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RESUM 

 

El projecte que presentem consisteix en realitzar un projecte executiu, amb l’aixecament gràfic i el 

posterior canvi d’ús de la masia l'Oliver de Can Sitjar, ubicada a la Vall de la Riera de Pineda de Mar, 

concretament a la carretera que va de Pineda de Mar a Hortsavinyà. És una masia ubicada al límit del 

terme municipal de Pineda de Mar, a la comarca del Maresme (Barcelona) llindant amb la població de 

Tordera. 

L’Oliver de Can Sitjar està format per un nucli central que data del segle XIX, caracteritzat pels seus 

forjats construïts amb bigues i biguetes de fusta encastades als murs de pedra, i uns annexes fets 

posteriorment que daten dels anys 1960/1970, on es va optar per l'aplicació de nous sistemes 

constructius, pròpis de l'època, com són els forjats de biguetes prefabricades de formigó encastades 

als murs. 

El canvi d’ús ha consistit en un replanteig dels espais interiors i exteriors proposant una distribució 

que s'adaptés a la nova funció a la qual es vol destinar l'edifici, atentent-se a les necessitats que 

comporta i a les noves normatives que regulen el sector en l'actualitat, però sempre respectant al 

màxim la construcció existent, intentant mantenir tots els elements constructius que fossin possibles, 

per tal de conservar l'essència de la masia, minimitzar el cost, i reduïr l'impacte ambiental que se'n 

deriva.  

Degut a que la masia es trobava en estat molt deteriorat, s’ha hagut d’intervenir en tots aquells 

elements constructius que no eren aptes per a posar en funcionament de nou l'edifici, ja sigui per tal 

de reparar aquells elements que no fossin segurs per als usuaris com per augmentar la qualitat i 

eficiència de la masia.  

S'ha intervingut en elements estructurals de l'edifici, ja sigui per reparar aquells elements que estaven 

malmesos o bé per fer la nova distribució operativa, tals com la realització d'estintolaments, per tal de 

comunicar espais o fer noves obertures a l'exterior. Els forjats que, o bé eren inexistents, o bé estaven 

molt deteriorats, s’han reemplaçat per altres de nous i, les parts de la coberta que s’havien ensorrat 

s’han reparat mitjançant una nova estructura de suport i un acabat similar a l'existent, per mantenir la 

línia estètica que caracteritza la masia. 

Les façanes s’han intentat mantenir al màxim, ja que per nosaltres era primordial no alterar 

l’envolvent, per mantenir l’estètica general de l’edifici, tot i això s’han substituït les fusteries i s’han 

disposat de noves allà on no n’hi havia per tal de millorar les condicions interiors de confort tèrmic i 

acústic. 

Tots els murs han estat trasdossats i els paviments recrescuts per tal d'aïllar tèrmicament el conjunt i 

per millorar els acabats interiors de l'edifici, ja que els revestiments gairebé eren inexistents o els que 

restaven presentaven un estat de descomposició important.  

El canvi d’ús també ha comportat un nou disseny de totes les instal·lacions: aigua, energia solar 

tèrmica, electricitat, telecomunicacions, gas, sanejament, ventilació, extracció de fums i gestió de 

residus, ja que eren pràcticament inexistents i els sistemes que hi havia no eren aptes per temes de 

seguretat. 

La sostenibilitat, a l’hora de fer el canvi d’ús, ha estat un factor impostant a considerar, el qual es veu 

reflectit tant en els nous sistemes constructius adoptats com en les instal·lacions implantades. 

Principalment, s'han buscat materials de baix impacte ambiental, s'ha tingut en compte l'orientació de 

l'edifici per a l'acondicionament tèrmic i s'ha apostat per les energies renovables amb plaques solars. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El projecte que presentem consisteix en realitzar un projecte executiu, amb l’aixecament gràfic i el 

posterior canvi d’ús de la masia l'Oliver de Can Sitjar, ubicada a Pineda de Mar (Maresme). Ens va 

semblar un projecte molt interessant ja que ens permetia aplicar molts dels coneixements adquirits, no 

només de reforma d’interiors, sinó també tota una part de rehabilitació degut a l’estat en que es 

trobava la masia. 

 

L’objectiu principal d’aquest treball es posar en pràctica els coneixements adquirits duran el transcurs 

de tot el grau, però centrant-nos més concretament en tot allò après durant el DAC de reforma integral 

d’interiors, ja que aquesta ha estat la branca d’especialització triada i en la que volem posa més 

èmfasis. 

La metodologia emprada per tal d’arribar a l’objectiu final consistent en el canvi d’ús de la masia a 

escola-granja ha estat el següent: 

• Visita inicial a la masia per observar en quin estat es trobava, quin era el seu entorn, quines 

possibilitats oferia i valorar si era apte pel nostre propòsit. 

• Consultes a l’ajuntament de Pineda de Mar, per tal de recollir informació sobre la normativa 

aplicable per comprovar si el canvi d’ús que plantejàvem era viable.  

• Reunió amb l’actual propietari per tal d’informar-nos sobre els antecedents de la masia. 

• Diverses visites a la masia per tal de realitzar l’aixecament gràfic, realització de fotografies i 

inspecció de les patologies. 

• Consulta del temari i la bibliografia necessària que disposaven del grau, concretament del DAC. 

• Consulta de la normativa aplicable per atenir-nos a les limitacions i obligacions que aquesta regula, 

en tots els àmbits necessaris (estructura, construcció, instal·lacions, accessibilitat, etc). 

• Realització de reunions periòdiques amb la tutora del TFG, per fer el seguiment i orientar-nos 

sempre que era necessari. 

• Desenvolupament de la memòria tècnica. 

• Desenvolupament de la documentació gràfica. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1 INFORMACIÓ PRÈVIA

2.1.1 Descripció de l’emplaçament

La maria objecte d'estudi, l'Oliver de Can Sitjar 

concretament a la carretera que va de Pineda de Mar a Hortsavinyà. És una masia ubicada al límit del 

terme municipal de Pineda de Mar, a la comarca del Maresme (Barcelona) llindant amb la població de 

Tordera.  

Referència Cadastral: 002402800DG71A0001DM

Pineda de Mar és un municipi

amb els municipis de Calella

Esta situat a 57 Km de Barcelona

juntament amb la línia de Rodalies

de la muntanya. Prenent la sortida

 

 

 

 

Im.1 - Situació 

Canvi d'ús a escola granja de la masia l'Oliver de Can Sitjar 

. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

PRÈVIA 

l’emplaçament 

La maria objecte d'estudi, l'Oliver de Can Sitjar està ubicada a la Vall de la Riera de Pineda de Mar, 

concretament a la carretera que va de Pineda de Mar a Hortsavinyà. És una masia ubicada al límit del 

terme municipal de Pineda de Mar, a la comarca del Maresme (Barcelona) llindant amb la població de 

002402800DG71A0001DM 

municipi  situat a la comarca del Maresme a la província

Calella i Tordera (Oest), Santa Susana (Nordest) i 

Barcelona i s’hi pot accedir per la carretera nacional

Rodalies R1 o per l’autopista C-32 que creua també

sortida 122.  

    

ubicada a la Vall de la Riera de Pineda de Mar, 

concretament a la carretera que va de Pineda de Mar a Hortsavinyà. És una masia ubicada al límit del 

terme municipal de Pineda de Mar, a la comarca del Maresme (Barcelona) llindant amb la població de 

província de Barcelona, llinda 

 el mar mediterrani  (Sud). 

nacional N-II que creua el municipi 

també el municipi per la banda 

Cal tenir

Originalment

mitjana

mar, 

seva 

 

Actualment

turisme

Pineda

dormitori

A la nostra

de Pineda

ramal

 

      

tenir en compte que un 10% del municipi pertany

Originalment Pineda de Mar estava ocupat en 

mitjana va anar desapareixent donant lloc a camps

que va fer que s’explotés la pesca, va desencadenar

 economia en el sector primari. 

Actualment el municipi consta de  25.968 habitants

turisme i el sector terciari.  

Pineda de Mar és la ciutat més gran de l’Alt Maresme

dormitori o de segones residencies. 

nostra parcel·la s’hi accedeix concretament 

Pineda de Mar a Hortsavinya, aquesta carretera

ramal de la nostra Masia on es converteix en camí

      

pertany al parc natural del Montnegre i el Corredor.

 la seva major part per arbrada, que durant

camps de cultiu, això juntament amb la seva proximitat

desencadenar en que Pineda durant molts anys 

habitants amb un motor econòmic basat principalment

Maresme tot i que es podria qualificar com una

 des de la Nacional N-II, prenent la carretera

carretera esta en la seva major part asfaltada fins 

camí de sorra fàcilment accessible per tots els vehicles.

Im. 2 -Pesca a 
Pineda de 
Mar encara 
latent en 
l’actualitat. 
 

Im.3-
Turisme a 
Pineda de 
Mar motor 
de 
l’economia 
actual 
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2.1.2 Antecedents històrics 

Els orígens de la casa remunten al 1800 aproximadament, quan era la típica masia on vivien els 

masovers que s'ocupaven de les oliveres que tenien en tota la superfície de la parcel·la, d'aquí el nom 

de l'Oliver de Can Sitjar.  

Anys més tard, es passà a cultivar vinyes en canvi d'oliveres, fins que arribà la plaga de la fil·loxera 

cap a l'any 1880, que va acabar amb tota la plantació, obligant als masovers a canviar la tipologia de 

cultiu.  

Va ser llavors quan van convertir els terrenys en camps de regadiu i conreu, utilitzant la masia com a 

residència dels masovers i com a magatzem per a les collites. En aquest moment, va sorgir la 

necessitat de tenir treballadors per ajudar al conreu dels camps, els quals passaren a viure també a la 

masia, provocant així una de les grans modificacions principals de l'edifici, la creació de totes les 

particions interiors amb la finalitat de crear estances per a ells. 

Així continuà la tradició fins fa uns trenta o quaranta anys que es varen deixar de conrear els camps, i 

es destinà la casa per a la família i com a magatzem agrícola fins a final dels anys 90. La presència 

constant de diferents famílies al llarg dels anys ha mantingut en bon estat la masia ja que ells 

mateixos reparaven tot allò que es malmetia. 

Des de llavors fins a l'actualitat, la masia ha restat abandonada, el què ha fet que alguns forasters hi 

anessin a emportar-se mobiliari o fusteries o inclús a viure-hi una temporada com a ocupes, motius 

pels quals presenta tal estat de degeneració.  

2.1.3 Descripció general de l'edifici en l'estat actual 

L'edifici és un conjunt de volums de diferents dimensions que es van adaptant al terreny generant 

espais molt diversos i oferint vistes a mar i muntanya segons la seva orientació. Degut a l'acusat 

desnivell del terreny, es van generant una sèrie de nivells en l'edifici soterrats, semisoterrats i 

exteriors, podent-los simplificar en planta semisoterrani, planta baixa, planta primera i planta segona.  

Tot i això, no és tant senzill, ja que depenent de la façana a la qual et refereixis, com que hi han varis 

accessos i el terreny té uns desnivells importants, pots accedir a l'edifici per planta baixa, al nucli 

principal i a l'annex porxat per la cara est, o bé per planta primera directament des de la cara oest de 

l'edifici. 

La masia presenta amb una nombrosa sèrie d'estances diverses, les quals semblen ben organitzades 

i pensades per tal d'obtenir la millor distribució segons l'espai que ocupen. Les estances a sud, 

segurament fossin les de la zona de dia, cuines i menjadors, ja que hi trobem dues xemeneies que 

abasteixen planta baixa i planta primera. Les estances a nord, semblen ser els dormitoris, habitacions 

més petites per allotjar-hi els treballadors. El local soterrat era un magatzem i els locals superiors molt 

probablement eren zones de descans i estar. 

2.1.4 Relació de superfícies útils i construïdes en l'estat actual 

PLANTA SEMISOTERRANI 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2) Volum (m3) S.  il·luminació (m2) S. construïda (m2) 

Magatzem 1 27,34 70,81 - 38,65 

Magatzem 2 47,93 128,72 4,81 65,62 

TOTAL 75,27 199,53 4,81 104,27 

Taula 1 - Superfícies Planta Semisoterrani - Estat actual 
 

PLANTA BAIXA 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2) Volum (m3) S. il·luminació (m2) S. construïda (m2) 

Dipòsit d'aigua 13,28 47,41 - 

278,34 

Escala 7,54 - - 

Magatzem 3 23,97 73,59 1,21 

Porxada 49,96 149,91 14,70 

Rebost 7,18 14,00 - 

Sala 1 20,76 55,09 1,25 

Sala 2 10,33 27,32 2,59 

Sala 3 29,37 83,01 - 

Sala 4 14,21 42,61 0,58 

Sala 5 23,88 54,74 - 

Sota escala 2,73 6,14 0,67  

TOTAL 203,21 553,82 21,00 278,34 

ESPAIS EXTERIORS Superfície útil (m2) 

Pati 1 125,19 

TOTAL 125,19 

Taula 2 - Superfícies Planta Baixa - Estat actual 
 

PLANTA PRIMERA 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2) Volum (m3) S.  il·luminació (m2) S. construïda (m2) 

Distribuïdor 1 15,09 - - 
423,15 

Distribuïdor 2 6,61 23,27 - 
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Magatzem 4 85,63 253,12 5,73 

Sala 6 33,80 67,61 10,24 

Sala 7 29,07 71,86 - 

Sala 8 14,93 53,77 1,10 

Sala 9 22,46 100,58 1,06 

Sala 10 16,38 57,65 - 

Sala 11 24,11 58,83 2,30 

Sala 12 25,51 79,59 1,60 

Sala 13 33,55 104,68 1,35 

TOTAL 309,82 770,96 23,38 423,15 

ESPAIS EXTERIORS Superfície útil (m2) 

Pati 1 13,47 

TOTAL 13,47 

Taula 3 - Superfícies Planta Primera - Estat actual 
 

PLANTA SEGONA 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2) Volum (m3) S.  il·luminació (m2) S. construïda (m2) 

Magatzem 5 90,45 346,07 6,68 

221,85 Sala 14 34,68 121,73 1,35 

Sala 15 25,30 88,80 1,35 

TOTAL 151,18 556,60 9,38 221,85 

Taula 4 - Superfícies Planta Segona - Estat actual 
 

2.1.5 Descripció constructiva de l'edifici en l'estat actual 

1. FONAMENTS   

Es desconeix la tipologia de fonamentació, però coneixent la composició de l'estructura, formada per 

murs de càrrega, i per l'antiguitat de la construcció, es pot deduir que, molt probablement, està 

formada per sabates contínues. 

