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A. FOTOGRAFIES 

A.1. Fotografies exteriors 

 

Fig.  A.1. Entorn del Mas del Curt. Camí de la part posterior. Direcció Sud-Nord 

Fig.  A.2. Entorn del Mas del Curt. Zona Sud. Direcció Sud-Nord 

Fig.  A.3. Entorn del Mas del Curt. Zona Nord. Direcció Nord-Est 



Pág. 4  Memoria 

 

 

Fig.  A.3. Accés al Mas del Curt des del camí del Mas Vidal. Direcció Est-Oest. 

Fig.  A.2. Entorn del Mas del Curt. Zona Sud. Direcció Sud-Est. 
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Fig.  A.6. Façana principal (Est). Direcció Est-Nord 

Fig.  A.7. Façana principal (Est). Direcció Est-Sud-Oest 
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Fig.  A.4. Façana Forn (Nord) . Direcció Nord-Sud. 

Fig.  A.5. Façana Posterior (Oest) . Direcció Nord-Sud. 
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Fig.  A.7. Façana cos secundari (Sud) . Direcció Sud-Nord. 

Fig.  A.6. Façana Posterior (Oest) . Direcció Nord-Sud. 
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Fig.  A.8. Terrassa anterior. Talús cap al camí del Mas Vidal. Direcció Nord-Sud. 

Fig.  A.9. Interior de l’estança annexa al forn  
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A.2. Fotografies interiors 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A.10. Bany i menjadora d’animals. Planta baixa. 
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Fig.  A.11. Estat de les biguetes de fusta. Bigueta prefabricada afegida. 

Fig.  A.12. Terra no pavimentat. 
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Fig.  A.13. Espai de pas. Planta baixa.  
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Fig.  A.15. Espai de pas. Planta baixa.  

Fig.  A.14. Espai de pas. Planta baixa.   
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Fig.  A.21. Terra pavimentat. Planta baixa.  

Fig.  A.20. Cuina. Planta Baixa.  
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Fig.  A.17. Escales.  

Fig.  A.16. Escales.  
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Fig.  A.18. Distribuïdor. Primera planta  

Fig.  A.19. Distribuïdor. Primera planta  
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Fig.  A.26. Habitació del cos secundari. Primera planta.  

Fig.  A.27. Habitació apuntalada. Primera planta.  
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Fig.  A.20. Bigueta enfonsada.  

Fig.  A.21. Biguetes prefabricades a la coberta.   
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B. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

B.1. Mètode de càlcul 

B.1.1. Definició de les accions 

Seguint els criteris que es marquen a la normativa es defineixen les accions a les que estan 
sotmesos els elements resistents, distingint accions permanents i accions variables.  

Les accions permanents representen el pes propi dels elements constructius en la seva 
totalitat: estructurals, tancaments, separadors, envans, fusteries, revestiments... A més a 
més també tenen en compte els possibles equips fixos que es col·loquin a sobre de 
l’estructura. Per a aquest càlcul concret les accions permanents inclouen el pes propi de 
l’element constructiu i el pes dels envans que suporta. 

El pes propi dels elements constructius (forjats i cobertes) es determina mitjançant valors 
aportats pels fabricants o distribuïdors (garantits mitjançant l’homologació dels productes 
utilitzats amb el marcat CE per a productes de la construcció) o bé mitjançant els valors de 
referència que s’indiquen a l’annex C del document bàsic SE-AE de Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

Tal i com indica la normativa és suficient considerar una càrrega uniformement repartida de 
1kN per a cada metre quadrat de superfície construïda. Aquestes càrregues només es tenen 
en compte per al càlcul de l’entrebigat de la sala principal, ja que a la resta d’estances no hi 
ha envans que representin aquesta càrrega addicional.  

Per al càlcul de les càrregues permanents a les que estan sotmeses les llindes de les 
obertures de façana, es computa tot el pes que suporten directament, és a dir, el pes de tot 
el volum de mur que es troba directament sobre la llinda, i la càrrega que transmeten els 
elements horitzontals (bigues i biguetes) que hi ha també directament sobre aquesta. 

Les accions variables que es contemplen en aquest predimensionat són les accions de 
sobrecàrrega d’ús i les accions degudes a la neu.  

