consideracions prèvies vinculades al projecte i la posta en obra estan 
eminentment lligades a la construcció d’edificis però en un entorn urbà, aquestes 
construccions no estan aïllades i cal veure com interrelacionen amb el que tenen al 
voltant. 
 
En aquest sentit, ja hem vist en capítols anteriors que el desenvolupament dels nuclis 
urbans pallaresos és una herència medieval que ha deixat un entramat urbà molt dens, 
amb pendents molt forts, carrers estrets, habitatges inaccessibles amb vehicles, forts 
desnivells entre carrers, un sol accés per carretera que no té continuïtat a la sortida del 
poble... i això complica incideix principalment en dos factors molt importants; 
l’accessibilitat dels bombers i la facilitat amb que es pot propagar un incendi. 
 
Si anem una mica més al detall podem concretar: 
El DB-SI té un apartat precisament dedicat a l’accessibilitat per a bombers amb unes 
condicions bàsiques sobre aquests accessos, tanmateix no podem obviar que si bé 
aquests criteris poden servir per a noves urbanitzacions i ja s’estan fomentant i complint, 
en els municipis actuals cal trobar altres mesures útils per facilitar aquest accés. 

1. L’ús de bastides hidràuliques pot servir per tenir accés en vertical a una teulada 
amb un vehicle de mides reduides, molt més petit que una escala. 

2. Habilitar camins o pistes que condueixin a la part alta del poble per sobre d’aquest 
on poder disposar vehicles d’extinció. 

3. Promoure l’esponjament del casc antic a mesura que es van atorgant llicències 
d’obres incloent la possibilitat de permutes de terrenys comunals quan s’estimi 
oportú. 

 
La propagació d’incendis en nuclis urbans al Pirineu és relativament fàcil perquè no hi ha 
                                                 
5 Veure annex VII.A.4: Formulari de tipologia estructural 
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espais entre edificis, tots ells tenen unes altures similars i les teulades de tots ells tenen 
elements de fusta en el ràfec per on el foc pot traspassar d’una teulada a l’altra, per la 
qual cosa, a més a més de les premisses del DB-SI, a nivell d’ordenança municipal 
caldria evaluar la possibilitat de: 

1. La obligatorietat d’habilitar un callís de separació entre edificis de nova planta. 
2. La obligatorietat de que les parets a mitgera passin per sobre de la teulada com 

es fa en el nord d’Europa per la qual cosa no hi hauria contacte o proximitat entre 
ràfecs. 

3. Panells informatius que permetin saber on són tots els mitjans de prevenció i 
extinció d’incendis que té el municipi per una primera intervenció. 

4. Circuit d’hidrants a pressió i comprovats pel seu ús. 
 
Si bé totes aquestes mesures són de difícil aplicació en els termes actuals, l’entorn 
pirinenc hauria de plantejar-se ser més estricte que la normativa atenent a que la seva 
singularitat implica uns riscos afegits que no es poden contemplar quantitativament en 
quadres i taules de dades però que conformen la realitat de la construcció local a la que 
cal respondre amb noves propostes que neutralitzin aquests circumstàncies per seguir 
mantenint un entorn segur pels seus habitants. 
 
6. MESURES CONTRA ELS IMPONDERABLES 
Totes les propostes de millora que s’enumeren al capítol 10, que inclouen les 
mencionades en aquest capítol, no deixen de ser plantejaments teòrics i la major part 
d’elles tenen un alt cost econòmic o logístic. 
 
Sabem que l’entorn pirinenc implica una sèrie d’imponderables als que no podrem fer 
front d’una manera senzilla com són: 

1. Distàncies molt importants entre parcs de bombers i segons quines zones que 
difereixen la intervenció, i quan cal actuar en focs urbans, normalment és en 
època hivernal, amb neu i/o gel a les carreteres. 

2. Zona turística de muntanya que implica una construcció amb una exigència 
d’acabats en fusta i la presència de la llar de foc. 

3. Un habitant principalment estacional i llargs períodes d’absència. 
4. Pocs sinistres (afortunadament) per la qual cosa els mitjans d’intervenció tenen 

poques ocasions per a practicar i mecanitzar protocols d’actuació adequats. 
 
I davant d’això, més enllà de pretendre millorar dins de les possibilitats la construcció que 
es fa a la zona, cal conèixer a fons amb què comptem per poder enfrontar-nos a allò que 
per ara no es pot canviar: 

1. Mesures de detecció i alarma precoç dels serveis d’extinció d’incendis. Activació 
d’un tren de sortida ampli i en tot cas desactivar més tard. 

2. Millora de les exigències constructives, si cal, més enllà de les normatives 
generalistes existents. 

3. Informació a l’usuari a través del llibre de l’edifici i campanyes de sensibilització. 
4. Més formació contínua i simulacres 
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VIII. ASSAJOS DE LABORATORI 
 
 
 
Els materials que utilitzem en obra tenen unes característiques pròpies en estat natural, 
són propietats inherents a aquests com el color, la duresa, la flexibilitat, la resistència, ... 
però la construcció actual exigeix unes prestacions extra als materials que utilitzem i és 
per això que els testem en assajos de laboratori perquè responguin satisfactòriament a les 
sol·licitacions a les que els sotmetem.  
 
En el cas d’aquest treball, nosaltres hem sotmès diferents peces de fusta a l’efecte del foc 
en unes condicions normalitzades. 
 
El present PFC no pretenia aprofundir en la branca de l’assaig en laboratori perquè a 
través de tota la memòria es deixa patent que la fusta no és l’únic responsable dels 
incendis i que fins i tot a vegades, és l’única innocent. 
 
La metodologia d’aquest treball basa el seu estudi en casos pràctics, en exemples reals 
sobre els que articular una sèrie de premisses o criteris en quant a projecte, posta en obra 
i intervenció en emergència. 
 
Tanmateix, no es volia obviar que un assaig de laboratori és un complement important 
quan procurem millorar el comportament dels materials i per aquest motiu vam fer dos 
experiments que si bé no caben en aquesta memòria estan referenciats a l’annex VIII.G.1, 
tant pel que fa a les taules de dades extretes del laboratori com els dos gràfics 
corresponents. 
 
Un primer assaig va consistir en veure la inflamabilitat d’una sèrie de fustes diverses 
col·locant la peça sota el radiador i separant-la en el moment d’encendre la flama. 
 
Aquest experiment tenia un simple valor de comprovar la facilitat o no amb la que es 
desprenien gasos inflamables d’una sèrie de pintures i com seguien combustionant o no 
en retirar l’escalfor, i com cada vegada, la combustió agumentava mica en mica la Tª a la 
cara de la peça. Evidentment en un foc normalitzat, no hi hauria la ocasió de retirar la font 
d’ignició però aquest experiment ens serveix per constatar que pintar o vernissar la fusta 
ralentitza el seu procés de piròlisi i combustió. 
 
En aquest sentit, al nostre país tendim a voler la fusta amb el seu color natural cosa que 
ens obliga a que els productes de protecció siguin transparents. Per contra, a Finlàndia i 
altres països nòrdics és més comú pintar la fusta d’algun color de manera que és més fàcil 
que aquesta pintura pugui incorporar més tractaments de protecció. 
 
El segon assaig va ser mesurar la Tª que assolia un material dins d’un espai tancat amb 
un foc normalitzat, és a dir, en les condicions normals d’un incendi per comprovar com 
ascendia la seva Tª progressivament. 
 
Aquest experiment és molt útil per poder dictaminar la categoria d’un material al foc i en el 
nostre cas ens va donar que el parquet va ser el que major Tª assolia, a llarga distància 
dels altres, d’acord amb el fet que el paviment requereix de menor protecció al foc mentre 
que peces treballades com la melamina o el tricapa responien molt bé davant la mateixa 
agressió. 
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AVANTATGES 
1.La xemeneia és contínua i travessa la teulada 
sense fissures. 
2.Té unes bones dimensions per a evacuar tots els 
fums. 
3.La caputxa de pedra es pot desencaixar per 
accedir-hi. 

DESCRIPCIÓ 
La llar de foc és un espai de la vivenda on en condicions controlades es fa foc per a 
escalfar l’espai. Antigament era la única font de calor dels habitatges. 
Es col·locava a la cuina i/o a la sala principal i la vida familiar girava al seu entorn. 
Actualment té un ús més ornamental perquè hi ha altres sistemes de calefacció. 
El foc es desenvolupa a la part inferior dintre d’un espai a tal efecte. 
Té un conducte vertical d’extracció de fums fins a teulada anomenat xemeneia. 
Estructura vertical i caixa inferior de pedra, aglomerada amb morter de calç i 
normalment revestida. Pel seu pes normalment estava en planta baixa o primera 
sobre estructura molt resistent. 
La llar de foc era oberta i hi havia una trampeta per obrir o tancar el forat de 
l’extracció de fums. 
El paviment proper era de pedra o ceràmic per protegir-lo. 
La xemeneia era completament vertical per assegurar el tiratge. 
La construcció no tenia interrupcions, normalment estava enganxada a una de les 
parets mestres de la vivenda i creixia amb el conjunt travessant la teulada que es 
feia a sobre. La ubicació de la llar de foc condicionava la resta de distribució. 
La caputxa de la xemeneia era una llosa de pedra sobre pilarets també de pedra. 

INCONVENIENTS 
1.La construcció de pedra fa que l’element pesi molt 
i hagi de resposar sobre el terra o sobre una 
estructura molt sòlida. 
2.L’interior del conducte de xemeneia no és llis i 
facilita la incrustació de partículas de sutge. 
3.L’antiguitat d’aquestes construccions pot haver 
deteriorat algun punt. 
4.El tiratge és natural i requereix d’una molt bona 
posta en obra. 
5.Requereix de neteges periòdiques. 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.El conducte està deteriorat i presenta forats per on es 
poden escapar partícules incandescents. 

-Revisió anual del conducte de la xemeneia.  
 

2.Un excés de volum de foc dins l’habitacle per la part del 
davant i alguna partícula incandescent surt de la llar de foc. 
 

-Paviment no combustible a 2 metres de la llar de foc i/o revestiment 
d’aquest amb una planxa metàl·lica.  
-Llar de foc tancada amb xemeneia tipus cassette. 

3.Sutge acumulat i no netejat s’encén amb una partícula 
incandescent. 

-Neteja anual de la xemeneia per a professional reconegut. 
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4.Mala ventilació per un problema de tiratge i combustió 
incompleta.  
 
 
 

-Comprovació del mecanisme d’obertura i tancament del conducte. 
-Neteja del conducte. 
-Possible ventilació forçada. 
-Comprovar que un edifici veí no talli la via d’aire. Si és així, fer el 
conducte més alt. 
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RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat a la sala de la llar de foc. 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possible extensió a altres plantes a través del conducte. 
-Actuació per inanició i refredament. 
-NO llançar aigua a raig per la xemeneia sense ordre expressa. 

3.Incendi en el conducte 
 
 
 

-Descobrir el conducte apartant qualsevol element combustible. 
-Apartar possibles materials combustibles de la llar de foc. 
-Ruixar poc a poc des de la xemeneia – 1a línia 
-Tenir muntada línia a la llar de foc – 2a línia 

4.Un forat en el conducte ha transportat el foc a un altre punt 
 
 

-Descobrir el conducte. 
-Actuar sobre la llar de foc per frenar la font de calor. 
-Actuar sobre l’incendi en l’altre punt segons el punt 2. 