2. ESTRUCTURA VERTICAL 

L'estructura vertical de la masia està formada principalment per murs de càrrega de diferents 

tipologies segons la zona on es troben. La major part dels murs estan formats per pedra i morter de 

calç d'un gruix variable entre 40 i 70cm.  

En alguns espais també trobem murs compostos per maó massís, els quals es creuen construïts a 

posteriori, possiblement per substituir antics murs malmesos.  

Per últim, hi ha una tercera tipologia de mur formada per totxana, situada a la part superior de l'espai 

sota coberta del volum situat a oest, segurament afegit per a construir la nova teulada i guanyar 

alçada en aquest espai. 

A més a més, les façanes estan reforçades amb contraforts de pedra, en alguns casos també de 

grans dimensions, els quals abasteixen gairebé l'alçada d'una planta, per tal d'assegurar l'estabilitat 

de l'edifici.  

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

3.1. FORJATS 

L'estructura horitzontal està formada per nombroses tipologies diferents de forjats, ja sigui degut a la 

successiva i progressiva construcció dels diferents volums que composen l'edifici, com per la 

substitució d'antics forjats malmesos. Tot i això, tots els tipus resulten ser variacions de dues 

formacions principals, els forjats més antics, de fusta principalment, i els més actuals, de formigó i 

rasilla. 

El sostre més antic és el què està format per taulells de fusta recolzats sobre bigues de fusta 

encastades al mur amb un remat superior de ceràmica sobre morter, el qual composa gran part dels 

sostres de planta baixa, encara que a l'antiga cuina, per exemple, ja només en quedi una petita part ja 

que la resta és inexistent en l'actualitat. 

En la majoria de les parts del volum central de l'edifici, trobem una variació de l'anterior tipologia de 

forjat, en la qual s'han substituït els taulells de fusta per peces ceràmiques, i entre aquestes i les 

biguetes s'hi han col·locat unes biguetes perpendiculars de fusta de menors dimensions. 

La part annexa ubicada a est, segurament hagi estat reformada a posteriori, ja que passem de l'antiga 

tipologia de forjats de fusta als forjats de rasilla sobre bigues de formigó armat encastades al mur. I 

els mateixos elements, biguetes de formigó i rasilla, però en aquest cas la rasilla formant revoltons, 

composen un altre tipus més de forjat. 

3.2. COBERTES 

Les cobertes, de la mateixa manera que els forjats, són de diferents tipologies segons l'espai on es 

troben, però mantenen una composició similar a la dels respectius forjats, simplement col·locant teula 

ceràmica al damunt, en tots els casos. 
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En el volum central, la coberta està formada per un sostre inclinat de bigues de fusta, taulells de fusta 

i peces ceràmiques, amb la teula àrab col·locada a sobre directament. En alguns casos, també 

trobem una doble capa de llistons de fusta col·locats perpendicularment uns als altres, al damunt de 

les bigues de fusta, i amb l'acabat de teula àrab. 

La coberta de l'annex ubicat a est, està formada per bigues de formigó i rasilla al damunt, amb 

l'acabat de teula àrab. 

La tipologia més actual és la que hi ha al volum de l'oest, formada per bigues de formigó i, al damunt, 

plaques de fibrociment connectades directament a les bigues amb cables d'acer. Tot i això, per tal de 

mantenir una certa homogeneïtat estètica des de l'exterior, es va col·locar teula àrab al damunt. 

4. ESCALES 

Les escales d'aquest edifici resolen les connexions entre els diferents volums i les diverses plantes 

mitjançant un sistema d'escales interiors i semiexteriors, realitzades totes amb diferents sistemes 

constructius.  

Les escales semiexteriors, que connecten la terrassa amb la planta primera, estan compostes només 

per pedres que salven l'altura d'un graó. 

Les escales interiors, en canvi, estan formades per un sistema més complex com és el de la volta 

catalana, que permet deixar lliure l'espai sota escala per tal d'aprofitar-lo amb algun altre ús. A 

l'entrada, es creu que s'utilitzava com a magatzem i, a l'escala que pujava pel nucli central, com a 

lavabo, l'únic de tota la construcció. 

5. PARTICIONS INTERIORS 

Originàriament, no hi havia particions interiors fetes com a envans, tant sols tenien els murs portants 

fets amb pedra que generaven grans espais interiors. Més tard, quan és van haver de generar 

nombroses estances per als treballadors, es van aixecar parets divisòries fetes de maó o totxana, 

arrebossades amb morter de calç.  

La caiguda de molts dels forjats va fer cessar també els envans i, en l'actualitat, en molts casos, tant 

sols trobem la part lateral de la divisòria on s'uneix amb els murs portants, i en les dues estances on 

encara resten sencers és perquè estan recolzats sobre el terreny.  

6. OBERTURES 

La majoria de les tradicionals obertures en façana són de reduïdes dimensions, per tal de no debilitar 

l'estabilitat de l'estructura vertical. Com a dintell, utilitzaven una gran pedra allargada i el marc de la 

obertura el delimitaven amb les millors pedres. 

D'altra banda, trobem obertures fetes a posteriori, com les grans obertures que hi ha al bloc annex 

ubicat a est, on hi ha uns grans arcs fets amb maons. O bé a la façana oest, a l'última planta, on hi ha 

una finestra de més grans dimensions, on el mur de façana és de totxana. A la inversa, també trobem 

altres antigues obertures que, en canvi, han estat tapiades, com algunes de les de la façana nord, tal i 

com s'observa en els alçats adjunts en la documentació gràfica. 

7. INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions pràcticament són inexistents. Pel què fa al gas i al sanejament, no hi ha cap 

instal·lació realitzada.   

En quant a instal·lació d'aigua, només hi ha algun baixant penjat en façana i l'algibe àrab a la coberta 

que recollia l'aigua de la pluja i l'emmagatzemava en un dipòsit a planta baixa. 

En quant a electricitat, s'ha trobat un interruptor que constata l'existència d'una instal·lació elèctrica, 

però se suposa que tota la resta d'aparells i cablejat han estat robats.  

2.1.6 Reportatge fotogràfic 

 

  

Im. 4- Façana Sud Im. 5- Façana Est 

Im. 6- Façana Nord Im. 7- Façana Oest 
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 Im. 7- Nucli escala 2 

Im. 12- Pou 
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 Im. 8- Nucli escala 2 

Im. 13- Magatzem 5 

    

Im. 9- Nucli escala 2 

Im. 14- Sala 14 

      

Im. 10- Nucli escala 1 

Im. 15- Sala 14 

      

Im. 11- Sala 15 

Im. 16- Sala 11 

 9 



10            Canvi d'ús a escola granja de la masia l'Oliver de Can Sitjar 
 

 

2.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.2.1 Descripció general del projecte 

El nostre projecte té la finalitat de convertir la masia actual en una granja-escola adaptant-se a la 

normativa vigent  i urbanística de la zona.   

En el nostre cas em decidit centrar-nos en treballar l’interior a fons elaborant un programa funcional 

que detallem al següent  apartat. L’exterior s’ha plantejat únicament sense arribar a fase de projecte, 

destintant uns espais de la parcel·la a les diferents activitats que creiem essencials i a les quals dona 

servei l’interior de la masia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es plantegen les següents zones: 

-Piscina 

-Zona esportiva 

-Zona de jocs 

-Zona de granja 

-Zona de conreus 

 

 

2.2.2 Descripció de l'edifici i programa funcional 

Per tal de definir el programa funcional de la nostra proposta s'han seguit diferents criteris amb la 

finalitat d'establir la distribució dels espais més adient per la nostra masia. 

En primer lloc s'ha  fet un anàlisi incorporat al Annex I Documentació gràfica on s’ha elaborat una 

taula de referència on comparem el percentatge de superfície que han destinat dos altres treballs amb 

l'objectiu de definir el nostre programa i poder guiar-nos en la distribució dels espais. En la gràfica 

veiem aquesta comparativa, això ens ha servit com  guia inicial per tal de començar a distribuir. 

En segon lloc s'ha tingut en compte la distribució d'espais actuals de la masia per tal de ser el màxim 

de respectuosos amb la morfologia existent, sobretot donant importància al nucli de comunicació que 

serà el nexe d'unió (ja que la casa està col·locada a diferents nivells per tal d'adaptar-se al terreny i 

aquest aspecte ha estat clau per a decidir com organitzaríem els espais). S'aprofitarà el pou d'aigua 

que és continu en totes les plantes per col·locar l'ascensor i es crearà tot un centre de comunicacions 

reconeixible a totes les plantes. 

Dintre de la zona de dia s'han dividit les estances de forma que totes les aules i sales destinades a 

activitats externes tinguin accés directe de l'exterior i així privatitzar la resta de sales destinades a ús 

exclusiu dels hostes de la masia. La zona de nit s'ha pensat en la planta segona, ja que així disposa 

d'una major tranquil·litat i privacitat, tot i que la zona de nit destinada als professors s'ha separat 

situant-se a la planta primera, per qüestió d'espai. 

La zona de banys està pensada per donar servei a les activitats que es realitzaran a cada planta i 

totes les plantes consten d'una zona de banys o vestidor en funció de les necessitats. 

Per a què totes aquestes zones funcionin s'ha previst també una zona de serveis que consta de 

magatzems i cuina, i per tal de comunicar totes les estances s'ha previst la zona de comunicacions 

que consta dels distribuïdors, escala  i ascensor que prenen molta importància en  el projecte. 

  

Im. 17- Plantejament d’exteriors 
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PROGRAMA FUNCIONAL 

PLANTA ÚS SUPERFÍCIE ÚTIL (m2) 

PS Magatzem 1 27,63 

PS Magatzem 2 40,21 

PS Espai reciclatge 7,84 

PB Aula 1 22,51 

PB Bar 35,07 

PB Distribuïdor 1 15,45 

PB Escala 4,74 

PB Lavabos 1 14,62 

PB Oficina 8,46 

PB Recepció 17,81 

PB Sala polivalent 47,79 

P1 Aula 2 31,01 

P1 Bany Cuina 3,21 

P1 Bany Professors 14,50 

P1 Cuina 20,26 

P1 Distribuïdor 2 13,86 

P1 Distribuïdor 3 3,22 

P1 Distribuïdor 4 4,14 

P1 Dormitori Professors 1 16,54 

P1 Dormitori Professors 2 26,64 

P1 Escala 1 5,76 

P1 Escala 2 7,22 

P1 Hall 60,43 

P1 Lavabos 2 14,04 

P1 Magatzem Neteja 5,15 

P1 Menjador 52,74 

P1 Porxada 33,84 

P1 Sala d'estar 28,30 

P2 Bany femení 23,86 

P2 Bany masculí 28,68 

P2 Distribuïdor 5 19,99 

P2 Dormitori 1 38,18 

P2 Dormitori 2 47,24 

P2 Escala 2 7,00 

P2 Pre-sala banys 8,68 

Taula 5 - Programa funcional de la proposta de distribució 

2.2.3 Relació de superfícies útils i construïdes  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES 

ESPAI EDIFICACIÓ 
(S.Gràfica) 

EDIFICACIÓ 
(S.construïda)  

PARCEL·LA 6 
(S.Gràfica) 

PARCEL·LA 7 
(S.Gràfica) 

Superfícies (m2) 595,00 1105,78 14.361,00 28.664,00 

Taula 6 - Superfícies Planta Semisoterrani - Proposta de distribució 

 

   
Im. 18 - Edificació Im. 19 - Parcel·la 6 Im. 20 - Parcel·la 7 

 

PLANTA SEMISOTERRANI 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2) Volum (m3) S.  il·luminació (m2) S. construïda (m2) 

Magatzem 1 27,63 71,84 - 38,65 

Magatzem 2 40,21 102,54 9,96 
67,56 

Espai reciclatge 7,84 19,99 - 

TOTAL 75,39 194,37 9,96 106,21 

Taula 7 - Superfícies Planta Semisoterrani - Proposta de distribució 
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PLANTA BAIXA 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2) Volum (m3) S. il·luminació (m2) S. construïda (m2) 

Aula 1 22,51 47,41 3,52 

278,37 

Bar 35,07 - 13,06 

Distribuïdor 1 15,45 73,59 - 

Escala 1 4,74 - - 

Lavabos 1 14,62 37,72 0,58 

Oficina 8,46 21,83 - 

Recepció 17,81 45,95 - 

Sala polivalent 47,79 138,59 14,03 

TOTAL 166,45 328,60 20,68 278,37 

ESPAIS EXTERIORS Superfície útil (m2) 

Pati 1 128,37 

TOTAL 128,37 

Taula 8 - Superfícies Planta Baixa- Proposta de distribució 
 

PLANTA PRIMERA 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2) Volum (m3) S.  il·luminació (m2) S. construïda (m2) 

Aula 2 31,01 87,14 4,05 

443,86 

Bany Cuina 3,21 8,03 - 

Bany Professors 14,50 43,50 0,83 

Cuina 20,26 50,65 2,25 

Distribuïdor 2 13,86 34,65 - 

Distribuïdor 3 3,22 8,05 - 

Distribuïdor 4 4,14 10,35 - 

Dormitori Prof. 1 16,54 75,59 2,31 

Dormitori Prof. 2 26,64 74,86 3,59 

Escala 1 5,76 - - 

Escala 2 7,22 - - 

Hall 60,43 425,43 194,40 

Lavabos 2 14,04 35,10 - 

Neteja 5,15 12,88 - 

Menjador 52,74 131,85 6,81 

Porxada 33,84 90,35 9,69 

Sala d'estar 28,30 78,12 4.05 

TOTAL 334,86 1166,55 227,98 443,86 

ESPAIS EXTERIORS Superfície útil (m2) 

Porxada 33,84 

TOTAL 33,84 

Taula 9 - Superfícies Planta Primera - Proposta de distribució 
 

PLANTA SEGONA 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2) Volum (m3) S.  il·luminació (m2) S. construïda (m2) 

 Bany femení 23,86 65,62 1,17 

277,34 

Bany masculí 28,68 78,87 1,17 

Distribuïdor 5 19,99 - - 

Dormitori 1 38,18 114,54 5,46 

Dormitori 2 47,24 141,72 5,98 

Escala 2 7,00 - - 

Pre-sala banys 8,68 23,87 - 

TOTAL 167,50 424,62  277,34 

Taula 10 - Superfícies Planta Segona- Proposta de distribució 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

3.1 SISTEMES ESTRUCTURALS (Annex II) 

Tota l’estructura de la masia formada per murs de càrrega es troba en bon estat, la intervenció que 

s’ha fet ha afectat als forjats deteriorats o inexistents i també estintolaments per ampliar l’espai de les 

sales actuals, fer noves obertures de pas o ampliar la superfície d’il·luminació. 