Per a la sobrecàrrega d’ús s’utilitzen els valors que determina el document bàsic SE-AE, que 
inclouen tant els efectes dels usos característics habituals com els usos esporàdics  que es 
puguin donar. Això inclou, l’ús habitual, persones, mobiliari, estris, contingut de conductes, 
maquinària i també les possibles acumulacions de persones, mobles, sobrecàrregues 
ocasionals...  
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Per al càlcul de biguetes del forjat es prenen els valors corresponents a les càrregues 
característiques de zones residencials, en concret els d’habitatges i zones residencials i 
d’habitacions d’hotels i hostals, que és de 2kN/m2. A les biguetes que es troben davant de 
l’accés de la primera planta s’hi aplica una sobrecàrrega addicional d’1kN/m2 en aquesta 
zona.  

A les cobertes transitables d’ús públic, sobre l’annex de màquines i sobre l’habitació 1 i el 
bany 1, es considera una sobrecàrrega d’ús característica per a aquest tipus d’elements, que 
correspon a la sobrecàrrega de la zona des de la qual s’hi accedeix. Així, es decideix aplicar 
la mateixa sobrecàrrega que a la resta de forjat: 2kN/m2. A les cobertes inclinades dels dos 
cossos principals, accessibles només per a conservació, s’hi aplica l’acció característica que 
es contempla per a aquests casos, 1kN/m2. 

Les accions degudes a la càrrega de neu es calculen segons el criteri que s’estableix a 
l’annex E del document bàsic SE-AE, on es determina la càrrega en funció de l’altura de 
l’edifici sobre el nivell del mar i de la zona climàtica on es troba. El Mas del Curt està dins de 
la zona climàtica 2 i a 815m sobre el nivell del mar (Fig. B.1). Això implica una sobrecàrrega 
de neu de 1,1kN/m2 que s’aplica tant a cobertes planes com a cobertes inclinades ja que no 
es consideren distribucions no uniformes de la neu ni acumulacions irregulars degudes a 
canvis de pendent o factors de forma de la coberta. 

 

 

 

 

 

 

Per al càlcul de les accions variables a les llindes es segueix el mateix criteri que s’ha 
determinat per a les accions permanents. Es distingeix entre sobrecàrrega d’ús i càrrega de 
neu per a poder determinar les combinacions d’esforços correctament.  

 

Fig.  B.1. Zones climàtiques d’hivern. 
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B.1.2. Resistència 

Es considera que hi ha suficient resistència de l’estructura portant, d’un element, secció, punt 
o unió entre elements, si per a totes les situacions de dimensionat persistent, es compleix la 
següent condició de l’Equació B.1.on Ed és el valor de càlcul de l’efecte de les accions i Rd el 
valor de càlcul de la resistència de l’element resistent corresponent.   

Per al càlcul de l’efecte de les accions cal determinar la combinació d’esforços a què es troba 
sotmès l’element resistent. Per determinar aquesta combinació es segueixen els mètodes 
que es descriuen al document bàsic SE del Codi Tècnic de l’Edificació.  

El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació persistent o 
transitòria es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió de 
l’Equació B.2. 

Es considera l’acció simultània de totes les accions permanents (γG · Gk), d’una acció variable 
qualsevol (γQ · Qk) i de la resta d’accions variables, prenent el seu valor de càlcul de 
combinació  ( γQ · ψ0 · Qk ). Els coeficients γG i γQ són els coeficients parcials de seguretat de 
les accions permanents (G) i variable (Q) respectivament i el coeficient ψ0 és el coeficient 
simultaneïtat de l’acció variable. Es repeteix el procediment per a totes les accions variables 
de manera que es comproven totes les possibles simultaneïtats i accions variables principals. 
El valor de càlcul escollit és el major de tots els casos avaluats.  

Els valors que es prenen dels coeficients parcials de seguretat són els valors per a situació 
persistent o transitòria desfavorable tant per les accions permanents com per a les variables. 
Els coeficients de simultaneïtat presos són els corresponents a sobrecàrrega d’ús per a 
zones residencials de la categoria A i a càrregues de neu per alçades inferiors a 1.000m. 
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Accions permanents. Pes propi. 1,35 

Accions variables 1,50 

  

Zones residencials (A) 0,7 

Neu (alçada < 1000m) 0,5 

Un cop determinat el valor de càlcul de l’efecte de les accions cal determinar el valor de 
càlcul de la resistència dels elements. En aquest predimensionat es verifica la resistència a 
flexió dels elements resistents ja que, per al cas tractat, bigues bi-recolzades amb càrregues 
uniformement distribuïdes, resulta el tipus d’esforç més crític i important.  