5.El foc ha près l’embigat de sostre 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire 
-Actuació per inanició i refredament sobre el focus. 
-Actuar sobre l’entrebigat però no sobre les bigues. La carbonització les 
protegeix. 
-Vigilar els nusos i els punts centrals. 

 

6.El foc ha près l’embigat de teulada 
 
 

-Actuar segons el punt 5 
-No trepitjar teulada però ruixar en ventall per refredar el material. 
-Des d’un punt segur fer saltar el revestiment. 
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AVANTATGES 
1.La llar de foc tancada permet evitar espurnes que 
salten enfora. 
2.La col·locació d’un conducte metàl·lic evita 
possibles fisures a mitja altura del conducte d’obra 
que hi havia antigament. 
3.El conducte i un possible extractor forçat limiten la 
transcendència d’una mala posta en obra.  
4.La distribució no depèn de la ubicació de la llar de 
foc 
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DESCRIPCIÓ 
La llar de foc és un espai de la vivenda on en condicions controlades es fa foc per a 
escalfar l’espai. Antigament era la única font de calor dels habitatges. 
Es col·locava a la cuina i/o a la sala principal i la vida familiar girava al seu entorn. 
Actualment té un ús més ornamental perquè hi ha altres sistemes de calefacció. 
El foc es desenvolupa a la part inferior dintre d’un espai a tal efecte. 
Té un conducte vertical d’extracció de fums fins a teulada anomenat xemeneia. 
L’estructura vertical acostuma a ser d’obra de fàbrica a la seva base, per bé que 
normalment es revesteix de pedra ornamental. 
L’espai destinat a llar de foc pot ser obert com antigament, o tancat en un cassette 
que tanca el foc en una caixa. En ambdós casos hi ha la trampeta per obrir o tancar 
el conducte. 
El conducte d’extracció és un tub metàl·lic de diàmetre 30 cm que s’empalma fins 
arribar a la xemeneia dins d’un calaix d’obra de fàbrica que no té perquè tenir sentit 
vertical. 
La xemeneia pot continuar l’obra de fàbrica o pot acabar amb una peça metàl·lica 
prefabricada. 
La llar de foc no condiciona la distribució ni el paviment. 

INCONVENIENTS 
1.El conducte que atraca a la teulada talla la 
continuïtat de la protecció. 
2.Una caputxa prefabricada dificulta el desmuntatge 
de la peça. 
3.El cassette requereix d’unes aireacions per evitar 
excés de calor. 
4.El conducte no sempre és vertical i costa més de 
saber-ne el traçat. 
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RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.El calaix que protegeix el conducte atraca a la coberta i la 
fusta queda en contacte amb el tub metàl·lic que s’escalfa i 
pot arribar a encendre’s. 

-Allargar el calaix d’obra de fàbrica fins a l’exterior de la teulada. (encara 
que això sigui més costós) 
 

2.Un excés de calor en el cassette i la manca de les 
aireacions corresponents pot fer augmentar la temperatura 
del conjunt i provocar esquerdes en l’obra per dilatació per on 
es pot escapar alguna partícula incandescent. 

-Bona posta en obra de les aireacions pertinents. 
-Paviment no combustible a 2 metres de la llar de foc i/o revestiment 
d’aquest amb una planxa metàl·lica.  
 

3.Sutge acumulat i no netejat s’encén amb una partícula 
incandescent. 

-Neteja anual de la xemeneia per a professional reconegut. 
 

4.Mala ventilació per un problema de tiratge i combustió 
incompleta.  
 
 
 

-Comprovació del mecanisme d’obertura i tancament del conducte. 
-Neteja del conducte. 
-Possible ventilació forçada. 
-Comprovar que un edifici veí no talli la via d’aire. Si és així, fer el 
conducte més alt. 

RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat a la sala de la llar de foc. 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possible extensió a altres plantes a través del conducte. 
-Actuació per inanició i refredament. 
-NO llançar aigua a raig per la xemeneia sense ordre expressa. 

3.Incendi en el conducte 
 
 
 

-Descobrir el conducte apartant qualsevol element combustible. 
-Apartar possibles materials combustibles de la llar de foc. 
-Ruixar poc a poc des de la xemeneia – 1a línia 
-Tenir muntada línia a la llar de foc – 2a línia 

 

4.El foc ha près l’embigat de teulada 
 
 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire 
-Actuació per inanició i refredament sobre el focus. 
-Actuar sobre l’entrebigat però no sobre les bigues. La carbonització les 
protegeix. 
-Vigilar els nusos i els punts centrals. 
-No trepitjar teulada però ruixar en ventall per refredar el material. 
-Des d’un punt segur fer saltar el revestiment. 
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AVANTATGES 
1.L’estufa és un element lleuger que es pot posar 
en qualsevol lloc. 
2.El conducte d’extracció queda a la vista per poder 
detectar anomalies. 
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DESCRIPCIÓ 
L’estufa de llenya és un element prefabricat de calefacció que té la mateixa 
funcionalitat que la llar de foc però no comporta la seva estructura sinó simplement 
un espai per al cos d’estufa i una sortida a l’exterior. 
Aquestes estufes antigament es col·locaven en estances importants si no hi havia 
una llar de foc com ara sales, menjadors i cuines. No era habitual en habitacions. 
Actualment, igual que passa amb les llars de foc, el disseny de les estufes de llenya 
fa que tinguin una funció més ornamental que de calefacció. 
L’estufa elèctrica és un sistema de calefacció força generalitzat a les comarques 
pirinenques pels acords municipals amb FECSA per les centrals hidroelèctriques. 
El sistema de calefacció es limita a una instal·lació elèctrica independent on 
s’endollen els radiadors o estufes elèctriques. 
El cos de les estufes és normalment un cilindre metàl·lic d’un diàmetre entre 50 i 
80 cm, i d’una altura no superior als 120 cm. 
Aquest cos té una portella per on es controla el foc i una tapa superior per on es fica 
el combustible. 
D’aquest cos en surt un tub vertical metàl·lic que gira prop del sostre cap al 
tancament per on surt en forma de xemeneia. 
La longitud del conducte depèn de l’estufa i la seva ubicació. 
Les estufes elèctriques són senzillament una resistència que s’escalfa pel pas del 
corrent, i pot ser metàl·lica tot i que recentment hi ha altres tipologies com ara 
pedra. 

INCONVENIENTS 
1.L’estufa escalfa per conducció, radiació i 
convecció tot l’entorn. 
2.Les estufes velles poden tenir fisures en el metall 
que permetin la sortida de partícules incandescents. 
3.Molt sovint aquests elements s’han col·locat 
després de la construcció de l’edifici i estan afegits 
forçant la seva ubicació, disseny i ubicació. 
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RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.El cos de l’estufa o el conducte està deteriorat i presenta 
forats per on es poden escapar partícules incandescents. 

-Revisió periòdica del conducte de l’estufa. 
 

2.Contacte d’algun element del cos de l’estufa o el conducte 
amb un element altament combustible.. 
 

-Paviment no combustible a 2 metres a la rodona de l’estufa i/o 
revestiment d’aquest amb una planxa metàl·lica.  
-Estufa isolada amb espai lliure a 2 metres a la rodona. 

3.Pas del conducte per un sostre de fusta sense aïllament. 
 

-Aïllament adequat del conducte respecte els paraments o sostres que 
traspassa. 

4.Mala ventilació per un problema de tiratge i combustió 
incompleta.  
 
 

-Comprovació del mecanisme d’obertura i tancament del conducte. 
-Neteja del conducte. 
-Comprovar que un edifici veí o part del mateix no talli la via d’aire. Si és 
així, fer el conducte més alt, més llarg, o reubicar-lo. 

RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat a la sala de l’estufa. 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possible extensió a altres plantes a través del conducte. 
-Actuació per inanició i refredament. 
-NO llançar aigua a raig per la xemeneia sense ordre expressa. 

3.Un forat en el conducte ha transportat el foc a un altre punt 
 
 

-Descobrir el conducte. 
-Actuar sobre la llar de foc per frenar la font de calor. 
-Actuar sobre l’incendi en l’altre punt segons el punt 2. 

4.El foc ha près l’embigat de sostre 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire 
-Actuació per inanició i refredament sobre el focus. 
-Actuar sobre l’entrebigat però no sobre les bigues. La carbonització les 
protegeix. 
-Vigilar els nusos i els punts centrals. 

 

5.El foc ha près l’embigat de teulada 
 
 

-Actuar segons el punt 5 
-No trepitjar teulada però ruixar en ventall per refredar el material. 
-Des d’un punt segur fer saltar el revestiment. 
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AVANTATGES 
1.Un sistema de calefacció centralitzada a partir 
d’un circuit tancat amb aigua és més segur que 
radiadors elèctrics o estufes de llenya o gas. 

DESCRIPCIÓ 
Els sistemes de calefacció al Pirineu són a base de radiadors elèctrics (que tenen 
alts consums) o sistemes convencionals de circuits tancats amb radiadors d’aigua. 
L’absència de canalitzacions de gas natural a nivell urbà fa que molts blocs 
plurifamiliars o grups de vivendes comptin amb dipòsits de gas particulars i una 
instal·lació fins a les calderes individuals. 
Per últim, comencen a veure’s, especialment en habitatges aïllats, les calderes amb 
biomassa. 
 

INCONVENIENTS 
1.La presència de gas exigeix una bona posta en 
obra segons normativa estricta. 
2.La presència de gas és un risc d’incendi major 
que pot ser origen i/o multiplicador d’un foc. 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.El mecanisme d’encès de la caldera està deteriorat i pot 
provocar una espurna -Revisió anual de la caldera. Segons fabricant. 
  
  
  
RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat a la sala de caldera 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possible extensió a altres plantes a través del conducte. 
-Actuació per inanició tallant el subministre de gas. 
-Actuació per refredament amb aigua polveritzada. 

3.Explosió caldera. Flash-over 

-Entrar ajupits 
-Actuació per inanició i refredament 
-Tenir controlada la sortida en cas de Combustió Sobtada Generalitzada. 

4.El foc ha près l’embigat de sostre 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire 
-Actuació per inanició i refredament sobre el focus. 
-Actuar sobre l’entrebigat però no sobre les bigues. La carbonització les 
protegeix. 
-Vigilar els nusos i els punts centrals. 
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5.El foc ha près l’embigat de teulada 
 
 

-Actuar segons el punt 5 
-No trepitjar teulada però ruixar en ventall per refredar el material. 
-Des d’un punt segur fer saltar el revestiment. 
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AVANTATGES 
1.L’ascensor és un element compartimentat. 
2.La maquinària de l’ascensor té un manteniment 
estricte. 