Els nous forjats són forjats unidireccionals de  biguetes pretesades prefabricades (T-18) de la casa 

“prefabricats LOMAR” i revoltons ceràmics. 

Els estintolaments es realitzaran tal i com es detalla al Annex II i estarà composat per dos perfils 

metàl·lics IPE.  

3.2 SISTEMES D'ENVOLVENT 

3.2.1 Façanes 

Part cega de les façanes 

Es mantenen les façanes existents, la intervenció consisteix en fer noves obertures per tal de complir 

amb els percentatges d’il·luminació i es revesteixen amb pintura plàstica blanca. 

 Obertures de les façanes 

La fusteria exterior serà d’alumini texturitzat imitació fusta amb trencament de pont tèrmic i 

envidrament amb cambra d’aire. En general, les obertures tenen com a protecció solar exterior 

porticons de fusta.  

Mur cortina 

Mur cortina  en façana i coberta amb fusteria d’acabat acer corten de ka casa KAWNEER. 

Separació entre muntants: 137cm 

Separació entre travessers: 167cm 

3.2.2 Cobertes 

La coberta serà inclinada amb un pendent mitjà del 30% sobre forjat unidireccional de  biguetes 

pretesades prefabricades (T-18) de la casa “prefabricats LOMAR” i revoltons ceràmics. 

Portarà impermeabilització adherida al suport i cobertura de teula ceràmica de color vermell. 

3.3 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ  

3.3.1 Compartimentació interior vertical 
 
La compartimentació vertical esta conformada per envà senzill de plaques de guiz laminat sobre 

estructura i aïllament acústic incorporat 82,5mm de gruix total. 

Acabat a base de pintura plàstica de color blanc. 

En les parets existents s’ha realitzat trasdossat d’aplacat directe amb placa de guix laminat i aïllament 

incorporat de llana mineral, rebut amb pasta de material d’unió de 57,5 mm de gruix total. 

En banys i vestuaris s’ha optat per particions desmuntables formades per mampares modulars cegues 

amb panells de melamina de color verd de 16mm de gruix total amb subjeccions vistes. 

 
3.3.2 Compartimentació interior horitzontal 
 
Cel ras continu suspès de plaques de guix laminat amb estructura metàl·lica (12,5+17). 

 

3.3.3 Escales i elements de comunicació 
 
Es mantenen les escales existents en el projecte, tant la escala 1 que comunica PB amb P1 com la 

escala 2 que comunica P1 amb P2.  

A la escala 1 s’ha hagut de replantejar les alçades per tal d’adaptar-se a la proposta,  i s’han recobert 

ambdues escales amb llistons de fusta. 

Es planteja també un ascensor a la zona on hi havia l’antic pou per tal de comunicar les 3 plantes, 

aquest ascensor serà panoràmic de la casa OTEA sèrie EC3 amb capacitat per a 6 persones, amb 

dos accessos a 90º de dimensions 1100x1400mm. 

 

3.4  REVESTIMENTS  
 
Cambres no humides:  Pintura plàstica amb textura llisa color blanc mat. 

En dormitoris i sala d’estar s’ha deixat la pedra vista, amb tractament 

impermeabilitzant. 

Cambres humides:  Alicatat de rajoles ceràmiques. 

(Detallats en Annex I/ Materialitat-Renders) 

3.5 PAVIMENTS 

Cambres no humides: Gres porcellànic. 

Cambres humides: Rajoles ceràmiques 
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Exterior: Formigó imprès/grava/sorra. 

(Detallats en Annex I/ Materialitat-Renders) 

3.6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

 
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió 

  terrestre i radiodifusió sonora). 

- Evacuació d’aigües residuals i pluvials (xarxa separativa). 

- Ventilació de l’interior de l’habitatge. 

- Instal·lació d’ACS. 

- Instal·lació fotovoltaica 

- Energia solar tèrmica per a producció d’ACS. 

- Aire condicionat. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 

normativa d’aplicació.  

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de 

nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 

A tanca de parcel·la es situen les connexions de servei d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions, 

així com els comptadors d’aigua, gas i electricitat. 

La coberta de l’edifici -en la que es situen els captadors solars, l’antena terrestre i les xemeneies- serà 

accessible exteriorment a efectes de manteniment. 

A l’interior de l’habitatge i sempre que és possible, la distribució horitzontal de les instal·lacions es fa 

per cel ras. 

A l’entrada a la masia es preveu un armari per col·locar les claus de pas i quadres de comandament i 

control de l’usuari, registrable des del rebedor. La distribució interior horitzontal dels diferents serveis 

es farà pel cel ras de cuina, banys i passadissos i la distribució vertical es farà mitjançant regates 

sempre que sigui possible. 

 

3.7 SOSTENIBILITAT 

En aquest projecta s’ha procurat donar importància al medi ambient intentant fer una rehabilitació 

sostenible. 

Considerem materials de construcció sostenibles aquells que: 

- Procedeixen de fonts renovables. 

- Consumeixen poca energia en el seu cicle de vida. 

- Tenen una llarga vida útil. 

- Procedeixen d’una producció justa. 

- Són materials autòctons de zones pròximes al lloc d'aplicació. 

- Tenen un baix cost econòmic. 

A continuació detallem algunes de les consideracions que s’han tingut en compte per tal de procurar 

una construcció sostenible: 

- Instal·lació de plaques solars. 

- Instal·lació fotovoltaica. 

- Utilització de fustes per mobiliari de zones pròximes a la masia. 

- Aprofitament de la pedra natural existent. 

- Aïllament de llana mineral per minimitzar les pèrdues calòriques. 

- Zones amb detectors de presencia per reduir el consum de llum. 

- Cisternes amb dues descàrregues. 

- Dutxes i aixetes temporitzades en la major part de la masia. 

- Aprofitament de l’aigua de pluja pel reg dels camps de conreu. 
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4. COMPLIMENT DE NORMATIVA 

4.1. Normativa urbanística municipal 

A continuació es fa una síntesis dels aspectes que s'han considerat més rellevants de la normativa 

urbanística municipal, comentant tots aquells punts d'influència en el projecte, que han estat 

d'aplicació i els quals ha calgut respectar. Tal i com s'ha comentat, en el següent apartat, es 

presenten només alguns dels articles de la norma, els capítols sencers es poden consultar als 

annexos. 

Alhora de fer qualsevol intervenció en l'edificació existent, en primer lloc, cal consultar la normativa 

urbanística municipal per tal d'atenir-se a les restriccions que comporta. Segons la normativa 

urbanística municipal de l'Ajuntament de Pineda de Mar (Maresme), el sòl on es troba situada la 

masia Oliver de Can Sitjar està catalogat com a sòl no urbanitzable, en la subclassifica en sòl agrícola 

permanent. 

2. SÒL NO URBANITZABLE 

TÍTOL SISÈ 

ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE  

CAPÍTOL PRIMER 

DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 259. Tipus 

Es diferencien els tipus de sòl no urbanitzable següents: 

Sòl agrícola permanent ....................................................... (clau 31)  

Sòl protegit .......................................................................... (clau 32)  

Sòl de conservació ............................................................... (clau 33)  

Parc Natural del Montnegre ................................................ (clau 34) 

Qualsevol tipus de construcció que es trobi en sòl no urbanitzable és susceptible de complir les 

condicions generals de les construccions que regula la normativa municipal, amb l'objectiu 

d'aconseguir la màxima integració d'aquestes en l'entorn natural on es troben i reduïr així l'impacte 

medio-ambiental que podria provocar. 

 

 

Art. 266. Condicions generals de les construccions 

1. A fi d’aconseguir una perfecta integració de les construccions a l’entorn i en el paisatge, els 

materials d’acabats i cobertes inclosos els acabaments, tipus de xemenèies, volades, et., 

hauran de respectar les característiques de la zona en qüestió i s’evitarà les cobertes amb 

pendents superiors a un 30% i en aquestes, els acabaments de pissarra o de qualsevol altre 

tipus de material que no sigui la teula ceràmica, sense cap tipus d’acolorit o de pintat. 

2. Qualsevol solució que suigui l’adoptada fora d’aquestes pautes, comporta la necessitat de 

justificar en una memòria la incidència dels materials utilitzats a l’entorn on s’insereixen; 

aquesta memòria inclourà estudis gràfics i cromàtics de la construcció que es projecta i del 

seu entorn. 

3. A fi que l’adequació de la finca al nou ús al qual es destina no introdueixi elements aliens i 

contradictoris a l’entorn on se situa, s’estableixen les següents mesures: 

a) Es prohibeixen els tancaments per tanques amb material d’obra, d’alçada superior a 0,50 

m., llevat dels llindars amb vies de circulació ràpida i amb les línies de forrocarril. En tot 

cas, es prohibeixen les tanques opaques. Les tanques se separaran de l’eix dels vials 4 m. 

com a mínim. 

b) A la zona on existeixi arbrat. Les edificacions es realitzaran de manera que subsisteixi la 

major part posible d’aquest, per a la qual cosa, en els plànols i memòria del projecte 

s’especifricarà la situació de l’arbrat i les mesures prees per a la seva protecció. 

En la plantació d’arbrat es prohibeixen les espècies que no pertanyin a les comunitats 

arbòries existents a la zona. 

Es prohibeix la pavimentació del sòl no edificat superior a 1/8 del total de la superfície 

construïda. A efectes d’aquesta norma, quedaran comptabilitzades com a zona 

pavimentada tot tipus de porxos i les piscines. 

En aquest sector del sòl, la normativa admet diversos usos per als habitatges, en aquest cas: 

habitatge agrícola aïllat, agrícola (granges, hivernacles, sitges), habitatge no agrícola (només en la 

reutilització d’edificis agrícoles abandonats), esportiu, educatiu, sanitario-assistencial i cultural. En 

funció d'aquestes limitacions, en el present projecte es va optar per a l'ús educatiu, concretament en 

el canvi d'ús de la masia a escola granja. 

1. SÒL AGRÍCOLA PERMANENT 

CAPÍTOL SEGON 

Sòl AGRÍCOLA PERMANENT (clau31) 
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Art.269. Usos 

En aquest sector del sòl no urbanitzable s’admeten els usos següents: 

a) Habitatge agrícola aïllat 

b) Agrícola: granges, hivernacles, sitges 

c) Habitatge no agrícola. Només en la reutilització d’edificis agrícoles abandonats 

d) Industrial. Només en els edificis que actualment es dediquen a aquest ús. 

e) Esportiu 

f) Educatiu 

g) Sanitario - assistencial  

h) Cultural 

El capítol segon de l'apartat de sòl agrícola permanent, també regula les condicions de les 

edificacions situades en aquest tipus de sòl en funció de l'ús de l'edificació. En aquest cas, al fer un 

canvi d'ús a escola granja, l'edificació passaria a regular-se en base a les Condicions d'edificació per 

a usos no agrícoles i Condicions d'edificació per a habitatge no agrícola. A continuació es mostren les 

restriccions que presenta tal norma, moltes de les quals no són d'aplicació en aquesta tesi degut a 

que no es modifica la ocupació del sòl ni es preveu cap nova construcció adjacent a l'existent. D'altra 

banda, hi ha altre limitacions que desenvolupa la norma que no considerariem en aquest cas, tals com 

afectacions de l'entorn i de les zones exteriors, ja que no s'ha fet cap tipus d'intervenció. 