El valor de càlcul d’una propietat d’un material, com és en aquest cas la resistència a flexió, 
es defineix com: 

On, Xk és el valor característic de la propietat del material, en aquest cas fm, la resistència a 
flexió de la fusta estructural, γm el coeficient parcial de seguretat per a la propietat del 
material i Kmod el factor de modificació que depèn de la classe de duració de la càrrega, de la 
classe de servei i del tipus de material utilitzat. En cas de tenir càrregues de diferents classes 
de duració s’escollirà la de classe de duració més baixa. S’estableixen diferents classes de 
duració de les accions tenint en compte la duració acumulada del valor de l’acció. La classe 
de servei es determina segons les condicions ambientals d’exposició previstes.  El valor del 
coeficient parcial de seguretat γm serà el corresponent a elements de fusta massissa.  
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Taula.  B.1. Coeficients de seguretat γ 

Taula.  B.2. Coeficients de simultaneïtat ψ0 
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Fusta massissa 1,3 

 

Càrrega permanent 0,6 

Càrrega mitjana 0,8 

Fusta massissa Classe de servei I 

Càrrega curta 0,9 

Les sobrecàrregues d’ús són accions de classe de duració mitjana i les càrregues de neu per 
a altures inferiors a 1.000m es consideren càrregues de curta duració. Així queden 
determinats els factors de Kmod per a càrregues de forjats i cobertes respectivament.  

No es té en compte el factor d’altura que permet l’aplicació d’un altre factor corrector Kh per a 
elements de menys de 150mm de cantell.  

El valor de la resistència a flexió per a fusta serrada de classe resistent C24 és de 
24kN/mm2.  

Un cop corregit aquest valor i establert el valor de càlcul de la resistència a flexió pel tipus de 
fusta utilitzada, es determina el valor del moment d’inèrcia admissible. Aquest s’obté a partir 
de la relació entre el moment màxim i la resistència admissible: 

El mòdul resistent és una característica que només depèn de la secció de l’element resistent 
i permet determinar la secció mínima resistent que aquest haurà de tenir per  garantir-ne la 
resistència. Per a seccions rectangulars, el mòdul resistent es defineix segons l’expressió 
B.5. 

adm

MAX

f
M

W =  (Eq.  B.4) 

Taula.  B.3. Coeficients parcial de seguretat γm 

Taula.  B.4. Valors del coeficient Kmod 
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Per a les bigues i biguetes es fixa el cantell de cada element i, a partir d’aquest, es determina 
el valor mínim de la base. Així, es pot controlar amb més precisió la mida dels cantells i, en 
conseqüència, el seu efecte sobre l’altura lliure de les estances. En el cas de les llindes, el 
procés es realitza al revés, es fixa la base, ajustant-la al gruix del mur, i es determina el valor 
del cantell per a garantir la mínima dimensió vertical de cada element.   

B.1.3. Deformacions 

Es considera que les estructures horitzontals són suficientment rígides quan, davant de 
qualsevol combinació d’esforços característica, considerant només les deformacions que es 
produeixen després de la posada en obra de l’element, la fletxa relativa és menor que 1/400 
en pisos amb envans simples o paviments rígids amb juntes i 1/300 en la resta de casos.  

Pel que fa al confort dels usuaris, es considera que l’estructura és suficientment rígida si 
davant d’una combinació d’accions de curta durada, la fletxa relativa és menor a 1/350. Quan 
el que es comprova és l’aparença en obra, n’hi ha prou amb què, davant de qualsevol 
combinació d’esforços quasi permanents, la fletxa relativa sigui menor a 1/300. 

De la mateixa manera que s’ha descrit a l’apartat de resistència, ara també s’ha de tenir en 
compte el comportament de la combinació d’accions. En aquest cas, a més a més, caldrà 
distingir entre els diferents efectes que causen les accions sobre la deformació dels 
materials.  

Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar irreversibles s’expressen 
a partir de la combinació d’esforços característica que s’observa a l’Equació B.6 i que 
representa l’acció simultània de totes les accions permanents en valor característic, una 
acció variable qualsevol també en valor característic i la resta d’accions variables en valor de 
combinació (ψ0 · Qk). Aquesta equació s’aplica per a totes les accions variables i es pren el 
valor major com a valor característic.  