DESCRIPCIÓ 
L’ascensor és un element de comunicació vertical que s’ha popularitzat en els blocs 
plurifamiliars que es construeixen a la comarca les darreres dècades. 
Els blocs plurifamiliars locals tenen 4-5 plantes com a màxim, amb excepcions. 
L’ascensor té la seva pròpia normativa i està subjecte a un manteniment propi. 
L’estructura vertical de la caixa d’ascensor generalment és d’obra de fàbrica de 
maó tipus gero. En alguns casos es revesteix per la part interior amb un aïllament 
acústic i un envà de 4-7 cm o en altres el tipus de gero és fonoabsorbent. 
L’ascensor com a tal és una màquina complexa, amb la seva pròpia maquinària 
elèctrica o hidràulica. 
Aquesta màquina es col·loca en una habitació a tal efecte a la part de baix, o a la de 
dalt. 

INCONVENIENTS 
1.La caixa de l’ascensor comunica verticalment les 
plantes i pot permetre la propagació de l’incendi. 
2.No es pot utilitzar l’ascensor en cas d’incendi per 
perill d’atrapament. 
3.L’ascensor dóna a la zona comuna, un problema 
podria tallar la via d’escapament de les víctimes. 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.Una espurna ocasionada per una disfunció de la maquinària 
de l’ascensor 

-Fer les revisions pertinents periòdicament. Consultar fabricant. 

2.Caiguda de l’ascensor per trencament de les corretges -Fer les revisions pertinents periòdicament. Consultar fabricant. 
RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat a la sala de màquines 
 

-Actuació per sufocació i refredament 
-Utilitzar agents extintors dielèctrics: CO2, pols químiques. 

3.Incendi desenvolupat dins l’ascensor 
 
 
 

-Actuació per sufocació i refredament. 
-Evitar un ús indiscriminat de l’aigua a raig que pot danyar la caixa. 
-No entrar dins l’ascensor per perill de càrrega i caiguda. 
-Obertura de vies d’aire a l’altura màxima possible per evacuar els fums 
calents. 
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4.Incendi desenvolupat al fossat i la caixa d’ascensor 
 
 
 
 
 

-Actuació per sufocació i refredament en la cota més baixa possible. 
-En foc de classe A al fossat, inundar-lo. 
-En foc de classe B al fossat, evitar inundar-lo. 
-En foc de classe C intentar tallar el subministre de gas i refredar el 
conjunt. 
-No entrar dins el fossat per perill de caiguda de l’ascensor. 
-Obertura de vies d’aire a l’altura màxima possible per evacuar els fums 
calents. 
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AVANTATGES 
1.Una instal·lació tancada (en armari, calaix...) es 
deteriora menys. 
2.Les instal·lacions organitzades milloren la posta 
en obra i l’ús segur. 
3.Normalment el material del conducte no és 
combustible. 

DESCRIPCIÓ 
El pas d’instal·lacions és un conducte vertical i/o horitzontal pel qual corren les 
escomeses i distribucions d’aigua, gas i electricitat des de l’entrada a l’edifici fins al 
seu punt de servei i consum. 
En edificis regulars i repetitius com els blocs de pisos plurifamiliars tenen una 
estructura igual a totes les plantes aprofitant els espais comuns. 
En edificis més singulars tenen un esquema menys regular, adaptant-lo a les 
particularitats del projecte i a les seves distribucions. 
Obviem les instal·lacions que queden encastades en els paraments. 
Antigament no existia perquè les instal·lacions anaven vistes. 
Els passos d’instal·lacions tenen una mateixa funció, comunicar espais en vertical i 
horitzontal per tal de fer passar instal·lacions però no tenen un disseny o uns 
materials perquè depèn sempre de la ubicació de l’element i el disseny de projecte. 
Hi ha passos verticals tancats en un armari d’obra de fàbrica. 
Passos verticals dins de calaixos d’obra o fusta. 
Passos horitzontals dins d’un fals sostre de pladur, guix o lames de fusta. 
Passos horitzontals sobre una safata i vistos en aparcaments. 

INCONVENIENTS 
1.El pas d’instal·lacions no deixa veure possibles 
desperfectes en el seu  funcionament o l’afectació 
en cas d’incendi. 
2.La seva funció, comunicar, és un vehicle de 
propagació d’incendis. 
3.Hi ha molt pocs falsos sostres registrables. 
 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.Un defecte en la instal·lació elèctrica – curtcircuit 
 

-Control de posta en obra segons normativa. 
-Passos d’instal·lacions registrables per a possibles revisions. 

2.Interacció de la instal·lació elèctrica i l’aigua – curtcircuit 
 

-Control de posta en obra segons normativa. L’aigua per sota la llum. 
-Passos d’instal·lacions registrables per a possibles revisions. 
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3.Interacció de la instal·lació elèctria i el gas – explosió 
 

-Control de posta en obra segons normativa. Instal·lació de gas vista i 
sense espais tancats on es pugui acumular. 
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RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Incendi en interiors. Possibilitat de combustió incompleta. 
Presència de gasos tòxics. 

-Utilització de l’equip de respiració autònoma 
 

2.Incendi desenvolupat confinat en planta pis. 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possible extensió a altres plantes a través de passos verticals. 
-Controlar existència de passos d’instal·lacions comuns per l’habitatge. 
-Actuació per inanició i refredament. 

3.Incendi desenvolupat confinat en planta sotacoberta 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar existència d’espais cecs amb passos d’instal·lacions sobre fals 
sostre que puguin comunicar amb estances o vivendes veïnes. 
-Actuació per inanició i refredament. 

 

4.Incendi desenvolupat en conducte d’instal·lacions 
 
 

-Descobrir el conducte. 
-Confinar l’incendi per evitar propagació a les plantes. 
-Intervenir per sufocació amb CO2. 
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AVANTATGES 
1.Una instal·lació tancada (en armari, calaix...) es 
deteriora menys. 
2.Les instal·lacions organitzades milloren la posta 
en obra i l’ús segur. 
3.Normalment el material del conducte no és 
combustible. 

DESCRIPCIÓ 
Les instal·lacions vistes són molt comuns en la construcció tradicional pirinenca per 
la dificultat d’encastar-les a dins d’un mur de pedra irregular. 
Avui en dia es segueixen posant en paraments amb acabat rústic de pedra. 
Aquestes instal·lacions són a vegades les escomeses o distribucions generals i 
altres són solament derivacions de consum a una estança o peça. 
La seva col·locació exigeix un major rigor de posta en obra i manteniment. 
Les instal·lacions vistes elèctriques antigues anaven desprotegides. Actualment 
inclouen la protecció en el trenat. 
Les instal·lacions d’aigua vistes normalment són metàl·liques. 
Les instal·lacions de gas i calefacció normalment són de coure i per normativa 
l’escomesa de gas ha d’anar exterior. 

INCONVENIENTS 
1.El pas d’instal·lacions no deixa veure possibles 
desperfectes en el seu  funcionament o l’afectació 
en cas d’incendi. 
2.La seva funció, comunicar, és un vehicle de 
propagació d’incendis. 
3.Hi ha molt pocs falsos sostres registrables. 
 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.Un defecte en la instal·lació elèctrica – curtcircuit 
 

-Control de posta en obra segons normativa. 
-Passos d’instal·lacions registrables per a possibles revisions. 

2.Interacció de la instal·lació elèctrica i l’aigua – curtcircuit 
 

-Control de posta en obra segons normativa. L’aigua per sota la llum. 
-Passos d’instal·lacions registrables per a possibles revisions. 
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3.Interacció de la instal·lació elèctria i el gas – explosió 
 

-Control de posta en obra segons normativa. Instal·lació de gas vista i 
sense espais tancats on es pugui acumular. 
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RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Incendi en interiors. Possibilitat de combustió incompleta. 
Presència de gasos tòxics. 

-Utilització de l’equip de respiració autònoma 
 

2.Incendi desenvolupat confinat en planta pis. 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possible extensió a altres plantes a través de passos verticals. 
-Controlar existència de passos d’instal·lacions comuns per l’habitatge. 
-Actuació per inanició i refredament. 

3.Incendi desenvolupat confinat en planta sotacoberta 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar existència d’espais cecs amb passos d’instal·lacions sobre fals 
sostre que puguin comunicar amb estances o vivendes veïnes. 
-Actuació per inanició i refredament. 

 

4.Incendi desenvolupat en conducte d’instal·lacions 
 
 

-Descobrir el conducte. 
-Confinar l’incendi per evitar propagació a les plantes. 
-Intervenir per sufocació amb CO2. 
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AVANTATGES 
1.Quan el parament d’obra de fàbrica atraca a sostre 
compartimenta l’estança amb la resistència que aporti el seu 
gruix i el material d’unió entre paret  i sostre. 
2.La compartimentació evita la circulació de fums i/o calor. 

DESCRIPCIÓ 
En plantes sotateulat de petites dimensions on el carener no arriba a 
gran altura i no hi ha massa espai habitable sota la teulada els 
paraments atraquen a sostre. 
En els casos en que les bigues no concorden amb la distribució 
d’envans, aquests atraquen perpendiculars o a esbiaix. 
El material d’unió pot ser morter, guix o espuma, que després es tapa 
amb el revestiment normalment de guix. 
 

INCONVENIENTS 
1.És difícil fer una unió solidària entre la fusta (material viu) i el 
parament. El guix o l’espuma funcionen millor que el morter però 
no són solucions perfectes. 
2.La part més dèbil de la unió parament-teulada és la part alta 
del parament, on s’uneix amb el sostre, la zona més calenta en 
cas d’incendi. 
3.Les unions perpendiculars a les bigues no compartimenten de 
la mateixa manera que quan els paraments atraquen en 
concordança amb la biga. 
4.Les unions a esbiaix són molt difícils de resoldre. 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
  
  
RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 

2.Incendi desenvolupat a la sala 
 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Actuació ajupits 
-Atenció a possibles flash-over. 
-Actuació per inanició i refredament. 
-No llançar aigua a les bigues a raig per no desprotegir-les de la 
carbonització 
-Llançar aigua polveritzada en direcció al sostre. 
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3.El parament atraca a sostre però no a biga. Panell compartit 
entre dues sales. (perill de que el foc traspassi a una altra 
sala) 
 

-Actuar segons el punt anterior. 
-Prioritzar la intervenció al perímetre de la sala. 
-Muntar instal·lació a la sala veïna i remullar el sostre contigu a la sala que 
crema amb aigua polveritzada. 
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AVANTATGES 
1.Quan el parament d’obra de fàbrica atraca a sostre 
compartimenta l’estança amb la resistència que aporti el seu 
gruix i el material d’unió entre paret  i sostre. 
2.La compartimentació evita la circulació de fums i/o calor. 

DESCRIPCIÓ 
En plantes sotateulat de petites dimensions on el carener no arriba a 
gran altura i no hi ha massa espai habitable sota la teulada els 
paraments atraquen a sostre. 
En els casos en que les bigues no concorden amb la distribució 
d’envans, aquests atraquen perpendiculars o a esbiaix. 
El material d’unió pot ser morter, guix o espuma, que després es tapa 
amb el revestiment normalment de guix. 
 

INCONVENIENTS 
1.És difícil fer una unió solidària entre la fusta (material viu) i el 
parament. El guix o l’espuma funcionen millor que el morter però 
no són solucions perfectes. 
2.La part més dèbil de la unió parament-teulada és la part alta 
del parament, on s’uneix amb el sostre, la zona més calenta en 
cas d’incendi. 
3.Les unions perpendiculars a les bigues no compartimenten de 
la mateixa manera que quan els paraments atraquen en 
concordança amb la biga. 
4.Les unions a esbiaix són molt difícils de resoldre. 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
  
  
RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 

2.Incendi desenvolupat a la sala 
 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Actuació ajupits 
-Atenció a possibles flash-over. 
-Actuació per inanició i refredament. 
-No llançar aigua a les bigues a raig per no desprotegir-les de la 
carbonització 
-Llançar aigua polveritzada en direcció al sostre. 