Art.271. Habitatge agrícola 

Les condicions d’edificació de l’ús de Residència agrícola són les següents: 

a) Només es permeten edificacions noves adjacents a les actuals ( un habitatge nou per cadascun 

dels existents), sempre que la superfície de la finca sigui igual o més gran a l’establerta per 

Decret 169/83, del municipi, segons els grups que figuren a l’annex del Decret esmentat. 

b) La separació entre l’edificació existent i la nova no serà més gran de 10m., no trencarà cap camí 

ni donarà lloc a terrabuits i terraplens superiors a 3,5 m. 

c) L’alçada màxima del darrer forjat serà de 9m. o l’alçada de l’edifici preexistent. 

d) el nombre màxim de plantes serà de planta baixa i dos pisos. 

e) la superfície construïda màxima serà de 300 m2. 

f) La separació mínima en relació a les participacions de la finca serà de 10m. 

g) El límit d’habitatges familiars per cada explotació es fixa en 2 habitatges. 

 

Art.273. Condicions d’edificació per a usos no agrícoles 

Les iniciatives que es produeixen en aquest tipus de sòl per a usos no agrícoles, llevat del cas 

d’habitatge, a més de les condicions que els siguin aplicables per raons de procediment o de 

caràcter general, els seran d’aplicació les prescripcions següents: 

1. La finca mínima es fixa en deu hectàreas (100.000 m2). 

2. L’ocupació màxima per l’edificació serà d’un 1% de la superfície total de la finca.  

3. El sostre edificat màxim serà de 1.250m2, qualsevol que sigui la finca. 

4. El terreny no ocupat per l’edificació haurà de condicionar-se amb arbres i segons les 

característiques de l’ambient rural i se’n prohibeix la pavimentació. A les instal·lacions on 

calgui, podrà autoritzar-se una àrea de maniobra i d’aparcament, la superfície de la qual no 

superi una vintena de la dimensió de la finca. 

5. Les edificacions i instal·lacions hauran de ser aïllades i separades de tots els límit de la finca, 

almenys 10m. S’exceptuen, pel que fa al límit de vial, les instal·lacions lligades al servei de la 

carretera. La distància esmentada es compta respecte del vial de servei. 

6. L’alçada màxima de l’edificació serà de 7m. Només es permeten edificacions en planta baixa. 

Tanmateix podrà autoritzar-se una planta baixa. L’alçada màxima només es pot sobrepassar 

per a instal·lacions tècniques, com ara dipòsits, xemeneies, etc., essent la projecció horitzontal 

en planta menor de 10% de la construcció a edificar. 

7. Només podran autoritzar-se les construccions que preveguin el corresponent sistema de 

depuració de aigües residuals. 

8. Les construccions i edificacions amb façana a les carreteres hauran de preveure un carrer de 

servei de 10m. d’amplada mínima, des del límit de la carretera. La urbanització d’aquest carrer 

està al càrrec del promotor. 

Art.274. Condicions d’edificació per a habitatge no agrícola 

1. S’admet la reutilització d’edificis preexistents. 

2. Si la finca a la qual és adscrit l’edifici preexistent té una dimensió superior a 50.000m2 es 

podrà aplicar la condició a) de les pròpies de la residència agrícola. 

3. Són d’aplicació en tot cas les condicions a),b),c),d),e) de la regulació de la residència agrícola. 
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4.2. Normativa específica de criteris tècnics  

Per tal de definir els criteris tècnics a seguir s’ha donat compliment al Decret 16/2014, Reglament del 

Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, que modifica el Decret 140/2003 

d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. A continuació, 

es presenten els aspectes més rellevants d'afectació d'aquest reglament, de forma comentada en 

funció del que preveu la norma i de quina manera l'acomplim. 

DECRET 140/2003 Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves   

Aquest decret estableix modificacions al Decret 140/2003 i desenvolupa la Llei per als cinc tipus 
d’instal·lacions següents: 

- Cases de colònies 

- Els albergs de joventut 

- Les granges escola 

- Les aules de natura 

- Els campaments juvenils 

CAPÍTOL 3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

SECCIÓ 1 Seguretat i protecció de l’entorn 

ARTICLE 22. Emplaçament 

- Les nostres instal·lacions estan emplaçades en zones salubres i no constitueix cap perill per a la 
integritat física dels usuaris i usuàries. 

- Com ens trobem a prop d’una via principal de comunicació com és la C-32, s’han disposat les 
mesures de protecció necessàries per tal d’evitar accidents als seus ocupants. 

- S’ha tingut en compte per tal de definir l’ús del nostre terreny el planejament vigent, la normativa i les 
ordenances sobre l’ús del sòl. 

ARTICLE 23. Accés a la instal·lació 

- S’ha previst la correcta senyalització per tal d’identificar l’accés a la masia. 

- La via d’accés existent permet amb facilitat la circulació d’un vehicle de quatre rodes. 

ARTICLE 24. Subministrament d’aigua de consum humà 

- Les instal·lacions  asseguren un subministrament abundant i continu d’aigua apta pel consum humà. 

- L’aigua a disposició dels usuaris estarà degudament desinfectada. 

- El projecte donarà compliment al DB HS 4 de Subministrament d’aigua. 

ARTICLE 25. Evacuació d’aigües residuals. 

- Les aigües residuals provinents de les instal·lacions s’evacuaran d’acord a la normativa que preveu 
el DB HS 5 d’Evacuació d’aigua. 

 ARTICLE 26. Recollida, emmagatzematge i eliminació de deixalles 

- La recollida de les deixalles s’ha previst en funció de la normativa vigent que es recull al DB HS 2 
d’eliminació de residus. 

- Es contemplen espais destinats al reciclatge (envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre 
i varis) ventilats, i es contempla també una zona de recollida lluny de la masia per centralitzar els 
residus fins la seva recollida. 

 ARTICLE 27. Instal·lació de calefacció, aigua calenta sanitària i gas. 

- Les característiques de les instal·lacions i el seu manteniment seran les indicades a la normativa 
vigent corresponent al R.D 919/2006 i al DB HE 4. 

 ARTICLE 29. Mesures de seguretat i prevenció d’incendis 

- Com el nostre aforament és de 38 persones sent inferior a 50, complim amb la normativa al respecte 
especificada al DB SI, seguretat en cas d’incendi. 

Secció 2 Aspectes tècnics generals 

 ARTICLE 30. Condicions de les edificacions 

- Es garanteix la estabilitat  i la solidesa dels elements constructius de les instal·lacions i es 
compleixen les condicions d’habitabilitat mínimes. 

- Tots els elements que poden suposar un perill de caiguda tenen baranes o ampits no escalables, 
sent la altura mínima de les baranes de 110cm i els barrots no estaran separats més de 12cm. 

 ARTICLE 31. Distribució 

- El projecte compleix amb  els mínims en quant a nombre de dependencies que son: Dormitoris, 
menjador, blocs sanitaris i una sala o estança destinada a les activitats pròpies de qui usa les 
instal·lacions. 

- Totes aquestes dependencies s’han situat en habitacions diferents  i no es contemplen usos més 
que aquells pels que ha estat dissenyada. 

- Els blocs sanitaris i els dormitoris no són llocs de pas habitual. 

- Al tenir una capacitat inferior a 50 persones no es preveu infermeria però si farmaciola de primeres 
cures. 
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 ARTICLE 32. Dormitoris 

- Els dormitoris no estaran situats en soterranis, estan situats en planta primera i planta segona i  es 
mantindran sempre en bones condicions higièniques. 

- Disposen de llum natural i de ventilació directa. 

- La superfície mínima d’obertures a l’exterior serà igual a la dotzena part de la superfície útil del 
dormitori. 

SUPERFÍCIE OBERTURES 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2)  S.  il·luminació 
normativa (m2) 

S. il·luminació 
projecte (m2) 

Dormitori 1 38,18  3,19 5,46 

Dormitori 2 47,24  3,96 5,98 

Dormitori prof. 1 16,54  2,18 2,31 

Dormitori prof. 2 26,64  1,37 3,59 

Taula 21 - Superfícies obertures 
 

- La distribució de llits/lliteres permet l’obertura total de portes i finestres. 

- Les finestres contemplen un sistema de cortines que permeten l’enfosquiment en les hores de 
descans. 

- Es preveu un espai individual per dormir per a cada persona i també un espai d’emmagatzematge 
d’efectes personals en forma de taquilla. 

- Cap dormitori té una superfície inferior a 5m2. 

- Cada persona té un cubicatge superior a 5m2 i l’espai per llit/llitera serà de 4m2 de superfície útil. 

NÚMERO DE LLITS 

ESPAIS INTERIORS Superfície útil (m2) Nº llits normativa Nº llits proposta 

Dormitori 1 38,18 9,59 x 2 = 19,18 14 

Dormitori 2 47,24 11,81 x 2 = 23,61 18 

Dormitori professors 1 16,54 6,54 2 

Dormitori professors 2 26,64 4,13 4 

Taula 32 – Número de llits 
 

- L’alçada lliure dels dormitoris té com a mínim 2,5m ja que esta pensada per lliteres. 

- La distància entre laterals de llits/lliteres és superior a 50cm, sent de 80cm. 

- Les lliteres es projecten de màxim 2 pisos.  

 ARTICLE 33. Menjadors i cuines 

- Com que s’ofereix servei de  manutenció i menjar es projecten tan la cuina com el menjador que 
compliran la normativa comunitària, estatal i autonòmica sobre normes d’higiene per a la elaboració, 
distribució i comerç de menjars. 

- La cuina consta de armari frigorífic, congelador, zona de cocció amb 6 fogons i un de gran format, 
microones, zona de neteja i zona d’emmagatzematge. 

 ARTICLE 34. Sala d’activitats 

- El projecte disposa de 1 sala polivalent i 2 aules per donar servei a les activitats que s’hi 
desenvolupen, ja siguin classes, tallers, pràctiques, activitats lúdiques, etc. 

- Totes les aules estan correctament ventilades. 

- El paviment és porcellànic, fàcilment netejable. 

 ARTICLE 35. Serveis sanitaris 

- Es disposen blocs sanitaris en totes les plantes, amb ventilació suficient i fàcilment netejables. 

- El número d’aparells sanitaris compleix la normativa: 

NÚMERO D’APARELLS SANITARIS 

Aparell Ud. Segons normativa Ud. Segons projecte 

Inodor 4 16 

Rentamans  4 18 

Dutxa 4 17 

Taula 43 – Número d’aparells sanitaris 
 

- Els rentamans disposen tots d’aigua calenta. 

 ARTICLE 36. Instal·lacions per rentar i estendre la roba 

- Es situa en Magatzem 2 un espai per rentar i estendre la roba composat per 1 rentadora, 1 
assecadora i zona per estendre. 

- En els banys es disposen penjador per estendre les tovalloles d’ús més freqüent i la roba de bany. 

 ARTICLE 39. Accessibilitat a persones amb disminució 

- Les instal·lacions compleixen la normativa vigent en quant a supressió de barreres arquitectòniques 
recollida en el DB-SUA. 

 ARTICLE 40. Espais complementaris i piscina 

- El projecte consta d’una gran superfície de terrenys a l’aire lliure per dur a terme les activitats 
pertinents a l’ús de granja escola. En aquest projecte s'ha plantejat una zonificació exterior dels usos 
als quals destinar els diferents espais que composen la parcel·la, tals com zones esportives, camps 
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de conreu i zona de granja, sense però fer un estudi acurat d'aquests (centrant-se la tesis en la 
intervenció en l'edificació).  

Secció 3. Condicions específiques. 

 ARTICLE 42. Granges escola 

- Com a granja escola definim el nostre projecte com a casa de colònies que ofereix equipaments 
suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes, i que 
a més a més ofereixen allotjament. 

- El nostre projecte garanteix: 

· La suficient separació entre el lloc d’estabulació dels animals i el lloc de residència de les 
persones, a fi d’evitar olors excessius i la proximitat d’insectes. 

· La suficient netedat i les condicions higièniques i sanitàries dels animals de la granja. 

· El tancament del recinte dels animals i dels estables per tal d’evitar que els usuaris i usuàries 
puguin entrar-hi de forma indiscriminada. 
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CONCLUSIONS 

 

Una vegada finalitzat aquest projecte, podem afirmar que s’ha assolit l’objectiu de reformar i realitzar 

el canvi d’ús de la masia l’Oliver de Can Sitjar a granja-escola. És cert, que des que vam plantejar la 

proposta del TFG els nostres objectius han variat lleugerament, atenent-nos a les limitacions i 

imprevistos que ens anaven sorgint al llarg de tot el procés. Hi havia aspectes que haviem considerat 

com a objectius, els quals finalment no han estat objecte de la tesi, i altres que no s'havien plantejat 

ho han acabat sent. Així doncs, ens hem adonat que abarcar totes les especialitats a fons no era 

possible i per tant hem hagut de definir molt bé els límits del nostre treball per acotar que tractàvem i 

que no, i així centrar-nos en aquelles parts que consideràvem essencials. 

Hem hagut de posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el grau al llarg de les diverses 

assignatures, ja que considerem que s’han tocat moltes especialitats, però també de coneixements 

propis adquirits durant la pròpia realització del treball, al haver de demanar i buscar informació 

d’aspectes específics. 

Per nosaltres la part que considerem que ens ha suposat el repte més important és el fet de posar en 

comú tots aquests coneixements per realitzar un projecte de grans dimensions, ja que es tracta 

contingut molt divers que hem hagut de relacionar per donar forma al treball. Cal dir que en la resta 

d'assignatures del grau no es realitza cap treball de semblants dimensions, ni cap projecte executiu 

com a tal, per lo que hem hagut de consultar altres projectes de referència per entendre quina era 

l'estructura que calia seguir. 

Al llarg de la realització del treball la part que ens ha suposat més feina ha estat l’aixecament de 

l’estat actual de la masia, degut a les condicions físiques en les que es trobava (era impossible 

trepitjar alguns forjats, ja que s'havien ensorrat o no estaven en condicions de seguretat) i per la seva 

complexa morfologia composta per molts volums comunicats entre ells però no tots al mateix nivell, ja 

que la casa s’adapta força a la pendent que fa el terreny. 