6
· 2hbW =   (Eq.  B.5) 
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Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar reversibles s’expressen 
a partir de la combinació d’esforços freqüent de l’Equació B.7, que considera l’aplicació de 
totes les accions permanents en valor característic, una acció variable en valor freqüent (ψ1 · 
Qk) i la resta d’accions variables en valor quasi permanent (ψ2 · Qk). Es torna a aplicar 
l’equació per a totes les accions variables i es pren el valor major com a valor freqüent. 

Finalment, els efectes d’accions de llarga durada s’expressen a partir de la combinació 
d’esforços quasi permanent segons l’Equació B.8. En aquest cas es prenen totes les accions 
permanents en règim característic i les accions variables en règim quasi permanent (ψ2 · Qk). 
En tots els casos els valors característics són els més elevats per la naturalesa del propi 
càlcul de manera que es considera que en els forjats i en la coberta transitable la fletxa 
relativa ha de ser menor que 1/400 i en cobertes no transitables i llindes menor que 1/300 
per a qualsevol combinació d’esforços característica.   

En el cas de les estructures de fusta és molt important tenir en compte el comportament 
reològic d’aquesta que fa que, un cop posat a obra l’element resistent i un cop assumida la 
deformació inicial al aplicar-li una càrrega, segueixi deformant-se notablement. Per a 
contemplar aquest aspecte s’aplica el factor de fluència kdef segons l’Equació B.9. 

El factor de fluència té en compte l’existència de càrregues permanents i el contingut en 
humitat de la fusta i es determina segons la classe de servei de l’element resistent i del tipus 
de fusta utilitzada. 
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Fusta massissa Classe de servei I 0.6 

 

A partir dels límits establerts de deformació per a cada element resistent i considerant tots els 
elements com a bigues bi-recolzades amb càrrega uniformement repartida tal i com ja s’ha 
comentat, es determina el mòdul d’inèrcia màxim de cada element mitjançant l’Equació B.10. 

Un cop determinat el mòdul d’inèrcia de cada element resistent es pot dimensionar la seva 
secció resistent seguint els mateixos criteris que s’han comentat pel cas de la resistència. El 
dimensionat es segueix realitzant prefixant la mida del cantell de l’element i, a partir de 
l’Equació B.11, obtenint el valor de la base.  

B.1.4. Resistencia en cas d’incendi 

Per a situacions d’emergència en cas d’incendi s’han de contemplar les mateixes accions 
permanents i variables que en el càlcul de les situacions persistents si és probable que 
actuïn en aquests casos. A més a més cal tenir en compte l’efecte de la temperatura, 
podent-se estimar l’efecte del càlcul de les accions en situació d’incendi a partir dels efectes 
a temperatura normal segons l’equació B.12. 

 

admE
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12
· 3hbI =   (Eq.  B.11) 

dFIdFI EE ·, η=  (Eq.  B.12) 

Taula.  B.5. Valors del coeficient Kdef 
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On Ed són els efectes de les accions per a la situació de càrrega a temperatura normal i ηFI el 
factor de reducció que s’extreu de l’equació B.13 on el subíndex 1 fa referència a l’acció 
dominant de la situació persistent. 

Quan una estructura de fusta es troba en una situació d’incendi es produeix una 
carbonatació ràpida de la part exterior dels elements que serveix com a protecció i 
desaccelera el procés de combustió. Per a la verificació de la resistència dels elements 
estructurals es considera una secció reduïda de fusta obtinguda eliminant de la secció inicial 
la profunditat eficaç de carbonatació, def, a les cares exposades al foc durant el període de 
temps determinat.   

d0 pren un valor de 7mm i k0 un valor d’1 per a un temps superior a 20 minuts i per a 
estructures no protegides. El valor de dchar,n depèn del tipus de fusta (conífera) i del temps 
d’exposició al foc. Per al cas d’estudi βn pren un valor de 0,8 per la naturalesa de la fusta i el 
temps d’exposició és 60 minuts. 

Així, def, resulta de 55mm que s’han de restar dels costats exposats al foc de cada element 
resistent tal i com s’indica a la següent figura B.2. En el cas de les llindes no cal tenir en 
compte l’efecte del foc a tres costats de l’element resistent ja que es considera que un d’ells 
és exterior i, per tant, no hi està directament exposat. 