D
IV

IS
Ò

R
IE

S
 (I

I) 
– 

pa
ra

m
en

t q
ue

 n
o 

at
ra

ca
 a

 b
ig

a 

3.El parament atraca a sostre però no a biga. Panell compartit 
entre dues sales. (perill de que el foc traspassi a una altra 
sala) 
 

-Actuar segons el punt anterior. 
-Prioritzar la intervenció al perímetre de la sala. 
-Muntar instal·lació a la sala veïna i remullar el sostre contigu a la sala que 
crema amb aigua polveritzada. 
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AVANTATGES 
1.L’espai cec es pot aprofitar pel pas d’instal·lacions i 
diversos tipus de conductes sempre i quan es faci de forma 
ordenada. 

DESCRIPCIÓ 
La voluntat d’habitar els espais sotateulat fan que a la part baixa dels 
pendents  o a la part més alta d’aquestes estructures existeixin un espais 
no habitables que s’opta per tancar i en molt pocs casos són espais 
practicables. 
Aquests espais cecs moltes vegades solament responen a una necessitat 
funcional i s’aprofiten per passar instal·lacions, conduccions, extraccions... 
que hi queden amagades però sense ordenar-les. 
L’estructura que tanca aquests espais no sempre és resistent com ara una 
obra de fàbrica o un forjat de formigó sinó que sovint són estructures 
senzilles revestides amb lames de fusta primes.  

INCONVENIENTS 
1.Un espai cec no registrable impedeix detectar anomalies 
darrere seu. 
2.Quan la separació és senzillament d’emparquetat de fusta, 
la compartimentació és nul·la en un sentit i l’altre. 
3.Amb excessiva freqüència els espais cecs connecten 
compartiments que haurien de tenir un aïllament major. 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.Qualsevol conat d’incendi queda amagat -Sostres registrables. 
  
  
  
RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat dins l’espai cec de sostre. 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possible extensió a altres sectors/sales. 
-Actuació per inanició i refredament. 
-NO trepitjar el fals sostre perquè no és resistent. 
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3.Incendi desenvolupat dins l’espai cec perimetral. 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possible extensió a altres sectors/sales. 
-Actuació per inanició i refredament. 
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AVANTATGES 
1.El fet de no tenir peces metàl·liques en l’ancoratge 
inferior de les peces millora el comportament davant 
del foc. 
2.La sabatera és contínua, no cal posar material 
entrebigat 

DESCRIPCIÓ 
La major part d’estrucutres d’edificis actuals són de formigó armat, per norma 
general els forjats, gran part de les sabateres i els pilars. 
La unió de formigó i fusta sols es dóna en els casos d’un muret de formigó armat 
com a sabatera i quan la biga vertical reposa atraca sobre el cantell interior amb 
una dent a 90º, mentre per l’altre costat es fixa a un altre tipus d’ancoratge. 
És una unió que permet donar continuïtat a la sabatera perquè el pendent arriba 
just sobre el mur de manera que no cal reomplir l’entrebigat amb obra de fàbrica. 
Per una altra banda aquesta solució implica tallar la biga i fer que el ràfec en sigui 
independent. 

INCONVENIENTS 
1.El ràfec va independent del resta d’estructura de la 
teulada 

RISCOS EXISTENTS – ORIGEN / PROPAGACIÓ DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.Torsió dels elements de fusta no ancorats -Ancorar o fixar els elements de fusta. 
  
  
  
RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat sota el pilar que sosté carener o mitja 
lava 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possibles torsions del carener que no està ancorat. 
-Actuació per refredament. 
-NO llançar aigua a raig al carener per no desplaçar-lo 
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3.Incendi desenvolupat a la cota més baixa (sabatera) 
 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possibles torsions de la biga que no està ancorada. 
-Actuació per refredament. 
-NO llançar aigua a raig a la biga per no desplaçar-la i descalçar-la. 
-Si el congreny de formigó armat està sobre paret de bloc preveure 
possible col·lapse del mur que faria enfonsar la pendent de la teulada. 
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AVANTATGES 
1.L’ancoratge permet fixar la peça i que 
aquesta no es mogui 

DESCRIPCIÓ 
La major part d’estrucutres d’edificis actuals són de formigó armat, per norma general els 
forjats, gran part de les sabateres i els pilars. 
La unió de formigó i fusta és una unió vàlida però quasi sempre s’opta per assegurar-la 
col·locant una peça metàl·lica que fixi la posició de l’element de fusta. 
Aquesta peça pot tenir tres formes: 

1. U que conté la peça al seu interior 
2. T invertida en que la part vertical entra dins la peça 
3. Cargols que travessen la peça i la fixen en un punt. 

En els dos primers casos la peça metàl·lica es colla amb cargols llargs al formigó i 
posteriorment es col·loca la peça de fusta. 
En el tercer cas és a l’inversa, primer s’ubica la peça de fusta i després el cargol. 

INCONVENIENTS 
1.La col·locació de peces metàl·liques 
augmenta el risc d’escalfar la peça en cas 
d’incendi. 
2.La fixació encastada d’un material viu com la 
fusta en pot perjudicar la seva mobilitat quan 
aquesta es dilata o es torsiona. 
 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN / PROPAGACIÓ DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.La peça metàl·lica pot atacar el nus de fusta 
 
 

-Protecció de la peça metàl·lica per evitar el sobreescalfament. 
-Revestiment de la peça metàl·lica amb fusta per protegir-la. 
-Evitar l’ús de peces metàl·liques. 

RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat sota el pilar que sosté carener o 
mitja lava 
 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Actuació per refredament. 
-Controlar possibles torsions de la biga ancorada 
-Llançar aigua a raig a la peça metàl·lica per refredar-la però no al carener 
per no debilitar-lo. 
-No llançar aigua a les bigues a raig per no desprotegir-les de la 
carbonització 
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3.Incendi desenvolupat a la cota més baixa (sabatera) -Actuar igual que en el cas anterior 
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AVANTATGES 
1.L’estructura metàl·lica permet un muntatge més ràpid, 
menors cantells i seccions de bigues i pilars respectivament. 
2.Les peces metàl·liques permeten fixar l’element de fusta 
sense que es mogui. 

DESCRIPCIÓ 
No és gaire habitual però existeixen estructures d’edificis a base de pilars i 
bigues metàl·liques. 
La unió de metall i fusta normalment es fa mitjançant: 

1. Una peça en U que conté la peça de fusta. 
2. Una T invertida en que la part vertical entra dins la peça. 

Ambdós casos estan soldats a la pròpia estructura metàl·lica de pilars i bigues 
INCONVENIENTS 
1.L’estructura metàl·lica no respon bé davant l’atac del foc. 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.La peça metàl·lica pot atacar el nus de fusta 
 
 
 

-Protecció de l’estructura metàl·lica per evitar el sobreescalfament amb 
pintures ignífugues. 
-Revestiment dels elements metàl·lics amb fusta o pladur per protegir-los. 
-Evitar l’ús de peces metàl·liques. 

RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat sota el pilar que sosté carener o 
mitja lava 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Actuació per refredament. 
-Llançar aigua a raig a l’element metàl·lic per refredar-lo però no al carener per 
no debilitar-lo. 
-No llançar aigua a les bigues a raig per no desprotegir-les de la carbonització 

3.Incendi desenvolupat a la cota més baixa (sabatera) 
 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Controlar possibles torsions de la biga ancorada. 
-Actuació per refredament. 
- Llançar aigua a raig a l’element metàl·lic per refredar-lo però no al carener 
per no debilitar-lo. 
-No llançar aigua a les bigues a raig per no desprotegir-les de la carbonització 

4.Desconeixement de l’estructura metàl·lica per estar 
tapada 

-Coneixement exhaustiu del sistema estructural i la seva ubicació. 
-Localitzar els elements verticals i horitzontals principals. 
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5.Col·lapse estructural 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire 
-Actuació per refredament sobre el focus. 
-Determinar el temps d’exposició al foc de l’estructura. 
-Establir perímetres de seguretat amb barreres “fredes” des d’on intervenir. 
-Prioritzar el rescat i acabat aquest assumir els costos materials. 
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AVANTATGES 
1.L’estructura únicament de fusta és la que millor 
comportament al foc dóna. 
2.Les peces metàl·liques permeten fixar l’element de fusta 
sense que es mogui. 

DESCRIPCIÓ 
En últimes plantes, altells i teulades, no és estrany d’utilitzar una estructura 
amb pilars i bigues únicament de fusta. 
La clau de l’estabilitat estructural rau en els nusos fets a base d’encaixos que 
permeten la fixació dels elements sense elements metàl·lics. 
Tanmateix, en molts punts es col·loquen peces auxiliars que faciliten el 
muntatge i que substitueixen aquests encaixos. 

INCONVENIENTS 
1.La necessitat de peces metàl·liques compromet els nusos. 
2.Requereix un disseny complex i el muntatge acostuma a 
ser difícil i requereix de molta precisió pels encaixos que es 
donen. 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.La peça metàl·lica pot atacar el nus de fusta 
 
 

-Protecció de la peça metàl·lica per evitar el sobreescalfament amb pintures 
ignífugues. 
-Utilització dels encaixos entre elements. 

  
  
  
RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat sota el pilar que sosté carener o 
mitja lava 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Actuació per refredament indirecte. 
-No llançar aigua a les bigues ni el pilar a raig per no desprotegir-les de la 
carbonització 
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3.Incendi desenvolupat a la cota més baixa (sabatera) 
 
 
 
 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Actuació per refredament. 
-Actuar sobre l’entrebigat (més fàcil de combustionar) però no sobre les 
bigues. La carbonització les protegeix. 
-No llançar aigua a les bigues ni el pilar a raig per no desprotegir-les de la 
carbonització 
-Si la sabatera de fusta descansa sobre mur d’obra de fàbrica preveure un 
possible col·lapse d’aquest i per tant de la coberta. 

 



PFC - LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA AL PIRINEU I EL FOC 

 
IX-Fitxes resum de solucions constructives 

89 

 
AVANTATGES 
1. 

DESCRIPCIÓ 
Antigament la fusta es feia servir en paraments verticals senzills per separar estances o habitacions, i 
en el paviment. 
Actualment, els paraments (excepte casos molt puntuals) ja no són de fusta però sí que hi ha molts 
revestiments i aplacats de fusta que pretenen donar aparença de fusta i generalment, quasi tots els 
paviments són de fusta o imitació de la mateixa, excepte en cambres humides, i algunes vegades en 
aquestes i tot. 
El revestiment acostuma a anar clavetejat sobre rastrells perpendiculars a la direcció de les lames. 
El paviment pot anar clavetejat sobre rastrells perpendiculars a la direcció de les lames o pot anar 
flotant sobre una superfície anivellada. 
El material d’aquests revestiments i parquets pot ser de diverses qualitats i gruixos, també en funció de 
la proporció de fusta en el mateix. Pot anar dels que són de fusta massissa o natural, fins els que són 
sintètics. 
Els primers responen al comportament, propietats i característiques de la fusta mentre que els altres 
varien enfunció del tipus de material principal. 