Un aspecte important per nosaltres que cal considerar també és l'ús al qual s'ha destinat la masia. En 

general, durant el grau, s'estudia més l'habitatge d'ús residencial, que no pas altres usos com 

l'educatiu, fet que ens ha comportat fer una extensa recerca sobre les normatives que regulen aquest 

sector. Alhora, s'ha hagut de combinar les normatives pròpies dels edificis amb usos educatius amb 

les que regulen les intervencions de reforma i rehabilitació, més expressament en sòl no urbanitzable, 

el que al principi ens va generar grans dubtes alhora de saber quines normes eren d'aplicació en el 

nostre cas. 

Després de totes les hores dedicades a tirar endavant aquest projecte que representava per nosaltres 

el poder aplicar tot allò après en un únic treball, podem afirmar que estem satisfetes amb els resultats 

obtinguts ja que em pogut aplicar coneixements de moltes matèries diferents i veure d’altra banda una 

aplicació pràctica de tots aquells conceptes que s’havien treballat a nivell més teòric, i el fet de fer 

aquesta aplicació de coneixements ens ha donat més seguretat en la realització de projectes i ens ha 

permès aprendre molts conceptes nous que considerem vitals per poder exercir la nostra professió. 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
Canvi d'ús a escola granja de la masia l'Oliver de Can Sitjar                  21 
 

BIBLIOGRAFIA    

 
 

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR. Geoportal urbanístic de l'Ajuntament de Pineda de Mar [en 

línea] [Consultat 19 Octubre 2016] Disponible a <http://pinedademar.org/planol/cartografia.php> 

 

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR. Turisme. Punts d'interès [en línea] [Consultat 23 Setembre 

2016] Disponible a <http://www.pinedademar.org/turisme/punts-dinteres> 

 

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR. Serveis. Urbanisme [en línea] [Consultat 23 Setembre 2016] 

Disponible a <http://pinedademar.org/serveis/urbanisme> 

 

PLATAFORMA SALVEM LA VALL DE LA RIERA DE PINEDA. Manifest per una riera de Pineda no 

urbanitzada [en línea] [Consultat 28 Setembre 2016] Disponible a 

<http://salvemlarieradepineda.pangea.org/?cat=14> 

 

TERRITORI. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya. Espai d'interès natural de la 

riera de Pineda [en línea] [Publicat 31 Desembre 2008] [Consultat 28 Setembre 2016] Disponible a < 

http://territori.scot.cat/cat/notices/2008/12/espai_d_interEs_natural_de_la_riera_de_pineda_pineda_de

_mar_2008_063.php> 

 

TERRITORI. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya. Pla director urbanístic del 

sistema costaner [en línea] [Publicat  31 Desembre 2005] [Consultat 28 Setembre 2016] Disponible a 

<http://territori.scot.cat/cat/notices/pla_director_urbanIstic_del_sistema_costaner_2005_839.php> 

 

REGISTRE DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE CATALUNYA. Modificació puntual del Pla general 

d'ordenació consistent en la desclassificació del sòl urbanitzable no programat 2 [en línea] [Consultat 

28 Setembre 2016] Disponible a  

<http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=

245654&fromPage=> 

 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Normes urbanístiques de Pineda de Mar [en 

línea] [Publicat 26 Novembre 2017] [Consultat 28 Setembre 2016] Disponible a  

<http://dogc.gencat.cat/.content/continguts/serveis/normes_urbanistiques/normes_urbanistiques_conti

ngut/plans.htm?dogc=5016&area=0000008163> 

 

SITMUN Sistema d'Informació Territorial Municipal. Consulta municipal [en línea] [Consultat 03 

Octubre 2016] Disponible a <http://sitmun.diba.cat/sitmun2/visor.jsp?app=1&ter=177> 

 

CASA DE COLÒNIES Mas Batllori - Pujals dels Cavallers (Cornellà del Terri, Pla de l'Estany) [en 

línea] [Consultat 12 Octubre 2016] Disponible a <http://www.masbatllori.com/instal-lacions> 

 

ESCOLA GRANJA Casa Nostra (Mataró) [en línea] [Consultat 12 Octubre 2016] Disponible a 

<http://www.granjaescolacasanostra.com/> 

 

ESCOLA GRANJA La Granja (Santa Maria de Palautordera, Montseny) [en línea] [Consultat 12 

Octubre 2016] Disponible a < http://www.lagranja.cat/ca/instal-lacions/planell> 

 

ESCOLA GRANJA Molí Nou Calabuig (Bàscara, Girona) [en línea] [Consultat 12 Octubre 2016] 

Disponible a < http://www.molinoucalabuig.com/es/installacions-1-457> 

 

ESCOLA GRANJA La perdiu [en línea] [Consultat 12 Octubre 2016] Disponible a 

<http://www.granjaescola-laperdiu.com/es/granja-escuela-la-perdiu-para-ninos.aspx> 

 

ESCOLA GRANJA Can Pere [en línea] [Consultat 12 Octubre 2016] Disponible a 

<http://www.canpere.cat/lacasa> 

 

ESCOLA GRANJA Granja Casa Vieja [en línea] [Consultat 12 Octubre 2016] Disponible a 

<http://www.granjacasavieja.com/es/campamentos-de-verano/documentacion> 

 

ESCOLA GRANJA Atalaya [en línea] [Consultat 12 Octubre 2016] Disponible a 

<https://www.granjaescuela-atalaya.com/casa-rural/> 

 

UPC Commons. TFG Projecte de rehabilitació d’una masia catalogada i adequació a una casa de 

colònies [en línea] [Publicat Juny 2011] [Consultat 26 Octubre 2016] Disponible a 

<http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/13571> 

 

UPC Commons. TFG Reforma i canvi d'ús de Can Canadell [en línea] [Publicat 16 Març 2016] 

[Consultat 26 Octubre 2016] Disponible a <http://upcommons.upc.edu/handle/2117/84679> 

 



22            Canvi d'ús a escola granja de la masia l'Oliver de Can Sitjar 
 

 

UPC Commons. TFG Reforma y cambio de uso de una granja en alojamiento rural (Castellví de la 

Marca) [en línea] [Publicat Octubre 2014] [Consultat 26 Octubre 2016] Disponible a 

<http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/25060> 

 

UPC Commons. TFG Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la 

Masia Can Planes [en línea] [Publicat 19 Juliol 2013] [Consultat 26 Octubre 2016] Disponible a 

<http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/19226> 

 

UPC Commons. TFG Diagnosi i proposta d'intervenció a Can Valls, Gelida [en línea] [Publicat Octubre 

2012] [Consultat 26 Octubre 2016] Disponible a <http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/16811> 

 

UPC Commons. TFG Estudi de l’estat actual i projecte de reforma integral de la masia Vilanoveta de 

Sant Pere de Ribes [en línea] [Publicat Octubre 2012] [Consultat 26 Octubre 2016] Disponible a  

<http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/16799> 

 

UPC Commons. TFG Rehabilitació i canvi d’ús de la Masia de la Sínia de Calafell [en línea] [Publicat 

Octubre 2012] [Consultat 26 Octubre 2016] Disponible a  

<http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/16742> 

 

UPC Commons. TFG Aixecament gràfic i canvi d'us a escola de natura de masia Can Genis [en línea] 

[Publicat Octubre 2012] [Consultat 26 Octubre 2016] Disponible a  

<http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/17009> 

 

TAULES D'ACCESSIBILITAT A LES ACTIVITATS A CATALUNYA (TAAC). Interpretació i aplicació de 

la normativa Genis [en línea] [Publicat 17 Febrer 2017]  [Consultat 25 Febrer 2017] Disponible a 

<http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/accessibilitat_int

ern/accessibilitat_i_autonomia/normativa_relacionada/interpretacio/> 

 

REQUISITS D’ACCESSIBILITAT ALS ESTABLIMENTS D’ÚS PÚBLIC. Criteris d’aplicació de la 

normativa [en línea] [Consultat 25 Febrer 2017] Disponible a  

<http://www.enginyersbcn.cat/media/upload/pdf/confer_nciacetib26-10-

2011_INSCRIP_ACTIVITATS_686_1.pdf> 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANNEX I: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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24 Enderroc Obra nova - Façana Est 

24 Enderroc Obra nova - Façana Oest 

25 Enderroc Obra nova - Façana Sud 

26 Proposta de distribució - Planta Semi-Soterrani 

26 Proposta de distribució - Planta Baixa 

27 Proposta de distribució - Planta Primera 

28 Proposta de distribució - Planta Segona 

29 Proposta de distribució - Planta Coberta 

30 Proposta de distribució - Secció A-A' 

31 Proposta de distribució - Secció B-B' 

32 Proposta de distribució - Secció C-C' 

33 Proposta de distribució - Façana Nord 

34 Proposta de distribució - Façana Est 

34 Proposta de distribució - Façana Oest 

35 Proposta de distribució - Façana Sud 

36 Materialitat renders - Exterior 

37 Materialitat renders - Hall 

38 Materialitat renders – Recepció / Bar 

39 Materialitat renders - Vestuari 

40 Materialitat renders – Pre-sala banys 

41 Materialitat renders – Aula / Sala d’estar 

42 Materialitat renders – Cuina / Menjador 

43 Materialitat renders – Dormitori prof. / Nois 

44 Plànols d'estructura - Forjats existents 

45 Plànols d'estructura - Planta Semi-Soterrani 

46 Plànols d'estructura - Planta Baixa 

47 Plànols d'estructura - Planta Primera 

48 Plànols d'estructura - Planta Segona 

49 Plànols de fusteries. Referències - Planta Semi-Soterrani 

49 Plànols de fusteries. Referències - Planta Baixa 

50 Plànols de fusteries. Referències - Planta Primera 

51 Plànols de fusteries. Referències - Planta Segona 

52 Plànols de fusteries 1 

53 Plànols de fusteries 2 

54 Plànols de fusteries 3 

55 Plànols d'accessibilitat - Planta Baixa 

56 Plànols d'accessibilitat - Planta Primera 

57 Plànols d'accessibilitat - Planta Segona 

  



INSTAL·LACIONS 

58 Instal·lació d'il·luminació i telecomunicacions - Planta Semi-Soterrani 

58 Instal·lació d'il·luminació i telecomunicacions - Planta Baixa 

59 Instal·lació d'il·luminació i telecomunicacions - Planta Primera 

60 Instal·lació d'il·luminació i telecomunicacions - Planta Segona 

61 Instal·lació solar fotovoltaica 

62 Instal·lació de fontaneria 

63 Instal·lació solar tèrmica 

64 Instal·lació de sanejament - Planta Semi-Soterrani 

64 Instal·lació de sanejament - Planta Baixa 

65 Instal·lació de sanejament - Planta Primera 

65 Instal·lació de sanejament - Planta Segona 

66 Instal·lació de gas, ventilació i emmagatzematge de residus - Planta Semi-Soterrani 

66 Instal·lació de gas, ventilació i emmagatzematge de residus - Planta Baixa 

67 Instal·lació de gas, ventilació i emmagatzematge de residus - Planta Primera 

68 Instal·lació de ventilació - Planta Segona 

69 Instal·lació de climatització - Planta Baixa 

70 Instal·lació de climatització - Planta Primera 

71 Instal·lació de climatització - Planta Segona 

  



TORDERA

11

SANTA SUSANNA

PINEDA DE MAR

N-II

N-IIPasseig d'Hortsavinyà

CALELLA

Plànol de situació   E:1/20000

Plànol del municipi - Pineda de Mar   E:1/50000

Plànol d'emplaçament   E:1/5000Parcel·la i masia l'Oliver de Can SitjarParcel·la de la masia l'Oliver de Can Sitjar Parcel·la de la masia l'Oliver de Can Sitjar

Títol del projecte Núm. plànolEscalaRedactors del projecte Data

Clàudia Fornaroli Vallejo
Arq. tècnic Col. 58.345 01Laura Romero Teba

Arq. tècnic Col. 55.123

REFORMA I CANVI D'ÚS
Masia Oliver de Can Sitjar

Carretera de Pineda de Mar a Hortsavinyà - 08697 Pineda de Mar - Barcelona

1:5000
1:20000
1:50000

Març / Maig 2017

Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Plànol de situació i emplaçament

N







Magatzem 1 27,34 70,81
Magatzem 2 47,93 128,72 4,81

PLANTA
S.SOTERRANI SU (m²) V (m³) SI (m²) SC (m²)

TOTAL PS 75,27 199,53 4,81 104,27

-
65,62
38,65

ESPAIS INTERIORS

Dipòsit d'aigua 13,28 47,41
Escala 7,54 - -

Porxada 49,96 149,91 14,70
Rebost 7,18 14,00 -
Sala 1 20,76 55,09 1,25
Sala 2 10,33 27,32 2,59
Sala 3 29,37 83,01 -
Sala 4 14,21 42,61 0,58
Sala 5 23,88 54,74 -
Sota escala 2,73 6,14 0,67

PLANTA BAIXA SU (m²) V (m³) SI (m²)

278,34

SC (m²)