A conseqüència d’aquesta condició cal modificar les seccions resistents d’alguns dels 
elements calculats anteriorment a l’apartat d’estructures. Per a la revisió dels càlculs només 
es té en compte la resistència dels elements i no la deformació ja que en cas d’incendi no és 
un factor a tenir en compte.  
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D’aquesta manera, un cop aplicats els coeficients de correcció per a situacions d’incendi, es 
revisen les mides de bases i cantells dels elements que no resisteixen davant dels efectes 
del foc a 60 minuts per a ajustar-les a unes noves dimensions que compleixin amb els 
requeriments imposats. Es segueixen els mateixos criteris que s’han descrit anteriorment per 
al dimensionat habitual de les peces, intentant no excedir-se amb les dimensions del cantell i 
buscant sempre elements de mides regulars i estandarditzades.  

 

Fig.  B.2. Efecte de l’exposició directa al foc. Reducció de la secció resistent. 
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B.2. Dimensionat estructural per a condicions normals 

 

Codi Tipus Zona Base (mm) Cantell (mm) Longitud 
(m) 

1 Bigueta Sala 180 260 5,5 

2 Bigueta Sala 180 260 4,3 

3 Biga Sala 200 260 4,2 

4 Bigueta Sala 180 260 5,5 

5 Bigueta Cuina 120 160 3,1 

6 Bigueta Hab 1 140 180 3,4 

7 Bigueta Coberta 80 140 2,9 

8 Bigueta Coberta 80 140 2,4 

9 Biga Coberta 280 400 8,0 

10 Bigueta Coberta 80 160 3,1 

11 Bigueta Coberta a 90 120 2,2 

12 Biga Coberta a 90 180 3,1 

 

 

 

Taula.  B.6. Dimensionat de les bigues i biguetes de forjat i cobertes 
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Codi Tipus Zona Base (mm) Cantell (mm) Longitud 
(m) 

L1 Llinda Sala 180 500 1,7 

L2 Llinda Sala 180 500 2,6 

L3 Llinda Sala 180 500 1,7 

L4 Llinda Cuina 180 500 1,8 

L5 Llinda Cuina 180 500 1,1 

L6 Llinda Bany 1 80 400 1,0 

L7 Llinda Hab 1 80 400 1,5 

L8 Llinda Bany 2 100 500 1,7 

L9 Llinda Hab 3 100 500 2,6 

L10 Llinda Distrib 100 500 2,1 

L11 Llinda Distrib 260 500 6,7 

L12 Llinda Hab 2 100 500 2,0 

L13 Llinda Hab 2 100 500 1,5 

 

 

 

 

 

Taula.  B.7. Dimensionat de les llindes de portes i finestres. 
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Taula.  B.8. Fitxa de càlcul de la Bigueta 1 
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Taula.  B.9. Fitxa de càlcul de la Bigueta 2 
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Taula.  B.10. Fitxa de càlcul de la Biga 3 
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Taula.  B.11. Fitxa de càlcul de la Bigueta 4 
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Taula.  B.12. Fitxa de càlcul de la Bigueta 5 
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Taula.  B.13. Fitxa de càlcul de la Bigueta 6 
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Taula.  B.14. Fitxa de càlcul de la Bigueta 7 
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Taula.  B.15. Fitxa de càlcul de la Bigueta 8 
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Taula.  B.16. Fitxa de càlcul de la Biga 9 
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Taula.  B.17. Fitxa de càlcul de la Bigueta 10 
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Taula.  B.18. Fitxa de càlcul de la Bigueta 11 
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Taula.  B.19. Fitxa de càlcul de la Biga 12 
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Taula.  B.20. Fitxa de càlcul de la Llinda 1 
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Taula.  B.21. Fitxa de càlcul de la Llinda 2 
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Taula.  B.22. Fitxa de càlcul de la Llinda 3 
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Taula.  B.23. Fitxa de càlcul de la Llinda 4 
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Taula.  B.24. Fitxa de càlcul de la Llinda 5 
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Taula.  B.25. Fitxa de càlcul de la Llinda 6 



Projecte de rehabilitació del Mas del Curt per a l’explotació com a establiment de turisme rural Pág. 49 

 
 

Taula.  B.26. Fitxa de càlcul de la Llinda 7 



Pág. 50  Annexos 

 
 