INCONVENIENTS 
1.Un revestiment combustible pot 
afectar més el parament que si no 
hi és. 
2.Aquest revestiment es posa per 
embellir el paviment i pot tenir 
productes d’acabat superficial. 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.Protecció de paviments i revestiments amb productes 
químics -Aplicació de productes segons instruccions de fabricant. 
  
  
RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Combustió incompleta. Presència de gasos tòxics. -Utilització de l’equip de respiració autònoma 
2.Incendi desenvolupat a la sala. 
 
 
 

-Obrir vies d’aire. 
-Actuació per refredament. 
-NO llançar aigua a raig contra el revestiment. Es desprotegeix el parament o 
es pot trencar i foradar el revestiment d’espai cec. 

3.Possibilitat de combustió sobtada generalitzada. El 
revestiment acostuma a cremar més fàcilment que 
l’estructura. 
 

-Entrar ajupits. 
-Actuació per refredament 
-Tenir controlada la sortida en cas de Combustió Sobtada Generalitzada. 
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4.Productes químics en el revestiment 
 

-Utilització de l’equip de respiració autònoma. 
-Controlar possibles reaccions. 
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AVANTATGES 
1. 

DESCRIPCIÓ 
L’entramat urbà pirinenc és una de les seves característiques principals perquè es tracta 
d’aglomeracions de cases sense un ordre prestablert sinó que respon a l’evolució de les diferents 
construccions al llarg del temps que n’han acabat configurant la seva fesomia. 
Es tracta de carrers estrets, sovint que superen grans desnivells, pensats inicialment pel pas de 
persones i animals, no per a vehicles. 
El paviment original eren lloses de pedra o la falta del mateix. Actualment mica en mica s’estan 
pavimentant amb ciment i lloses de pedra. 
La naturales pedregosa del terreny dificulta l’execució de rases pel pas d’instal·lacions per la qual cosa 
la major part passen aèries. 

INCONVENIENTS 
1.Els carrers estrets dificulten el 
pas dels vehicles d’emergències. 
2.La presència de cablejat aeri 
dificulta l’ús d’una escala. 
 

RISCOS EXISTENTS - ORIGEN DEL FOC MESURES DE PREVENCIÓ 
1.Mals accessos -Coneixement exhaustiu dels mitjans a l’abast 
2.Falta de separació entre cases 
 

-Diferència de cota entre teulades 
-Metre de coberta que dóna a casa veïna d’un material que no cremi. 

  
  
RISCOS D'INTERVENCIÓ PROTOCOL D'INTERVENCIÓ 
1.Desconeixement dels accessos -Tren de sortida ampli, incloent escala. 
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2.Possibilitat de propagació 
 

-Muntatge d’instal·lacions en cases veïnes 
-Refredament generalitzat 
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X.PROPOSTES DE MILLORA 
 
 

A continuació s’exposa un llistat de propostes que s’ha anat confeccionant al llarg del 
treball i que pretén aportar millores en projecte, posta en obra, ús i intervenció en 
emergències, d’aquí la separació en 4 blocs. La major part poden venir determinades de 
projecte però serà en obra que caldrà seguir-ne l’execució i exigir-ne el compliment. 
 
Totes elles són propostes teòriques d’un PFC però plantejar-les és un primer pas per 
aconseguir introduir-les de manera sistemàtica. 
 
1.PROJECTE: a preveure en la fase de disseny 
 
TÍTOL: Incloure detall en projecte de la solució constructiva per a la coberta 
DESTINATARI: Arquitecte/a projectista 
DESCRIPCIÓ: Incloure el detall constructiu en planta i doble secció (en els dos eixos) per 
deixar per escrit i grafiat exactament com es duu a terme la posta en obra de l’element i 
que formi part dels plànols de teulada, amb les seves medicions en el capítol 
corresponent. 
AVANTATGES: El constructor té clar els materials i disposició dels mateixos en l’element 
perquè el detall en dóna la informació necessària. 
No s’ha d’improvisar durant l’execució de l’obra com solventar aquest problema. 
Tot el temps invertit en projecte és un estalvi de temps i diners a l’obra. 
INCONVENIENTS:  Haver d’invertir més temps al despatx del projectista 
 
TÍTOL: Reomplert de formigó de l’espai al voltant del conducte de la xemeneia o passos 
d’instal·lacions 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: Existeixen els casos en els que el conducte de la xemeneia o pas 
d’instal·lacions no té un calaix confinat continu en tota la seva extensió vertical i que 
queda tallat per la vessant de la teulada. 
Si es dóna aquesta situació una bona solució és formigonar aquest espai que queda 
entre el conducte mencionat i els elements de fusta veïns. 
AVANTATGES: Donada la baixa conductivitat tèrmica del formigó, encara que el 
conducte s’escalfi, aquest calor no es traspassa a la biga. 
INCONVENIENTS:  És una solució de fortuna perquè és millor fer un calaix passant en 
vertical. 
Aquesta porció massisa de formigó és un pes que cal ancorar bé per no sobrecarregar 
l’element. 
 
TÍTOL: Calaix d’obra i revestiment de morter per la xemeneia 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: Construcció d’un calaix continu d’obra on encabir el conducte i revestir-lo 
amb morter per l’exterior enlloc de fer-ho amb un conducte metàl·lic o revestir-lo amb 
fusta i pissarra 
AVANTATGES: El calaix d’obra continu aïlla el conducte de la coberta i com que no és 
metàl·lic tampoc s’escalfa. 
El revestiment amb morter implica que no es col·loca pissarra i per tant no cal fusta en el 
conducte cosa que encara dificulta més que s’encengui. 
INCONVENIENTS:  Hi ha qui prefereix els conductes revestits amb pissarra o metàl·lics 
però més que un inconvenient és una qüestió de gustos. 
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TÍTOL: Barret extraïble per la xemeneia 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor  
DESCRIPCIÓ: La xemeneia ha de portar un barret extraïble, que es pugui treure durant 
una intervenció d’una manera senzilla però que al mateix temps no pugui volar amb un 
cop de vent. 
AVANTATGES: Poder accedir al conducte de la xemeneia amb una mànega de forma 
fàcil i facilitar l’extracció de fums.  
INCONVENIENTS:  La posta en obra és més laboriosa que quan és un element d’una 
sola peça metàl·lica. 
 
TÍTOL: Conducte d’obra fins a la sortida de la xemeneia 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: El calaix d’obra en vertical ha d’arribar a envoltar la totalitat del conducte 
fins a dalt de tot i no quedar-se tallat a la teulada, encara que per sobre del llosat es 
col·loqui una peça metàl·lica completa per acabar l’element.  
AVANTATGES: La continuïtat del conducte impedeix possibles enceses de la teulada i 
dificulta que les espurnes o sutge incandescent caiguin sobre el llosat. 
En treballar sobre la xemeneia en l’extinció de l’incendi, l’obra de fàbrica s’escalfa menys 
que un conducte metàl·lic. 
INCONVENIENTS:  És més costós i laboriós fer aquest calaix complet com ja hem 
descrit en una proposta anterior, que no pas atracar aquest tancament a la teulada i a 
partir d’allà culminar-ho amb una peça metàl·lica. 
 
TÍTOL: Preveure caputxa d’obra i no prefabricada. 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: Aquesta proposta és un complement de les anteriors i pretén limitar (i a 
pdoer ser, prohibir) les xemeneies prefabricades metàl·liques ancorades per la base al 
pendent de la teulada i tapades amb pissarra, de manera que no es poden desmuntar, i 
que no tenen caputxa extraïble per la qual cosa no s’hi pot treballar. 
AVANTATGES: Facilitat de treball en cas d’incendi de xemeneia 
INCONVENIENTS:  Una caputxa d’obra és més laboriosa que una peça prefabricada 
metàl·lica 
 
TÍTOL: Col·locació d’un jou al voltant de la xemeneia o dels passos d’instal·lacions en 
l’estructura de coberta 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor, Industrial de la fusta 
DESCRIPCIÓ: En l’estructura de fusta de la teulada es col·loquen jous per habilitar 
finestres vèlux i llucanes. Aquests jous recullen i reparteixen els esforços estructurals de 
les bigues i cabirons. Fer aquest mateix procediment per a les sortides de fums o passos 
d’instal·lacions que arriben a llosat com ara extraccions de cuines o shunts. 
AVANTATGES: Les bigues no condicionarien la verticalitat dels conductes que a 
vegades han de forçar girs per no topar amb aquests elements. 
No es donaria el cas de que els conductes toquessin a les bigues i poguessin escalfar 
l’element 
INCONVENIENTS:  El disseny i muntatge de la teulada és una mica més laboriós però 
no excessivament complicat perquè és el sistema que s’aplica a les finestres. 
 
TÍTOL: Tram de teulada de formigó per sobre espais comuns i englobant xemeneies per 
fer de tallafocs 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: Construcció d’una coberta de formigó armat per sobre de les escales i 
l’ascensor que englobi els espais comuns en blocs plurifamiliars grans de nova planta en 
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urbanitzacions. 
AVANTATGES: És un tallafoc molt eficaç entre dos trams de teulada de fusta d’una 
amplada de dos metres que pot englobar punts conflictius com ara les xemeneies, els 
passos d’instal·lacions i l’ascensor. 
INCONVENIENTS:  És més car de construir perquè implica dues teulades diferenciades 
 
TÍTOL: Ubicació de la llar de foc en un punt de la mitgera (com al nord d’Europa) 
DESTINATARI: Projectista 
DESCRIPCIÓ: Projectar la distribució prioritzant la col·locació de la llar de foc i el seu 
calaix a la paret mitgera perquè sigui més fàcil de traçar la coberta sense tenir sortides a 
mitja pendent que destiroten l’estructura. És un sistema molt habitual a les ciutats del 
nord d’Europa 
AVANTATGES: Simplifica l’estructura de coberta.  
Seguir el traç de la paret mitgera facilita l’execució del calaix del conducte. 
INCONVENIENTS:  Es limita la llibertat de distribució. 
 
TÍTOL: Biga vertical de fusta encastada a sabatera sencera de formigó 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor, Industrial de la fusta 
DESCRIPCIÓ: Una planta sotateulat amb una sabatera alta en la que les bigues verticals 
s’encasten enlloc de recolzar-s’hi. Per l’altre costat, el ràfec s’ancora a la sabatera per 
seguir el pendent del llosat. 
Aquest sistema estructural passa de ser una biga birecolzada per passar a un 
encastament i un recolzament.  
AVANTATGES: Aquesta biga encastada treballa millor a nivell estructural però sobretot 
en cas de foc, és més difícil que col·lapsi l’estructura per la part de baix 
INCONVENIENTS:  El ràfec queda deslligat de la resta de teulada. 
 