TOTAL PB 203,21 553,82 21,00 278,34

Magatzem 3 23,97 73,59 1,21

-

ESPAIS INTERIORS

01 

02 

03 

04 

05

SALA 5

SALA 4
SALA 3

SALA 1

REBOST

PATI 1

PORXADA

ESC 1

4.54

5.75

0.68

7.36

5.04

0.97

2.05

2.05

2.05

2.05

0.97

0.99 1.10 1.69

3.26

0.74
0.68

0.62 1.10 2.08

2.21

0.74

5.19

1.614.18

2.82

2.81

1.89

0.76

6.74

4.67

1.17

3.72

3.50

4.33

2.86

4.07

1.30

2.26

4.06

0.87

3.87

5.61

0.80 1.14
0.18

5.22
5.28

1.15 1.41
0.42

4.53

2.95
3.00

2.25

13.07

5.46

0.30

0.30

0.30

1.10

1.60

3.21
1.20

1.10

1.60

1.10

1.72

2.16 1.31 2.36 1.13

2.65
1.14

0.18

4.98
5.32

0.63 2.36 1.12

4.75
0.47

5.91

0.87

3.42

5.05 0.63

9.10

0.38

0.87

3.75

12.50

2.98
3.00

1.69

2.67

06 07 08 13

SOTA
ESCALA

06 

SALA 2

0.99

1.10

2.36

9.97

3.23

1.26

2.34

1.14 0.93

DIPÒSIT
D'AIGUA

MAGATZEM 3

12.88

1.77
1.09

1.95

4.29

7.30

3.48

09 10 11 12

1.07

1.17
2.46

Pati 1 125,19

PLANTA BAIXA SU (m²)

ESPAIS EXTERIORS

TOTAL PB 125,19

10.64

5.66

11.04

2.90

1.50

10.10

2.65 1.12 0.83

3.40 1.12 1.26

3.24

3.45

3.59

3.62 1.27

MAGATZEM 2

0.45

0.40
PS PS

PB PB

6.16

4.70

5.82

6.55

5.90

6.55

5.90
MAGATZEM 1
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REFORMA I CANVI D'ÚS
Masia Oliver de Can Sitjar

Carretera de Pineda de Mar a Hortsavinyà - 08697 Pineda de Mar - Barcelona
1:100 Març / Maig 2017

Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Planta Semi-soterrani
Estat Actual - Planta Baixa

Planta Semi-soterrani

Planta Semi-soterrani

Planta Baixa

N



Distribuïdor 1 15,09 -
Distribuïdor 2 6,61 23,27 -

Sala 6 33,80 67,61 10,24
Sala 7 29,07 71,86 -
Sala 8 14,93 53,77 1,10
Sala 9 22,46 100,58 1,06
Sala 10 16,38 57,65 -
Sala 11 24,11 58,83 2,30
Sala 12 25,51 79,59 1,60
Sala 13 33,55 104,68 1,35

PLANTA PRIEMRA SU (m²) V (m³) SI (m²)

423,15

SC (m²)

TOTAL P1 309,82 770,96 23,38 423,15

Magatzem 4 85,63 253,12 5,73

-

Pati 2 13,47

PLANTA PRIMERA SU (m²)

ESPAIS EXTERIORS

TOTAL PB 13,47

ESPAIS INTERIORS

01 02 03 04 05

07
08
09
10

14
15
16

SALA 7SALA 8

SALA 9

SALA 10

SALA 11
SALA 12

SALA 13

PATI 1

MAGATZEM 4

ESC1

2.65

8.60

2.27

4.44

1.35

3.19

3.36 1.36 2.50 1.10 1.09

2.69

0.91
0.71

4.54

0.68

7.35

6.15

0.45

2.65

2.65
2.65

0.45

2.05
1.32

1.21
3.36

1.33
2.30

1.07

5.94

2.97

0.81

2.33

0.90

1.28

4.54

4.49

0.10

1.70 0.75 1.70 0.45 1.70 1.18

1.91
1.32

1.42

10.52

2.82 1.36

0.49

2.65

1.35

4.44

2.27

8.01

5.75

1.58 1.10 1.05

6.20

3.08
0.95

5.63

4.08

4.01

1.38

1.12

5.83

1.39

7.22

2.22 1.42 1.39

1.75
1.07 1.41

2.25

0.84

3.52

0.68

7.18

1.161.51

3.21

2.23

1.03

3.13

0.87 3.59

0.76

0.90

2.33

0.81

2.26

2.27

0.91

4.72

2.12

1.08

4.88

2.60

3.40

6.87

3.25
0.75

2.90

1.50

2.25

0.97

4.93

3.22

0.96

4.45

1.23

0.69
3.21 0.49

1.36

0.32
1.17 1.16 0.910.87

0.56

1.01

0.86

0.84

1.10
2.89

1.16

4.24

1.14

2.92
1.13

1.19

1.83

4.26

5.32

4.02
SALA 6

3.19

1.03

0.53

0.68

0.68

1.70 0.45 1.70 0.571.87

PATI 2

2.67

06

17

06 07 08 09 10 11 12 13

14

15

14

2.56
0.97

7.39

DISTRIBUÏDOR 2DISTRIBUÏDOR 1

0.74
0.65

2.43

ESC2

12
13

11

P1 P1
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REFORMA I CANVI D'ÚS
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Carretera de Pineda de Mar a Hortsavinyà - 08697 Pineda de Mar - Barcelona
1:100 Març / Maig 2017

Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Planta Primera

N



Magatzem 5 90,45 346,07
Sala 14 34,68 121,73 1,35

PLANTA SEGONA SU (m²) V (m³) SI (m²)

221,85

SC (m²)

TOTAL P2 151,18 556,60 9,38 221,85

Sala 15 25,30 88,80 1,35

6,68

ESPAIS INTERIORS

MAGATZEM 5

SALA 14

SALA 15

PATI 1

2.24 1.30 2.35

16.49

1.54

1.73

2.44
0.90

3.41
0.90

3.98
0.90

3.09

8.44

1.77
2.41

5.98

4.39

6.21

1.23

1.54

16.04

1.65 1.57 1.72

10.39

1.35

7.69

1.87
1.05 1.38

1.05
2.51

6.08

6.30

3.84 0.34

0.78

3.86

5.40

4.14

5.53

0.84 1.05
2.34

7.27

5.85

1.32
2.82

0506 04 03 02 01 

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

PATI 2

14

14

0.67

0.60

1.00

ESCALA 2

P2 P2
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Planta Segona 06

N



10.22

9.73

6.10
3.39

4.31

4.66

0.68

7.25
5.14

11.24

6.16

4.93

7.47

6.36

2.80

4.99

8.48

6.04

5.69

8.37

7.35
1.87

4.31

8.64

1.70

10.56

4.69

4.17

2.89
1.63

1.63

5.73

6.10
6.10

6.75

6.75

PATI 1

PATI 2

10.85

3.86

14

14

17,40%

17,40% 22,54%

18,87%
17,19%

22,44%

15,92%

PC PC
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Planta Coberta 07

N



6.91

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4PORXADA

MAGATZEM 2

SALA 5

MAGATZEM 4

MAGATZEM 5

SALA 9

SALA 8SALA 7SALA 6

0.80

1.61

0.26

2.67

0.85

2.02

0.55

3.42

2.58 2.65 2.53 2.52 2.49

3.11
2.70

2.98

2.00

3.19

1.44

4.41

3.96

3.49

3.48

0.99

1.22

1.27

0.57

1.42

0.94

2.30

2.19

0.62

1.95

1.95

8.12

3.59

1.74

2.92

2.93

0.44

A A'
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Secció A-A' 08

N



MAGATZEM 4

MAGATZEM 5

DISTRIBUÏDOR 1

SALA 10

REBOST

ESCALA 1

ESCALA 2

PORXADA

MAGATZEM 2

2.05

0.88

3.36

1.78

4.71 4.50

1.39

1.95

2.93

3.49

0.90

1.20

1.39

1.95

2.49

3.37

2.08

2.00

2.58

3.43

2.67

0.80

1.61

0.26

0.85

2.02

0.56

8.04

1.76

6.87

2.88

5.89

SOTA
ESCALA

0.41

PATI 1

0.44

B B'
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Secció B-B' 09

N



MAGATZEM 4

MAGATZEM 5 SALA 14 SALA 15

SALA 13 SALA 12 SALA 11

MAGATZEM 3 PATI 1

2.93

3.40

3.12

3.22

3.12

3.22

3.12

2.51

2.98

8.18

4.71

5.88

2.89

6.46

2.05

0.88

0.90

1.20

1.30

2.05

1.17

2.10

1.02

2.05

1.07

0.86

2.00

0.12

C C'
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Secció C-C' 10

N



6.16

NORDNORD
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Façana Nord 11

N



6.16

SUD
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Façana Sud 12

N



6.16

EST
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Façana Est 13

N



OEST
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Estat Actual - Façana Oest 14

N



















6.16

NORDNORD
LLEGENDA  ENDERROC / OBRA NOVA

Enderroc

Obra Nova
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

23Plànols d'enderroc i obra nova - Façana Nord

N



6.16

SUD

OEST

LLEGENDA  ENDERROC / OBRA NOVA

Enderroc

Obra Nova
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Façana Sud

Façana Oest
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6.16

EST

LLEGENDA  ENDERROC / OBRA NOVA

Enderroc

Obra Nova
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17,40%

17,40%

18,87%

22,54%

17,19%

22,44%

15,92%

17,40%

PC PC
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1:100

Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Març / Maig 2017Proposta de distribució. Planta Coberta

N















Exterior
Paviments 
Paviment de formigó imprès en zona de pati. 

Grava blanca en jardineres. 

Revestiments 
Revestiment de façana amb pintura plàstica textura llisa de 
color blanc. 

Fusteries 
Finestres d’alumini texturitzat color imitació fusta de la casa AMS, doble vidre tipus CLIMALIT amb trencament de 
pont tèrmic. 

Portes de fusta de pi amb maneta cromada. 

Porticons de fusta de pi amb dues fulles corredisses o batents depenent de la zona. 

Mobiliari 
Mobiliari d’exterior compost per bancs de fusta amb potes 
metàliques i papereres. 

Zones enjardinades amb arbres i plantes de la zona. 

Tancament exterior 
Tancament de pati exterior format per perfils laminats de 15x190cm cada 5cm amb porta d'obertura manual 
composta pel mateix sistema de lames d'acer corten de dimensions 310x190cm amb perfil perimetral de 
20x70mm d'una fulla corredissa, amb guia inferior de 52x82mm. 
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Hall Paviments 
Paviment  de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 59,6x180x1,15cm. 

Sòcol de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 12x180x1,15cm. 

Revestiments 
Trasdossat d’aplicació directa sobre mur 
existent amb placa de guió laminat amb 
aïllament incorporat de llana mineral. 

Pintura plàstica amb textura llisa color blanc 
mat. 

Fusteries 
Lluernari format per mur cortina en façana i coberta amb 
fusteria d’acabat acer corten de la casa KAWNEER 
ESPAÑA.  
“Curtain wall 1202 zone drained” 
Separació entre muntants: 137cm 
Separació entre travessers: 167cm 

Portes de fusta de pi  
amb maneta cromada. 

Mobiliari 
El mobiliari del hall és d’estil contract, ja que 
pretén ser un punt de reunió central, semblant 
al que podríem trobar en un hotel. 

Il·luminació 
I l· luminació mit jançant 
downligthts circulars de la 
casa Diesli 15W. 

Equipament 
Ascensor panoràmic OTEA Serie 
EC3 amb capacitat per a  6 
persones amb dos accessos a 90º 
1100x1400mm. 
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Recepció

Bar

Paviments 
Paviment de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 59,6x180x1,15cm. 

Sòcol  de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 12x180x1,15cm. 

Revestiments 
Trasdossat d ’apl icació d i recta sobre 
muroexistent amb placa de guió laminat amb 
aïllament incorporat de llana mineral. 

Pintura plàstica amb textura llisa color blanc 
mat. 

Fusteries 
Finestres d’alumini texturitzat color imitació 
fusta de la casa AMS, doble vidre tipus 
CLIMALIT amb trencament de pont tèrmic. 

Portes de fusta de pi amb maneta cromada. 

Mobiliari 
El mobiliari s’ha escollit seguint el tó de les 
fusteries, tot combinant-lo amb el blanc del 
revestiment per donar una sensació de 
conjunt. 

Il·luminació 
Il·luminació mitjançant downligthts circulars de 
la casa Diesli 15W. 

I llums penjades del soste en zones on s’ha 
cregut convenient tenir una il·luminació més 
directa per emfatitzar l’activitat. 

Recepció-Bar 38



Paviments 
Paviment ceràmic SALONI 100x60x1,5 cm. 
Mosaic verd antilliscant. 

Revestiments 
Aplacat de rajola ceràmica SALONI 
serie ALBAR color blanc amb relleu 
25x40cm. 

Fusteries 
Finestres d’alumini texturitzat color imitació 
fusta de la casa AMS, doble vidre tipus 
CLIMALIT amb trencament de pont térmic. 

Portes de fusta de pi amb maneta cromada. 

Mampares modulars cegues amb panells 
d’acabat de melamína color verd i subjeccions 
cromades vistes. SPIGO GROUP. 

Mobiliari 
El mobiliari s’ha escollit seguint el tó de les fusteries, s’han disposat bancades i 
penjadors, ja que la finalitat principal d’aquests banys és fer de vestuaris al mateix 
temps. 

Equipament 
-Sanitari model INSPIRA de ROCA 370x645X794mm. 

-Ruixador cuadrat encastat a pared de TRES amb vàlvula monocomandament 1 via. 

-Reixa metàlica per plat de dutxa de ROCA 

Il·luminació 
Il·luminació mitjançant downligthts circulars de 
la casa Diesli 15W. 

I llums penjades del soste en zones on s’ha 
cregut convenient tenir una il·luminació més 
directa per emfatitzar l’activitat. 

Vestuari
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Fusteries 
Portes de fusta de pi amb maneta cromada. 

Equipament 

-Moble de bany ROCA compost per: 

-Encimera de fusta… 
-Lavabo porcellànic sobre encimera 
-Calaix inferior. 
-Mirall llis DAMA 

-Aixeta monocomandament de bany ROCA 
L20 Cold start. 

-Assecador de mans M02ACS Mediflow. 