Taula.  B.27. Fitxa de càlcul de la Llinda 8 
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Taula.  B.28. Fitxa de càlcul de la Llinda 9 
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Taula.  B.29. Fitxa de càlcul de la Llinda 10 
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Taula.  B.30. Fitxa de càlcul de la Llinda 11 
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Taula.  B.31. Fitxa de càlcul de la Llinda 12 
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Taula.  B.32. Fitxa de càlcul de la Llinda 13 
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B.3. Dimensionat estructural per a situació d’incendi 

 

Codi Tipus Zona Base (mm) Cantell (mm) Longitud 
(m) 

1 Bigueta Sala 180 260 5,5 

2 Bigueta Sala 180 260 4,3 

3 Biga Sala 200 260 4,2 

4 Bigueta Sala 180 260 5,5 

5 Bigueta Cuina 150 200 3,1 

6 Bigueta Hab 1 160 210 3,4 

7 Bigueta Coberta 150 150 2,9 

8 Bigueta Coberta 150 150 2,4 

9 Biga Coberta 280 400 8,0 

10 Bigueta Coberta 140 180 3,1 

11 Bigueta Coberta a 140 180 2,2 

12 Biga Coberta a 160 220 3,1 

 

 

 

 

Taula.  B.33. Dimensionat de les bigues i biguetes de forjat i cobertes 
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Codi Tipus Zona Base (mm) Cantell (mm) Longitud 
(m) 

L1 Llinda Sala 180 500 1,7 

L2 Llinda Sala 180 500 2,6 

L3 Llinda Sala 180 500 1,7 

L4 Llinda Cuina 180 500 1,8 

L5 Llinda Cuina 180 500 1,1 

L6 Llinda Bany 1 80 400 1,0 

L7 Llinda Hab 1 80 400 1,5 

L8 Llinda Bany 2 100 500 1,7 

L9 Llinda Hab 3 100 500 2,6 

L10 Llinda Distrib 100 500 2,1 

L11 Llinda Distrib 260 500 6,7 

L12 Llinda Hab 2 100 500 2,0 

L13 Llinda Hab 2 100 500 1,5 

 

 

 

 

 

Taula.  B.34. Dimensionat de les llindes de les portes i les finestres 
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Taula.  B.35. Fitxa d’incendi de la bigueta 1 
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Taula.  B.36. Fitxa d’incendi de la bigueta 2 
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Taula.  B.37. Fitxa d’incendi de la biga 3 
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Taula.  B.38. Fitxa d’incendi de la bigueta 4 
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Taula.  B.39. Fitxa d’incendi de la bigueta 5 
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Taula.  B.40. Fitxa d’incendi de la bigueta 6 
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Taula.  B.41. Fitxa d’incendi de la bigueta 7 
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Taula.  B.42. Fitxa d’incendi de la bigueta 8 
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Taula.  B.43. Fitxa d’incendi de la bigueta 9 



Projecte de rehabilitació del Mas del Curt per a l’explotació com a establiment de turisme rural Pág. 67 

 
 

Taula.  B.44. Fitxa d’incendi de la bigueta 10 
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Taula.  B.45. Fitxa d’incendi de la bigueta 11 
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Taula.  B.46. Fitxa d’incendi de la bigueta 12 



Pág. 70  Annexos 

 
 

Taula.  B.47. Fitxa d’incendi de la llinda 1 
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Taula.  B.48. Fitxa d’incendi de la llinda 2 
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Taula.  B.49. Fitxa d’incendi de la llinda 3 
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Taula.  B.50. Fitxa d’incendi de la llinda 4 
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Taula.  B.51. Fitxa d’incendi de la llinda 5 
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Taula.  B.52. Fitxa d’incendi de la llinda 6 
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Taula.  B.53. Fitxa d’incendi de la llinda 7 
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Taula.  B.54. Fitxa d’incendi de la llinda 8 
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Taula.  B.55. Fitxa d’incendi de la llinda 9 
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Taula.  B.56. Fitxa d’incendi de la llinda 10 



Pág. 80  Annexos 

 
 

Taula.  B.57. Fitxa d’incendi de la llinda 11 
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Taula.  B.58. Fitxa d’incendi de la llinda 12 
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Taula.  B.59. Fitxa d’incendi de la llinda 13 
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C. CÀLCULS HIDRÀULICS 

C.1. Cabal de consum instal·lat 

Per fer el càlcul i el dimensionat d’una instal·lació d’aigua s’ha de realitzar abans una 
estimació del cabal necessari pel conjunt de punts de consum que existeixin a l’edifici. A 
partir dels cabals mínims que es marquen al document bàsic HE del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es determina el cabal total instal·lat, que resulta la suma de tots els punts de 
consum de l’edifici.  