TÍTOL: Falsos sostres practicables a tot arreu 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: Deixar registres a tots els falsos sostres per poder fer una ullada a sobre 
seu per comprovar l’estat de les instal·lacions. 
AVANTATGES: Millora les possibilitats de manteniment. 
En cas de sinistre pot ser útil per revisar el nivell de zones afectades que queden per 
sobre del fals sostre, sobretot si l’espai cec és continu a diferents sectors. 
INCONVENIENTS:  Els registres trenquen la continuïtat estètica 
 
TÍTOL: Fals sostre de pladur o escaiola abans de recobrir amb fusta 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: En els casos en que l’estructura de teulada compta amb tirants i el fals 
sostre de fusta es clava en aquests, es tracta de posar abans una capa de pladur o 
escaiola i després el revestiment de fusta. 
AVANTATGES: La presència del pladur frena l’escalfament dels tirants de fusta que té a 
sobre i per tant, és un aïllament que retarda la possible combustió dels tirants al mateix 
temps que compartimenta l’espai cec que queda a sobre. 
INCONVENIENTS:  És més car perquè implica fer dos vegades el fals sostre 
 
TÍTOL: Col·locar detectors tèrmics a espais cecs 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: La dificultat de visualitzar anomalies en espais cecs es pot compensar 
amb la presència de detectors tèrmics en aquests punts per detectar increments de 
temperatura que puguin implicar un possible incendi. 
AVANTATGES: És una mesura molt útil per anticipar la intervenció dels sistemes de 
prevenció i extinció. 
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INCONVENIENTS:  És una mesura cara per a habitatges. 
TÍTOL: Detectors d’incendis dins d’habitatges connectats a una centraleta de bombers. 
(com a Finlàndia) 
DESTINATARI: Projectista 
DESCRIPCIÓ: Col·locació de detectors d’incendis en els habitatges i connectar-los a 
centraletes de bombers especialment en aquells municipis molt allunyats dels serveis de 
prevenció i que compten amb una alta estacionalitat per la qual cosa un incendi pot 
passar desapercebut fins que es manifesti a l’exterior. 
Aquest sistema s’utilitza en alguns llocs de Finlàndia com la ciutat de Tampere. 
AVANTATGES: La recepció de l’avís a una central de bombers activa de seguida els 
mitjans d’intervenció per minimitzar el temps de resposta davant de l’emergència. 
INCONVENIENTS:  És una mesura cara per a habitatges. 
Cal regular bé els detectors i ubicar-los adequadament per no donar lloc a falses alarmes 
freqüents. 
 
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 
DESTINATARI: Projectista, Industrial de la fusta 
DESCRIPCIÓ: Sabem que en un incendi les altes temperatures i els fums tendeixen a 
pujar de manera que el carener és la peça de l’estructura que està sotmesa a un major 
sobreescalfament. En la majoria d’estructures, aquest element és el que sosté les bigues 
verticals com un recolzament important i en cas de col·lapsar, faria caure l’estructura. 
Aquesta proposta evitaria que el sistema estructural es basi en la resistència d’aquest 
element. Per substituir aquesta dependència es pot utilitzar una mitja lava de manera que 
la part superior de la biga vertical actuï en voladís, un tirant per lligar les bigues verticals 
i/o unes encavallades aparellades de manera que el recolzament del carener es 
substitueixi per la seva pròpia parella simètrica. 
AVANTATGES: L’absència d’aquest element permetria augmentar el temps d’intervenció 
sense perill de col·lapse. 
INCONVENIENTS:  L’absència de carener limita i condiciona el disseny de l’estructura i 
també la disposició de pilars en una hipotètica línia de mitges laves. 
El muntatge de la teulada sense el carener es complica perquè no hi ha un suport on 
recolzar-les i cal posar estructures auxiliars per mantenir-les a lloc. 
 
TÍTOL: Potenciar els encaixos de fusta abans que les unions amb peces metàl·liques 
DESTINATARI: Industrial de la fusta 
DESCRIPCIÓ: La presència de peces metàl·liques en els nusos posa en perill aquestes 
unions perquè el metall, com a bon conductor escalfa el nus debilitant-lo i poden produir 
el col·lapse inclús si la resta d’element no està afectat. 
Potenciar les unions de fusta amb fusta en els nusos implica donar forma a les diferents 
peces perquè mijtançant encaixos puguin lligar-se sense necessitat d’altres peces 
auxiliars. 
AVANTATGES: Millor resistència al foc que el metall, sobretot si està dimensionada. 
Major temps d’estabilitat estructural al foc. 
INCONVENIENTS:  Es requereix un disseny i un tall molt més complex en les peces i el 
seu muntatge és més laboriós. 
 
TÍTOL: Mitgeres o parts de la teulada a diferents altures per tallar la línia de foc 
DESTINATARI: Projectista 
DESCRIPCIÓ: Evitar que els edificis tinguin una mateixa altura en la seva totalitat i així 
obligar al trencament de la continuïtat de les teulades de fusta en blocs plurifamiliars de 
superfícies grans. 
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Això es pot aconseguir amb altures diferents a mitgeres o que un cos intermig de l’edifici, 
el de serveis comuns per exemple, pugi una mica més que els altres de manera que la 
teulada atraca a paret. 
AVANTATGES: En cas de foc, la presència d’aquesta paret i canvi d’altura actua com a 
compartimentació de la coberta incendiada.  
INCONVENIENTS:  Aquest procés encareix la teulada perquè no es pot fer coníntua i 
aquests talls impliquen encarir el seu cost. 
 
TÍTOL: Existència de callís entre cases. Esponjament del casc urbà. 
DESTINATARI: Municipis i/o Consell Comarcal 
DESCRIPCIÓ: Antigament, els cascos urbans comptaven amb alguns espais entre 
cases, el tradicional callís per on s’evacuaven aigües de teulada, de carrers superiors, o 
de la pròpia casa. Al mateix temps aquesta separació que va des de 30 a 100 cm 
normalment, servia com a tallafoc. 
Amb la modernitat s’ha perdut aquesta figura amb la pretensió d’aprofitar al màxim les 
superfícies dels solars per a fer més metres de vivendes. 
AVANTATGES: La obligatorietat de callís o la previsió d’esponjament urbà són mesures 
antipropagació d’incendis molt útils perquè dificulten l’avanç de l’incendi que ha de 
superar una paret de tancament, un espai a l’aire lliure i una altra paret, encara que per 
teulada no hi hagi tanta distància. 
INCONVENIENTS:  És molt difícil dictar una ordenança d’aquest tipus però caldria 
preveure-ho en plans urbanístics perquè la densitat dels cascos urbans de la comarca 
són un perill per la propagació del foc 
 
TÍTOL: Distribucions regulars i modularitzades 
DESTINATARI: Projectista 
DESCRIPCIÓ: Per facilitar el compliment del punt anterior es podria plantejar les 
distribucions amb metratges modulats als intereixos de biga per tal de que els paraments 
verticals coincidissin amb la biga de fusta.  
AVANTATGES: La coincidència de biga i parament facilita la compartimentació 
INCONVENIENTS: Limita la llibertat de disseny, especialment en plantes sotateulat on es 
pretén aprofitar al màxim l’espai existent. 
 
TÍTOL: Mitgeres per sobre de teulada 
DESTINATARI: Projectista, Administracions locals 
DESCRIPCIÓ: Tal i com es fa al nord d’Europa en teulades de fusta, les teulades a dues 
aigües desaiguarien a carrer i les dues mitgeres pujarien lleugerament per sobre de la 
teulada (o si més no fins a la mateixa cota) eliminant el ràfec lateral sobre callís o altres 
cases mitgeres.  
AVANTATGES: Facilitaria el compliment de la normativa 
Es limitaria la possibilitat de propagació dels incendis en nuclis urbans densos. 
INCONVENIENTS: Estèticament canvia la construcció tradicional local. 
 
TÍTOL: Supressió de la làmina impermeabilització 
DESTINATARI: Projectista 
DESCRIPCIÓ: En el passat no existia la làmina d’impermeabilització que col·loquem 
actualment per sobre del pendent del teulat. Per sobre d’aquesta es claven els rastrells i 
a sobre es posa la pissarra, o directament la pissarra clavetejada sobre seu, de manera 
que al final sempre acaba foradada. En pendents forts com els del Pirineu i sabent que 
es forada d’una manera o altra, crec que es pot treure aquesta làmina sense perill amb 
una bona posta en obra del revestiment. 
Quan hi ha incendis al llosat, moltes vegades aquestes làmines cremen més ràpid que la 
fusta propagant l’incendi més lluny i sense que es vegi perquè queda per sobre l’entaulat 
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i per sota la pissarra. 
AVANTATGES: Frenaria la propagació interior i amagada de l’incendi de llosat 
INCONVENIENTS: Exigeix una millor posta en obra del revestiment per garantir que no 
entri aigua. 
 
 
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 
DESTINATARI: Constructor 
DESCRIPCIÓ: Construir primer el calaix de la xemeneia de forma contínua des de la cota 
de planta sotallosat fins a la totalitat de l’altura requerida amb obra de fàbrica envoltant 
els tubs metàl·lics de l’extracció de fums. 
AVANTATGES: La continuïtat del calaix a través de la teulada permet que no hi hagi 
interrupcions de la protecció i per tant impedeix que l’escalfor o una espurna agafi el 
llosat. 
Construir abans el calaix implica que és la coberta qui en tot cas s’adapta a la presència 
de la xemeneia i no a l’inrevés. 
INCONVENIENTS: Aquest procés és més car perquè implica haver de muntar una 
bastida especial força alta (les xemeneies superen l’altura de la teulada) en una fase 
d’obra on solament hi ha l’estructura i per tant també cal comptar amb augmentar les 
mesures de seguretat. 
 
TÍTOL: Rematar els costats de la xemeneia per protegir de la possible caiguda 
d’espurnes o material incandescent. 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: A la sortida de la xemeneia es pot donar el cas de que hi hagi espurnes o 
sutge incandescent que no s’escapi i caigui al costat del conducte. El perill rau 
especialment en les xemeneies revestides amb fusta on clavetejar la pissarra perquè 
aquestes poden encendre’s i combustionar poc a poc sense que ningú se n’adoni. 
Rematar amb perlita vindria a ser semblant a la proposta anterior del reomplert de 
formigó però no en el punt pel que creua la teulada sinó a la sortida exacta de fums. 
AVANTATGES: Dificulta o fa quasi impossible la possibilitat d’un incendi al revestiment 
de la xemeneia que pugui traspassar al llosat. 
INCONVENIENTS:  Té una posta en obra complicada perquè cal col·locar un topall per 
aquest material, no es tracta de formigonar tot el calaix de dalt a baix. 
Cal que aquest material sigui lleuger per no sobrecarregar l’element. 
 