Il·luminació 
Il·luminació mitjançant downligthts circulars de 
la casa Diesli 15W. 

Il·luminació LED integrada al mirall Victoria-N 
de ROCA. 2x33W 
250x89x30mm 

Pre-sala banys

Paviments 
Paviment gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 59,6x180x1,15cm. 

S ó c o l g r e s p o r c e l l à n i c S TO N - K E R 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 12x180x1,15cm. 

Revestiments 
Trasdossat d’aplicació directa sobre muro 
existent amb placa de guió laminat amb 
aïllament incorporat de llana mineral. 

Pintura plástica amb textura llisa color blanc 
mat. 

Aplacat de rajola ceràmica  
SALONI serie CORINTO 
color blanc amb relleu 25x100cm.
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Paviments 
Paviment de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 59,6x180x1,15cm. 

Sòcol de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 12x180x1,15cm. 

Revestiments 
Trasdossat d’aplicació directa sobre mur 
existent amb placa de guió laminat amb 
aïllament incorporat de llana mineral. 

Pintura plàstica amb textura llisa color blanc 
mat. 

En la sala d’estar s’ha deixat una de les 
parets de pedra originals descoberta aplicant 
u n t r a c t a m e n t a b a s e d e v e r n í s 
impermeabilitzant amb característiques 
hidròfugues i de protecció dels rajos solars. 

Fusteries 
Finestres d’alumini texturitzat color imitació 
fusta de la casa AMS, doble vidre tipus 
CLIMALIT amb trencament de pont tèrmic. 

Portes de fusta de pi amb maneta cromada. 

Mobiliari 
El mobiliari s’ha escollit seguint el tó de les 
fusteries, tot combinant-lo amb el blanc del 
revestiment per donar una sensació de 
conjunt. 
En la sala d’estar s’ha optat per colors vius i 
llampants per fer més agradable l’estança 
dels més petits. 

Il·luminació 
Il·luminació mitjançant downligthts circulars de 
la casa Diesli 15W. 

Aula

Sala d’estar
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Cuina

Menjador

Paviments 
Paviment de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 59,6x180x1,15cm. 

Sòcol de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 12x180x1,15cm. 

Revestiments 
Trasdossat d’aplicació directa sobre mur 
existent amb placa de guió laminat amb 
aïllament incorporat de llana mineral. 

Pintura plàstica amb textura llisa color blanc 
mat. 

Sócal de cuina amb acer inoxidable. 

Fusteries 
Finestres d’alumini texturitzat color imitació fusta de la casa AMS, doble vidre tipus 
CLIMALIT amb trencament de pont tèrmic. 

Portes de fusta de pi amb maneta cromada. 

Il·luminació 
I l · l u m i n a c i ó m i t j a n ç a n t 
downligthts circulars de la casa 
Diesli 15W. 

Fluorescents LED penjats del 
sostre en menjador. 

Equipament 
Equipament de cuina format per fogons, planxa, fregidora, aixeta de cuina, 
aigüera, neveres, congeladors i microones. 
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Paviments 
Paviment de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 59,6x180x1,15cm. 

Sòcol de gres porcellànic STON-KER 
PORCELANOSA, model BOSTON STONE 
imitació ciment, 12x180x1,15cm. 

Revestiments 
Trasdossat d’aplicació directa sobre mur 
existent amb placa de guió laminat amb 
aïllament incorporat de llana mineral. 

Pintura plàstica amb textura llisa color blanc 
mat. 

En els dormitoris s’ha deixat una de les parets 
de pedra originals descoberta aplicant un 
tractament a base de vernís impermeabilitzant 
amb característiques hidròfugues i de 
protecció dels rajos solars. 

Fusteries 
Finestres d’alumini texturitzat color imitació 
fusta de la casa AMS, doble vidre tipus 
CLIMALIT amb trencament de pont tèrmic. 

Portes de fusta de pi amb maneta cromada. 

Mobiliari 
El mobiliari ha estat escollit en funció del tipus 
de dormitori al que donen servei, per una 
banda el dormitori de professor, està pensat 
com una habitació d’hotel, en canvi els 
dormitoris grans estan pensats com un alberg, 
amb lliteres i taquilles individuals. 

Il·luminació 
Il·luminació mitjançant downligthts circulars de 
la casa Diesli 15W. 

En el dormitori prof. el sostre esta a molta 
altura per tant s´han col·locat punts de llum de 
paret. 

Dormitori Prof.

Dormitori Nois

Dormitori prof.-Nois 43
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FINESTRES

Cota paviment
PS - Magatzem 2

FV-01

FV-01 100 cm 115 cm 3+3/12/3+3 1 PS
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta
per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions segons detall
adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la fusteria.

0.
90

1.
00

Cota paviment
PB - Bar

FV-02

FV-02 110 cm 115 cm 3+3/12/3+3 2 PB
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

0.
90

Cota paviment
PB - Lavabo 1

FV-03

FV-03 80 cm 75 cm 3+3/12/3+3 1 PB
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta
per un full oscil·lobatent, dimensions segons detall adjunt, amb vidre
translúcid de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la fusteria.

Cota paviment
PB - Aula 1
P1 - Sala d'estar
P1 - Dormitori professors 1

FV-04

FV-04 110 cm 110 cm 3+3/12/3+3 3 PB - P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

0.
90

Cota paviment
P1 - Bany professors

FV-05

FV-05 110 cm 75 cm 3+3/12/3+3 1 P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta
per un full oscil·lobatent, dimensions segons detall adjunt, amb vidre
translúcid de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la fusteria.

Cota paviment
P1 - Dormitori professors 2

FV-06

FV-06 110 cm 135 cm 3+3/12/3+3 1 P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

0.
90

Cota paviment
P1 - Dormitori professors 2
P1 - Aula 2

FV-07

FV-07 120 cm 175 cm 3+3/12/3+3 2 P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

0.
90

Cota paviment
P1 - Aula 2

FV-08

FV-08 150 cm 130 cm 3+3/12/3+3 1 P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

Cota paviment
P1 - Cuina

FV-09

FV-09 150 cm 150 cm 3+3/12/3+3 1 P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

0.
90

Cota paviment
P1 - Menjador

FV-10

FV-10 150 cm 110 cm 3+3/12/3+3 2 P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta
per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions segons detall
adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta
per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions segons detall
adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions
segons detall adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire,
classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5
de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors,
tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions
segons detall adjunt, amb vidre de composició segons especificacions
del quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire,
classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5
de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors,
tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions
segons detall adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire,
classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5
de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors,
tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions
segons detall adjunt, amb vidre de composició segons especificacions
del quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire,
classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5
de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors,
tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions
segons detall adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire,
classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5
de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors,
tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.
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FINESTRES

Cota paviment
P1 - Menjador

FV-11

FV-11 135 cm 130 cm 3+3/12/3+3 2 P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

0.
90

1.
35

Cota paviment
P2 - Dormitori 2

FV-12

FV-12 130 cm 130 cm 3+3/12/3+3 1 P2
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

0.
90

Cota paviment
P2 - Dormitori 1
P2 - Bany Femení
P2 - Bany Masculí

FV-13

FV-13 130 cm 90 cm 3+3/12/3+3 3 P2
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

Cota paviment
PB - Sala polivalent

FV-14

106 cm 200 cm
3+3/12/3+3 1 PB

CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

Cota paviment
PS - Magatzem 2

FV-15

FV-15 160 cm 351 cm 3+3/12/3+3 1 PS
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RALFinestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta
per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions segons detall
adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del quadre
adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima
9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per dos fulls practicables, dimensions segons detall adjunt,
amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta
per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions segons detall
adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del quadre
adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima
9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per dos conjunts d'obertura. Conjunt inferor format per un full
oscil·lobatent i un full practicable. Conjunt superior format per dos fulls
practicables. Dimensions segons detall adjunt, amb vidre de composició
segons especificacions del quadre adjunt. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix
color que la fusteria.

Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta
per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions segons detall
adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona
del mateix color que la fusteria. Altres: Finestra P2 Bany Femení i Bany
Masculí amb vidre translúcid.

1.
30

0.
90

1.
30

Cota paviment
PB - Sala d'estar

BV-02

BV-02 210 cm 135 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS

Balconera d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions
segons detall adjunt, amb vidre de composició segons especificacions
del quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire,
classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima
C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la
fusteria.

4+4/12/3+3 Marró RAL 1 P1
SITUACIÓ

BALCONERES

Cota paviment
PB - Sala polivalent
PB - Aula 1

BV-01

BV-01 210 cm 110 cm 4+4/12/3+3 2 PB
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

Balconera d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per un full oscil·lobatent, dimensions segons detall adjunt,
amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats
de silicona del mateix color que la fusteria.

Cota paviment
P1 - Distribuïdor 2

BV-03

BV-03 290 cm 221 cm 4+4/12/3+3 1 P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

Balconera d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per dos fulls practicables, dimensions segons detall adjunt,
amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent.
Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la fusteria.

1.30 1.30 0.90

Cota paviment
P2 - Dormitori 1
P2 - Dormitori 2

BV-04

BV-04 245 cm 175 cm 4+4/12/3+3 2 P1
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

2.
10

1.10

2.
10

1.35

2.
45

1.75

Cota paviment
PB - Bar

BV-05

2.
40

Porta automàtica corredissa MANUSA model VISIO 125 o similar, amb
obertura central, de dues fulles mòbils de 110cm d'amplada, i un pas lliure
de 215cm d'amplada. Inclou tots els elements tècnics necessaris indicats
pel fabricant.

1.10

0.
75

2.00

0.
92

1.
06

FV-04
92 cm 200 cm

0.
65

1.
60

3.51

2.
90

2.21

Balconera d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
composta per un full oscil·lobatent i un full practicable, dimensions
segons detall adjunt, amb vidre de composició segons especificacions
del quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire,
classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima
C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la
fusteria.

1.10

BV-06 240 cm 2 fulls 110 cm 4+4/12/3+3 1 PB
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL
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PC-02

PC-02 214 cm Full 190 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

1 PB
COLOR UNITATS SITUACIÓ

Porta interior de fusta de full correder tipus graner, per interior de
divisòria amb guia tipus KRONA de 175 cm de pas de fusta de Pi, amb
acabat lacat natural.

PB - Aula 1 - Corredera a esquerres

PC-03

PC-03 214 cm Full 125 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

1 P1
COLOR UNITATS SITUACIÓ

PC-04

PC-04 214 cm Full 110 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

2 P1
COLOR UNITATS SITUACIÓ

Porta interior de fusta de full correder tipus graner, per
interior de divisòria amb guia tipus KRONA de 110 cm de pas
de fusta de Pi, amb acabat lacat natural.

P1 - Bany Professors - Corredera a esquerres

Porta interior de fusta de dos fulls correders tipus graner, per
interior de divisòria amb guia tipus KLEIN, de 95 cm de pas de fusta
de Pi, amb acabat lacat natural.

P1 - Lavabos 2 - Corredera a esquerres
P1 - Aula 2 - Corredera a dretes

RAL RAL RAL

PF-01

PF-01 210 cm Full 100 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

1 PS
COLOR UNITATS SITUACIÓ
Fusta

PF-02

PF-02 210 cm Full 90 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

10 PB, P1, P2
COLOR UNITATS SITUACIÓ

RAL

Porta d'entrada de fusta, de 100 cm de pas lliure i de 210 cm
d'alçada, composta per un full batent, amb tancament de
seguretat de tres punts i ferramentes de penjar i de tanca,
manetes, espiell i tirador, d'acer inoxidable mate, marc de 15
cm.

Porta interior de fusta de pi, tipus graner, composta per 1 full
batent de 90 cm de pas lliure, amb marc de 10 cm, de fusta
de pi. Inclou ferramenta, frontisses, manetes  i passadors (en
cas que siguin necessaris).

PB - Dormitori 1, Lavabo - Obertura a esquerres
PB - Bany - Obertura a dretes
PP - Dormitori 1, Dormitori 2, Dormitori 3 - Obertura a dretes
PP - Bany - Obertura a esquerres

PF-03

PF-03 210 cm Full 100 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

3 P1
COLOR UNITATS SITUACIÓ

RAL

Porta interior de fusta de pi, tipus graner, composta per 1 full
batent de 100 cm de pas lliure, amb marc de 10 cm, de fusta
de pi. Inclou ferramenta, frontisses, manetes  i passadors (en
cas que siguin necessaris).

PP - Traster - Obertura a esquerres

Cota paviment
PB - Aula 1

Cota paviment
P1 - Lavabos 2
P1 - Aula 2

Cota paviment
P1 - Bany Professors

PORTES

Cota paviment
PS - Magatzem 2

Cota paviment
PB - Lavabo 1
P1 - Sala d'estar
P1 - Distribuïdor 3
P1 - Dormitori professors 1
P1 - Dormitori professors 2
P1 - Magatzem neteja
P2 - Dormitori 1
P2 - Dormitori 2
P2 - Bany Masculí
P2 - Bany Femení

Cota paviment
P1 - Distribuïdor  4
P1 - Cuina
P1 - Menjador

PF-04

PF-04 210 cm Full 80 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

1 P1
COLOR UNITATS SITUACIÓ

RAL

Porta interior de fusta de pi, tipus graner (veure imatge exemple),
composta per 1 full batent de 80 cm de pas lliure, amb marc de
10 cm, de fusta de pi. Inclou ferramenta, frontisses, manetes  i
passadors (en cas que siguin necessaris).