Aquest dimensionat del consum es realitza tenint en compte la xarxa de distribució 
plantejada de manera que es determina el cabal màxim de cada ramal i derivació 
d’alimentació quan serveixi a més d’un aparell o punt de consum. Cal remarcar que es 
realitza tant per l’aigua freda com per l’aigua calenta.  

 

Ramal o derivació Cabal màxim (l/s) 

Alimentació general 1,86 

Derivació cuina 0,55 

Ramal rentadora 0,2 

Derivació cuina 2 0,35 

Ramal rentavaixelles 0,15 

Ramal pica 0,2 

Alimentació general 1,31 

Derivació Acs 0,61 

Alimentació general 0,7 

Derivació bany   0,35 

Ramal pica 0,05 

Derivació bany 2 0,3 
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Ramal o derivació Cabal màxim (l/s) 

Lavabo 0,1 

Dutxa 0,2 

Alimentació 0,35 

Pica 0.,5 

Derivació bany 2 0,3 

Lavabo 0,1 

Dutxa 0,2 

 

Ramal o derivació Cabal màxim (l/s) 

Derivació acs 0,61 

Derivació cuina 0,35 

Aigüera 0,1 

Derivació cuina 2 0,25 

Rentavaixelles 0,1 

Rentadora 0,15 

Derivació acs 0,26 

Derivació bany 0,13 

Pica 0,03 

Dutxa 0,1 

Derivació bany 0,13 

Taula.  C.1. Cabal màxim de cada ramal i derivació per a punts de consum d’aigua freda 



Projecte de rehabilitació del Mas del Curt per a l’explotació com a establiment de turisme rural Pág. 85 

 

Ramal o derivació Cabal màxim (l/s) 

Pica 0,03 

Dutxa 0,1 

Com que la utilització de tots els punts de consum a la vegada no és una condició habitual 
de servei, s’aplica un coeficient de simultaneïtat al cabal total trobat per tal d’ajustar-lo al 
consum màxim real que es preveu. Aquest coeficient depèn, per al cas d’una sol habitatge, 
del nombre de punts de consum del conjunt estudiat segons la relació de l’Equació C.1. 

Aquest ajust es calcula per a tots els ramals o derivacions que alimentin més d’un punt de 
consum obtenint els cabals equivalents de les taules C.3 i C.4. 

 

Ramal o derivació Punts de servei n Cabal equivalent (l/s) 

Alimentació general 16 0,48 

Derivació cuina 3 0,39 

Ramal rentadora 1 0,20 

Derivació cuina 2 2 0,35 

Ramal rentavaixelles 1 0,15 

Ramal pica 1 0,20 

Alimentació general 13 0,38 

Derivació acs 7 0,25 

Alimentació general 6 0,31 

1
1
−

=
n

k  (Eq.  C.1) 

Taula.  C.2. Cabal màxim de cada ramal i derivació per a punts de consum d’aigua calenta 
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Ramal o derivació Punts de servei n Cabal equivalent (l/s) 

Derivació bany   3 0,25 

Ramal pica 1 0,05 

Derivació bany 2 2 0,30 

Lavabo 1 0,10 

Dutxa 1 0,20 

Alimentació 3 0,25 

Pica 1 0,05 

Derivació bany 2 2 0,30 

Lavabo 1 0,10 

Dutxa 1 0,20 

 

Ramal o derivació Punts de servei n Cabal equivalent (l/s) 

Derivació acs 7 0,25 

Derivació cuina 3 0,25 

Aigüera 1 0,10 

Derivació cuina 2 2 0,25 

Rentavaixelles 1 0,10 

Rentadora 1 0,15 

Derivació acs 4 0,15 

Derivació bany 2 0,13 

Pica 1 0,03 

Taula.  C.3. Cabal equivalent de cada derivació per a punts de consum d’aigua freda 
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Ramal o derivació Punts de servei n Cabal equivalent (l/s) 

Dutxa 1 0,10 

Derivació bany 2 0,13 

Pica 1 0,03 

Dutxa 7 0,10 

 

 

Taula.  C.4. Cabal equivalent de cada derivació per a punts de consum d’aigua calenta 
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C.2. Fitxes de càlculs hidràulics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula.  C.5. Fitxa de càlculs del circuit d’aigua 
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