TÍTOL: Compartimentació estricta de sectors amb envà atracat a sostre. 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució de l’obra 
DESCRIPCIÓ:  Disseny de les compartimentacions de manera que facilitin que els 
paraments atraquin a sostre quan estiguin separant habitatges com a mínim, evitant 
parets a esbiaix sota una biga, i obligació al constructor de trobar la manera d’atracar 
aquest parament a sostre pels mitjans que convingui.  
AVANTATGES: La compartimentació correcta frena la propagació de l’incendi complint 
amb la normativa que li pertoca. 
INCONVENIENTS:  Complir estrictament aquesta compartimentació comporta un 
increment de costos. 
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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 
DESTINATARI: Tècnic de manteniment. Arquitecte/a tècnic 
DESCRIPCIÓ: En la paraula manteniment novament entra la figura del tècnic de 
capçalera dels edificis i la sensibilització de l’usuari sobre la necessitat de dur a terme 
aquesta tasca. 
Imposar per normativa uns informes periòdics de manteniment es pot veure com una 
mera taxa i un altre mitjà de recaptació, però potser enlloc de posar-ho com a cost es 
podria potenciar com a possibilitat d’accedir a beneficis fiscals en les taxes locals. 
El llibre de l’edifici marca unes pautes que convindria seguir, però no podem obviar que si 
la casa no amenaça ruïna o té una esquerda que espanti al propietari/a, l’usuari no 
inverteix els diners necessaris per a que un especialista evaluï la seva vivenda o edifici 
de tant en tant. 
La normativa d’incendis en vivendes unifamiliars o plurifamiliars petites és més 
permissiva o menys restrictiva que en altres usos i el control de tots els projectes pels 
tècnics del Cos de Bombers és impossible, però al mateix temps cal ser conscients del 
grau de risc d’un incendi en estructures de fusta i les conseqüències que se’n poden 
derivar per les condicions d’entramat urbà que ja hem descrit i els temps i distàncies que 
han de cobrir els serveis d’emergència. 
Per aquest motiu proposo l’existència de dos certificats: 
1.Un certificat annex de la Direcció Facultativa d’una obra garantint que els elements 
susceptibles de risc compleixen les condicions de seguretat en la seva posta en obra 
2.Un certificat periòdic, a càrrec d’un tècnic/a competent, en funció de l’element a evaluar 
conforme els elements constructius (estructura, coberta, instal·lacions, ...) respecten la 
normativa en vigor i es conserven en condicions de seguretat, segons el calendari que 
marca el llibre de l’edifici. 
 
AVANTATGES: Coneixement exhaustiu i continu de l’estat de l’edifici. 
Detecció de possibles anomalies 
INCONVENIENTS: Un cost extra per l’usuari/a. Haver de canviar la mentalitat de cara a 
la pertinença i necessitat del manteniment com a assegurança de futur. 
 
 
4. EMERGÈNCIES: a facilitar la tasca dels bombers en un entorn segur 
 
TÍTOL: Esquema estructural d’un edifici un cop acabat en un registre de bombers 
DESTINATARI: Director de l’execució de l’obra  
DESCRIPCIÓ: El director de l’execució de l’obra, en acabar la construcció de l’edifici 
omple un formulari bàsic1 on es detallen el sistema estructural, materials col·locats, punts 
conflictius i punts neuràlgics per tal de que els serveis d’extinció d’incendis coneguin de 
forma ràpida i senzilla a què s’enfronten. 
AVANTATGES: Coneixement ràpid dels aspectes més importants de l’edifici per un 
treball més segur, eficient i eficaç.  
INCONVENIENTS:   
 
TÍTOL: Accés amb escales fixes permanents a teulades 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: Col·locar escales de gat fixes als llosats fins els punts conflictius de la 
coberta com ara extraccions de xemeneies, cuines i altres instal·lacions. 
AVANTATGES: Es pot arribar ancorat i amb seguretat fins els punts conflictius per actuar 
                                                 
1 Veure annex VII.A5: Formulari de tipologia estructural 
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sobre ells. 
INCONVENIENTS:  No és bonic estèticament. 
 
TÍTOL: Ancoratges fixos a estructura de teulada 
DESTINATARI: Projectista, Director d’execució d’obra, Constructor 
DESCRIPCIÓ: Col·locar ancoratges fixos a estructura per permetre lligar-se en casos 
d’intervenció a teulada 
AVANTATGES: Es pot arribar ancorat i amb seguretat fins els punts conflictius per actuar 
sobre ells. 
És més discret i estètic que tenir les escales fixes col·locades de forma permanent 
INCONVENIENTS:  És més estètic que les escales fixes però limita una mica més la 
maniobrabilitat dels bombers perquè l’ancoratge no és tan ferm. 
 
TÍTOL: Sortides practicables a teulada (des de zona comuna en edificis plurifamiliars) 
DESTINATARI: Projectista  
DESCRIPCIÓ: Projectar sortides àmplies i segures a teulada des d’espais comuns o 
accessibles per permetre que surti amb seguretat un bomber a la teulada inclús portant 
equip de respiració autònoma. 
La sortida hauria de tenir una continuïtat en teulada perquè en sortir es pogués seguir 
ancorat fins el punt conflictiu on s’ha d’actuar, com es descrivia en els casos anteriors. 
AVANTATGES: Accés a teulada des de dins l’edifici per quan no és fàcil acostar una 
escala i des de sota trobem el ràfec. 
INCONVENIENTS:   
 
TÍTOL: Panells informatius de la localització dels equipaments de primera intervenció en 
llocs representatius dels pobles 
DESTINATARI: Ajuntaments i/o Consell Comarcal 
DESCRIPCIÓ: Dotació de panells informatius amb informació sobre la ubicació dels 
mitjans de primera intervenció dels municipis. 
AVANTATGES: Els bombers compten amb aquesta informació en els seus vehicles però 
pot ser útil pels veïns en una primera intervenció, per no haver d’estar buscant. 
INCONVENIENTS:  És una mesura que requereix de pressupost. 
 
TÍTOL: Dotació de bastides hidràuliques de progressió vertical per atacar incendis en 
llocs inaccessibles 
DESTINATARI: Ajuntaments i/o Consell Comarcal 
DESCRIPCIÓ: Dotar els municipis d’una bastida de progressió vertical per tal de poder 
accedir a llocs en casc urbà on no arriba l’escala i seguir comptant amb aquest valor que 
representa atacar els incendis des d’un punt elevat proper a la coberta. 
AVANTATGES: Permet arribar a llocs inaccessibles per l’autoescala. 
Permet atacar focs de teulada des d’una altura i accedir a la mateixa des d’un punt segur. 
INCONVENIENTS:  És difícil homologar aquests mitjans per a la seva utilitzación en 
emergències. 
No es pot dotar els parcs de bombers d’una bastida així perquè és complicat de 
transportar-la. 
És una mesura cara 
Té un ús molt puntual. 
 
TÍTOL: Reduir el cablejat públic aeri dels municipis per permetre l’accés d’escales 
DESTINATARI: Ajuntaments, Consell Comarcal i Empreses subministradores 
DESCRIPCIÓ: Soterrament de cablejat públic o ordenament de les línies corresponents 
en zones delimitades en façana i que creuin de banda a banda de carrer per punts 
puntuals i totes juntes. 
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AVANTATGES: Si es redueix el cablejat aeri existent és més fàcil d’arribar-hi amb 
l’autoescala. 
Si es llença aigua des de cota de carrer, els cables no molesten i no hi ha el perill de 
tocar-los.  
INCONVENIENTS:  És costós i requereix posar d’acord empreses subministradores que 
procuren estalviar despeses de manteniment i millora. Per això cal estipular-ho en 
ordenances municipals. 
 
TÍTOL: Obertures a costat de carener per evacuar fums calents 
DESTINATARI: Projectista 
DESCRIPCIÓ: Disposició d’unes obertures properes al carener que es puguin obrir en 
cas d’incendi, ja sigui de forma manual o mecànica per tal d’extreure fums sabent que en 
un incendi aquests s’acumularan a la part més alta de l’immoble. 
AVANTATGES: Evacuar fums permet rebaixar la temperatura de la combustió i millorar 
la visibilitat dels equips d’intervenció 
INCONVENIENTS:  Comporta una nova obertura a teulada amb les complicacions 
d’estanqueïtat que això comporta. 
Cal pensar bé el sistema d’accionament, perquè sigui útil, eficaç i pràctic. 
 
TÍTOL: Dotació de serres Sthil per a tallar llosats 
DESTINATARI: Cos de Bombers 
DESCRIPCIÓ: Dotació de serres Sthil aptes per a tallar llosats de fusta i pissarra inclosa 
pels parcs de l’Alt Pirineu que es troben amb aquest tipus d’incendis. 
AVANTATGES: És molt útil per tallar llosats i frenar així l’avanç de l’incendi. 
INCONVENIENTS:   
 
TÍTOL: Dotació d’escales d’inclinació variable 
DESTINATARI: Cos de Bombers 
DESCRIPCIÓ: Dotació d’escales de gat clàssiques però amb un element fixador 
d’inclinació variable enlloc del tradicional ganxo per tal de fixar-les al carener sense 
importar la inclinació d’aquest. 
AVANTATGES: És molt pràctic per treballar ancorats i amb seguretat a prop del punt 
conflictiu de la teulada. 
La inclinació variable és molt útil perquè a la zona hi ha molts tipus de pendents de 
teulada i la major part són excessius per caminar-hi per sobre. 
INCONVENIENTS:   
 
TÍTOL: Formació 
DESTINATARI: Cos de Bombers 
DESCRIPCIÓ: Curs de formació  bàsica sobre els tipus d’estructura existents i el 
comportament de cadascuna davant la presència de foc. 
AVANTATGES: Quanta més formació tinguin els serveis de prevenció i extinció 
d’incendis major seguretat tindran treballant i les seves actuacions seran més eficients i 
eficaces. 
INCONVENIENTS:   
 
TÍTOL: Dotació d’autoescala 4x4 al parc de Sort 
DESTINATARI: Cos de Bombers 
DESCRIPCIÓ: La major part dels incendis urbans amb els que ens trobem a la comarca 
provenen de llars de foc, que s’encenen a l’hivern i especialment de nit per la qual cosa la 
major part dels serveis es fan quan les carreteres tenen unes condicions desfavorables, 
amb molta probabilitat de tenir neu i/o gel. 
Les carreteres locals són estretes i normalment amb pendent. 
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Dotar d’una autoescala 4x4 el parc de Sort és imprescindible.  
AVANTATGES: Una autoescala 4x4 augmenta la seguretat del vehicle en terrenys 
mullats o gelats. 
Tenir-la permetria arribar a llocs on actualment, per raons de seguretat del vehicle encara 
no s’hi pot arribar amb l’autoescala. 
INCONVENIENTS:   
 
TÍTOL: Registre de propietaris/es i claus de segones residències 
DESTINATARI: Usuaris/es, Administracions, Cos de Bombers 
DESCRIPCIÓ: L’estacionalitat dels habitants de la comarca és un contratemps molt 
important a l’hora de detectar anomalies en els edificis, possibles orígens d’incendis i 
dificulta l’actuació perquè no es poden utilitzar els accessos tancats privats que en 
algunes ocasions podrien facilitar molt la feina. 
La proposta és crear un registre privat amb accés restringit a situacions, casos i serveis 
d’emergència, tutelat per l’Administració i/o la policia per tal de tenir els contactes dels 
propietaris/es de totes les vivendes de la zona, i fins i tot, una còpia de claus que 
permetés accedir als habitatges en cas de necessitat sense haver de forçar o esbotzar la 
porta.  
AVANTATGES: Poder contactar amb els propietaris/es de forma ràpida i eficaç en cas 
d’emergència. 
Poder accedir a les vivendes encara que no hi hagin els amos de les mateixes. 
INCONVENIENTS:  La complicació burocràtica i logística d’un servei d’aquest tipus i les 
condicions de seguretat i confidencialitat del mateix. 
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3.CONCLUSIONS 
 
 
 
1.ACCEPTAR EL CONTEXT 
Després de realitzar aquest treball i analitzar-ne tots els apartats buscant possibles millores 
que comportin una disminució del risc d’originar-se un incendi o propostes que contribueixin 
a frenar-ne la propagació, m’he adonat que sempre hi hauran una sèrie de factors 
imponderables als que no podem fer front i que hem d’acceptar; la baixa densitat de 
població i la seva estacionalitat turística, una bastíssima extensió amb una orografia 
accidentada, uns serveis de prevenció i extinció d’incendis limitats pel context i una 
climatologia adversa. 
 
2.ELS SERVEIS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS DEL PALLARS SOBIRÀ 
La particularitat dels incendis urbans en l’entorn de l’Alt Pirineu pel que fa referència a la 
climatologia local, l’accessibilitat, els materials que cremen i la tipologia constructiva exigeix 
un equipament específic per aquest tipus de sinistres que es tradueix en mitjans per accedir 
amb seguretat a llosats, vehicles de dimensions reduïdes per accedir als nuclis urbans i 
alhora 4x4 que responguin en terrenys difícils, eines concretes per poder ser eficients i 
eficaços i informació útil i ràpida sobre l’edifici on s’actua. 
  
La poca població local i la seva estacionalitat, afortunadament, provoquen pocs incendis 
urbans per la qual cosa, els bombers, professionals i voluntaris, no participen en gaires 
sinistres per la qual cosa cal una formació contínua que inclogui formació teòrica i pràctica 
sobre el foc en l’entorn pirinenc i les seves particularitats. 
 
3.ELS MITJANS MUNICIPALS D’EMERGÈNCIA 
Dotar-se de mitjans d’extinció d’incendis és un cost elevat pels pressupostos de pobles 
petits i el Consell Comarcal, i es tendeix a complir amb la presència d’hidrants, boques 
d’incendis i extintors, especialment en zones recentment urbanitzades. 
 
Per fer front de forma eficaç als incendis i les seves devastadores conseqüències cal anar 
un punt més enllà d’això i fer un esforç logístic i de planificació que a la llarga comportarà un 
important benefici en aquest camp.  
 
Estem parlant d’una racionalització de les escomeses aèries, i la creació d’ordenances 
municipals al respecte, la previsió d’un esponjament progressiu del terme plantejant 
possibles permutes de solars urbans amb terrenys comunals exteriors o perifèrics del poble i 
la col·locació de panells informatius sobre la ubicació dels mitjans d’extinció. 
 
4.LA CONSTRUCCIÓ RECENT I FUTURA 
La febre immobiliària dels darrers anys ha comportat l’elaboració massa ràpida de projectes 
arquitectònics amb un escàs detall sobre les solucions constructives que ha implicat haver 
de resoldre’n moltes en obra, amb la precarietat i els costos que això comporta. 
 
La mateixa bombolla immobiliària ha provocat la creació massiva d’empreses del sector de 
la construcció, amb experiència o sense, per a obres senceres o per a partides concretes, al 
mateix temps que ha fet evolucionar cap a la fragmentació i especialització per tal de fer 
front a una demanda creixent i que demanava rapidesa d’execució. 
 
Aquesta dinàmica ha comportat un trencament en el concepte global de l’edifici i que si bé 
les solucions constructives per separat són vàlides, la unió d’unes amb altres no acaba de 
lligar, i com acabem de dir, el projecte no sempre és clarificador. La velocitat en la posta en 
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obra sense respectar els temps dels materials ha implicat un empitjorament de la qualitat 
final de l’edifici. 
 
Una llarga llista d’exemples d’aquest PFC constaten que el problema no és l’elecció de la 
fusta com a material sinó l’ús i la posta en obra d’aquesta un cop incorporada a una 
solució constructiva implicant que a vegades s’arruini un llosat òptim per la presència de 
metall en els nusos claus. Doncs bé, en aquest context, l’arquitecte/a tècnic és la figura 
cabdal de tot el procés perquè com a director/a d’execució d’obra és qui ha de donar 
resposta als interrogants d’execució pel que fa al projecte i també fer front a les mancances 
d’un constructor sobrevingut, massa sovint sense prous coneixements. La seva formació 
en el coneixement de la normativa, de les propietats dels materials i sobretot de la 
idonietat de les solucions constructives serà clau per a una construcció racional i 
segura sense renunciar a la bellesa i calidesa d’un material noble i sostenible com és la 
fusta. 
 
6.LA NORMATIVA 
La normativa existent, prescriptiva o de prestacions, deixa uns marges de maniobra molt 
grans perquè els projectistes puguin elaborar dissenys lliures sense masses restriccions. 
Tanmateix, en l’entorn pirinenc que compta amb la presència omnipresent de la fusta cal 
anar més enllà d’aquesta normativa per fixar uns criteris i unes mesures que ultrapassin la 
norma com també el foc no distingeix entre materials. 
 
Cal començar en projecte a preveure unes solucions constructives que no prenguin els 
components per separat sinó que analitzin la seva totalitat per veure com s’enfronta al foc en 
conjunt, com respon i com reacciona. Aquesta és la dificultat de projectar edificis en aquest 
entorn, de dimensions reduïdes i prescripcions generalistes, però complexos. 
 
I per descomptat, la figura de la direcció d’execució d’obra que ha de vetllar per una posta 
en obra exquisita i no limitar-se a una visita puntual, recollir certificats de qualitat i elaborar 
certificacions. L’arquitecte/a tècnic, vist el context i les particularitats de l’entorn on treballem 
és el pilar que sosté la teulada a tot plegat.  
 
7.CONCLUSIONS FINALS 
Per l’entorn, les distàncies, la climatologia, la demografia, els mitjans disponibles, la tipologia 
constructiva,... la clau d’una ràpida intervenció en cas de foc és una detecció precoç que 
doni l’alarma de seguida per avançar l’actuació dels serveis d’emergència. 
 
Cal construir a consciència, en projecte i en obra, complint la normativa i quan aquesta no 
arribi a concretar, anar un pas més enllà pel costat de la seguretat, amb una sòlida formació 
que ens permeti discernir les millors solucions, aprendre del que es fa en altres països més 
experimentats, assumir que això comporta un cost i entendre que aquest esforç en fase de 
disseny i construcció és el que separa la seguretat de la tragèdia. 
 
Cal formar i informar, a tècnics, a cosntructors, a usuaris/es, i també a serveis 
d’emergències. Vivim en un entorn privilegiat en molts sentits, en uns habitatges bonics i 
confortables. No hem de renunciar a aquestes premisses per garantir la seguretat però hem 
de conèixer les limitacions que ens comporta aquest estil d’edifici, conèixer-les a fons per 
poder limitar al màxim el marge d’error que pot dur a la catàstrofe. 
 
Com a habitant del Pallars Sobirà, com a tècnic i com a bomber voluntari, crec que aquest 
treball és un primer pas per posar en paper i conjuntament tots els actors participants i 
factors determinants en “La construcció al Pirineu i el foc” i des de totes aquestes vessants 
celebro haver tractat aquesta realitat i haver aprofundit en el seu coneixement perquè em 
servirà en la meva tasca professional a la regió. 
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AGRAÏMENTS 
 
 

Aquest treball ha estat una tasca de 4 anys des del dia que vaig decidir el tema sobre el 
que fer-lo. En aquell moment jo començava a treballar en un despatx d’arquitecte tècnic a 
Tremp després de 3 anys treballant de paleta, instal·lador d’aigua i llum i estructurista, 
amb diferents industrials de la comarca. 
 
De tota la meva experiència laboral he après moltes de les coses que he plasmat en el 
treball, dels que m’ho han ensenyat a partir de la teoria, manuals i llibres, i els que m’ho 
han explicat posant-hi les mans treballant. 
 
Per aquest motiu vull agrair el temps que he treballat al Pirineu a l’empresa lleidatana 
Construccions J.Riu fent de manobre i paleta, aprenent com funciona una obra, 
l’instal·ladora Enginyeria i Muntatges Electrotècnics del Pallars d’Esterri d’Àneu, amb el 
Nando, el David, el Xavi, el Joan, i en especial la figura de l’Artur, pels llargs viatges a la 
Val d’Aran i els pobles més remots del Pallars on em va ensenyar com compliquen la vida 
els arquitectes als instal·ladors quan pensen sobre paper i no hi ha manera de plasmar-ho 
sobre la realitat, l’empresa de materials i estructures de ferro Cervós de Sort i el seu 
gerent Pedro Ortiz, on vaig aprendre com s’aguanten les edificacions, muntant armadures 
i després dibuixant-les, la constructora J.Altieri de Rialp on vaig ser coordinador d’obra i 
vaig aprendre com en pot arribar a ser de complicat gestionar projectes en un entorn com 
el Pallars, l’arquitecte Joan Albert Adell amb qui vaig treballar en rehabilitacions de 
patrimoni pallareses, i molt especialment, per damunt de tot i de tots, vull agrair amb un 
afecte molt especial la figura del Josep Coll, arquitecte tècnic de Talarn que m’ha 
ensenyat tot el que sé d’aquest ofici nostre, que em va fer de padrí i de mestre en els dos 
anys que vaig tenir el plaer de treballar amb ell i que ho ha seguit fent encara que ja no 
compartim oficina i jo hagi marxat a treballar a l’estranger. 
 
També vull agrair a Fustes Pallé la seva disponibilitat per accedir a les seves instal·lacions 
i explicar-me de què va això de la indústria de la fusta. 
 
També sobre fusta i sobre la vida al Pallars, he d’agrair personalment al Xavi Rodríguez, 
fuster d’Alendo, i la seva família, al que tinc el privilegi de tenir per amics i que m’han 
acollit des que vaig arribar a la comarca fa uns quants anys i que m’han vist anar i venir 
d’un lloc i altre de la comarca, i també de món. 
 
Acabant, no puc obviar que aquest treball surt d’una vocació i una passió com és la tasca 
dels bombers, agraint als meus companys de Parc tot el que hem compartit entre foc i foc, 
el que es pot explicar i el que no, agrair també la formació que he rebut com a bomber 
voluntari per part de tots els formadors de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i 
concretant en l’elaboració d’aquest treball, les facilitats concedides pel sots-inspector de la 
Brigada de Lleida, Xavier Serra, la celeritat per donar informació de l’Inés Sánchez, 
d’auditories de bombers, la disponibilitat i entusiasme del cap de Parc de Sort Nasi Doll i 
el caporal del mateix parc Jaume Capdevila, professionals que donen a la seva feina el 
valor afegit de qui ho té per vocació i que sempre he pensat que és condició sine qua non 
del bomber, i per acabar, l’experiència i les observacions del Lluís Rodríguez, excap de 
bombers de la Brigada de Lleida i professor de Seguretat i Prevenció a la Universitat de 
Lleida. 
 
Finalment, no puc obviar agrair a la meva tutora, l’Ana Lacasta, la seva disponibilitat als 
meus horaris i calendaris, que han sigut molt complicats per motius laborals, i que m’han 
portat a allargar aquest treball molt més del que era necessari. 
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