PB - Dormitori 1, Lavabo - Obertura a esquerres
PB - Bany - Obertura a dretes
PP - Dormitori 1, Dormitori 2, Dormitori 3 - Obertura a dretes
PP - Bany - Obertura a esquerres

PF-05

PF-05 190 cm Full 65 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

1 P1
COLOR UNITATS SITUACIÓ

RAL

Porta interior de fusta de pi, tipus graner (veure imatge exemple),
composta per 1 full batent de 65 cm de pas lliure, amb marc de 10
cm, de fusta de pi. Inclou ferramenta, frontisses, manetes  i
passadors (en cas que siguin necessaris).

PP - Traster - Obertura a esquerres

Cota paviment
P1 - Bany Cuina

Cota paviment
P1 - Magatzem 3

2.
10

0.90 1.00

2.
10

2.
10

0.80
0.65

1.
90

PC-01

PC-01 214 cm 2 fulls 120 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

3 PB
COLOR UNITATS SITUACIÓ

Porta interior de fusta de 2 fulls correders tipus graner de 120cm
d'amplada, per interior de divisòria amb guia tipus KRONA de 225
cm de pas de fusta de Pi, amb acabat lacat natural.

PB - Sala polivalent - Corredera a dretes i esquerres

RAL

Cota paviment
PB - Sala polivalent

2.
14

2.
10

1.20 1.20
4.72

2.
14

2.
10

1.90 1.25

2.
10 2.
14

2.
10 2.
14

1.10
3.72 2.42 2.12

PC-05

PC-05 214 cm 2 fulls 75 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

1 P2
COLOR UNITATS SITUACIÓ

Porta interior de fusta de dos fulls correders tipus graner, per interior
de divisòria amb guia tipus KLEIN, de 95 cm de pas de fusta de Pi, amb
acabat lacat natural.

P2 - Presala Banys - Corredera a dretes i esquerres

RAL

Cota paviment
P2 - Pre-sala Banys

2.
14

0.75

2.
10

0.75
2.92

2.
10

1.00

BALCONERES

Cota paviment
PB - Bar

BV-06

BV-06 240 cm 2 fulls 115 cm 4+4/12/3+3 1 PB
CLAU ALÇADA AMPLADA VIDRE COLOR UNITATS SITUACIÓ

Marró RAL

2.
40

Porta automàtica corredissa MANUSA model VISIO 125 o similar, amb
obertura central, de dos fulls mòbils de 115cm d'amplada, i un pas lliure de
225cm d'amplada. Inclou tots els elements tècnics necessaris indicats pel
fabricant.

1.15 1.15

PANELLS VIDRE SERRALLERIA

SE-01

SE-01 212 cm 255 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

1 PS
COLOR UNITATS SITUACIÓ

Porta exterior metàl·lica, de fusteria metàl·lica, composta per una fulla corredissa,
dimensions 255x212cm, cos de la porta realitzat amb xapa d'acer corten de 115mm
d'espessor, amb tres motllures intermitges segons detall adjunt, sòcol inferior
realitzat amb xapa d'acer corten de 1,2mm d'espessor a dues cares. Obertura de
porta manual. Incloses guia superior i inferior amb UPN 100 i quadrat massís de
25x25mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/l, rodes per lliscament, amb coixinet
de greixatge permanent.

RAL

Cota paviment
PS - Magatzem 1

2.
12

2.55

PV-01

PV-01

300 cm 94 cm
CLAU ALÇADA AMPLADA

4
PS

COLOR UNITATS SITUACIÓ

Divisòria interior composta per quatre panells fixes de 94cm d'amplada i de 900cm
d'alçada, un panell fixe de 94cm d'amplada i 88cm d'alçada i un panell mòbil de 94cm
d'amplada i 212cm d'alçada com a porta. Vidre trempat de 10mm i perfils metàl·lics
d'acer inoxidable, guía superior de 47mm de gruix, guía inferior de 30mm de gruix i
perfils verticals de 30mm de gruix. Tibador porta d'acer inoxidable esfèric de 2cm de
radi (sense mecanisme).

Vidre transparent88 cm 94 cm 1
212 cm 94 cm 1

Panell
TIPOLOGIA

Panell
Porta

0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

3.
00

2.
12

0.
88
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Reccorregut accessible

Inscripció Ø 1,20m

Inscripció Ø 1,50m

Amplada portes / passos ≥ 0,80m

Pendents rampes

LLEGENDA ACCESSIBILITAT

1.50

1.20

0.80

1.50

1.50

1.50

1.50

0.80

9,50%

10,71%

1.50

0.75

0.90

0.90

1.15

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

2.21

0.97

1.50

ACCÉS
PRINCIPAL

0.70

0.40 - 0.45

≥0.40

≥0.40

0.60

0.45-0.50

0.70-0.75

≥0.70
≤0.85

≥0.50

0.45-0.50

0.35 0.35
≥ 0.80

0.35 0.35
≥ 0.80

0.80

≥0.75

Espai de
transferència
lateral

Espai de transferència frontal

≥0.70
≤0.85

≥0.50
0.80

0.80

0.50

Alçat lateral rentamans

Planta dutxa

Alçat lateral dutxa

Alçat frontal inodor

Planta inodor

Planta taula Secció taula

ESQUEMES GENERALS D'ELEMENTS DE MOBILIARI I SANITARIS ACCESSIBLES

Títol del projecte Núm. plànolEscalaRedactors del projecte Data

Clàudia Fornaroli Vallejo
Arq. tècnic Col. 58.345 55Laura Romero Teba

Arq. tècnic Col. 55.123

REFORMA I CANVI D'ÚS
Masia Oliver de Can Sitjar

Carretera de Pineda de Mar a Hortsavinyà - 08697 Pineda de Mar - Barcelona
1:100 Març / Maig 2017

Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Plànol d'accessibilitat. Planta Baixa

N



ne
ve

ra

1.50

1.50

1.50
1.50

1.50

1.509,95%

0.80

9,95%

0.75

1.50
2.27

0.75

0.80

1.29

1.20

0.90

0.90
0.97

0.90

0.90

0.90

1.50

1.07

1.50

0.90

ACCÉS
SECUNDARI

1.50

3,20%

Reccorregut accessible

Inscripció Ø 1,20m

Inscripció Ø 1,50m

Amplada portes / passos ≥ 0,80m

Pendents rampes

LLEGENDA ACCESSIBILITAT

1.50

1.20

0.80
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1.20

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

0.80

0.75

0.90

0.90

1.27

1.50

1.50

0.90

Reccorregut accessible

Inscripció Ø 1,20m

Inscripció Ø 1,50m

Amplada portes / passos ≥ 0,80m

Pendents rampes

LLEGENDA ACCESSIBILITAT

1.50

1.20

0.80
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Lluminària encastada al sostre

Downlight encastada al sostre

Punt de llum al sostre

Punt de llum al sostre exterior

Lluminària adossada a la paret

Fluorescent

Lluminària lineal led

Interruptor

Interruptor conmutat

Interruptor conmutat creuat

Detector de presència

Endoll

Endoll exterior

Punt de connexió

Quadre elèctric

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

Punt de connexió  de veu

Punt de connexió de dades

Punt de connexió d'antena

Porter electrònic

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ TELECOMUNIACIONS

TV

T

TD

K

14
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12
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101010

10 10

1615

16 16 16 16 16

16161616

15 15 15 15
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17 17 17

171717
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T TD

03

02A

02B

03030303

03 03 03 03

01

01

02A

02A
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02A

02B

02A

02A

02A
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02B
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congelador

planxa fregidora

cuina+forn

rentamans

40 39
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32313231
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33333333

34 35
36 36

3737 37
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21

21
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28

30

30

31

32

43

67

68

6768

69
70

K2K1

K3

K4

TV
T

Lluminària encastada al sostre

Downlight encastada al sostre

Punt de llum al sostre

Punt de llum al sostre exterior

Lluminària adossada a la paret

Fluorescent

Lluminària lineal led

Interruptor

Interruptor conmutat

Interruptor conmutat creuat

Detector de presència

Endoll

Endoll exterior

Punt de connexió

Quadre elèctric

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

Punt de connexió  de veu

Punt de connexió de dades

Punt de connexió d'antena

Porter electrònic

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ TELECOMUNIACIONS

TV

T

TD

K

Títol del projecte Núm. plànolEscalaRedactors del projecte Data

Clàudia Fornaroli Vallejo
Arq. tècnic Col. 58.345 59Laura Romero Teba

Arq. tècnic Col. 55.123

REFORMA I CANVI D'ÚS
Masia Oliver de Can Sitjar

Carretera de Pineda de Mar a Hortsavinyà - 08697 Pineda de Mar - Barcelona
1:100 Març / Maig 2017

Tipus de document

Projecte executiu

Contingut
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Planta Primera
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Lluminària encastada al sostre

Downlight encastada al sostre

Punt de llum al sostre

Punt de llum al sostre exterior

Lluminària adossada a la paret

Fluorescent

Lluminària lineal led

Interruptor

Interruptor conmutat

Interruptor conmutat creuat

Detector de presència

Endoll

Endoll exterior

Punt de connexió

Quadre elèctric

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

Punt de connexió  de veu

Punt de connexió de dades

Punt de connexió d'antena

Porter electrònic

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ TELECOMUNIACIONS

TV

T

TD

K
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Instal·lació d'il·luminació i telecomunicacions.
Planta Segona

N



Placa fotovoltaica

Bateria Bateria Bateria

Regulador de càrrega
Inversor

Consum

Placa fotovoltaica Placa fotovoltaica

Bateries

Inversor
Regulador de càrrega

Consum

Esquema de principi general de la instal·lació solar fotovoltaica per a la producció d'energia elèctrica
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Instal·lació solar fotovoltaica

Instal·lació exterior - Plaques fotovoltaiques Referència Instal·lació exterior

Instal·lació interior - Resta d'aparells de la instal·lació

N



Punt de consum IFF (clau d'escaire+flexo)

Punt de consum IFC (clau d'escaire+flexo)

Punt de consum dutxa IFF

Punt de consum dutxa IFC

Clau de tall

Muntants

Derivació individual instal·lació IFF

Derivació individual instal·lació IFC

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

NOTA. El recorrecut de les canonades serà per fals sostre
a totes les zones on es disposi d'aquest, i vist o encastat a
la paret en la resta dels casos en funció de la dependència
(especificat en la memòria).

ne
ve

ra

ne
ve

ra

Planta semisoterrani Planta baixa Planta primera Planta segona Instal·lació de fontaneria - Planta Primera

Instal·lació de fontaneria - Planta Baixa

Instal·lació de fontaneria - Planta semi soterrani

Instal·lació de fontaneria - Planta Segona
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Instal·lació de fontaneria

N



Acumulador +
Intercanviador Equip

auxiliar
Caldera

Grup de
seguretat

Vàlvula
mescladora

termoestàtica

Dipòsit
expansiu

tancat
Sistema

de purgat
Bomba

d'impulsió
Vàlvula de
retenció

Vàlvula de
seguretat

Captador solar
panell solar

Grup
d'omplert

Vàlvula de buidat Vàlvula d'esfera Vàlvula de 3 víes

Acumulador solar

Caldera

Acumulador solar

Acumulador solar

Acumulador solar

Caldera

Acumulador solar

Acumulador solar

Esquema de principi general de la Instal·lació solar tèrmica per a la producció d'ACS
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Instal·lació Solar Tèrmica ACS

Instal·lació plaques solars per a la producció d'ACS Referència Instal·lació plaques solars

Aparells interiors de la instal·lació

Referència Aparells interiors

N



Baixant aigües grises per sota

Xarxa aigües grises per sota

Baixant aigües negres per sota

Xarxa aigües negres per sota

Baixant aigües negres al sostre

Xarxa aigües negres per sostre

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

Col·lector de desaigüa Tapes de registre Tub de ventilació
Caixa de

distribució
Canalitzacions

perforades Grava Àrea de lixivació

T d'entrada T de sortida
Espumes

Zona sedimentació

Llots

INSTAL·LACIÓ FOSSA SÈPTICA. Degut a la llarga distància que hi ha des de l'habitatge fins a la xarxa de sanejament
municipal, s'ha considerat oportuna la instal·lació d'una fossa sèptica per a la recollida de les aigües residuals (negres) i
pluvials (grises), permetent alhora la seva reutilització com a aigües de regadiu per la gran superfície de terreny destinat a
conreus de la que disposa la masia.

Planta Semi-Soterrani

Planta BaixaEsquema instal·lació fossa sèptica

1:100
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Instal·lació de sanejament
Planta Semi-Soterrani - Planta Baixa

N



ne
ve

ra

Baixant aigües grises per sota

Xarxa aigües grises per sota

Baixant aigües negres per sota

Xarxa aigües negres per sota

Baixant aigües negres al sostre

Xarxa aigües negres per sostre

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

ne
ve

ra

Referència Planta Primera

Referència Planta Segona

Planta Primera Planta Segona
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Instal·lació de Sanejament
Planta Primera - Planta Segona

N



Obertura d'admissió

Obertura de pas

Obertura d'extracció

Conducte de ventilació permanent

Conducte d'extracció de fums de la caldera

Conducte d'extracció de fums de la campana extractora

Extractor estàtic

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ

Contenidor Paper / Cartró

Contenidor Plàstic / Envasos

Contenidor Orgànic

Contenidor Rebuig

Contenidor Vidre

LLEGENDA EMMAGATZEMATGE RESIDUS

Clau de pas

Punt de consum

Xarxa instal·lació de gas

Caldera

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ GAS

La instal·lació de gas anirà enterrada en la totalitat del seu
recorregut, ja sigui per zones exteriors com interiors.

reixa de ventilació permanent

amb sistema de ventilació forçada
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut
Instal·lació de ventil·lació - Instal·lació de gas
Emmagatzematge Residus
Planta Semi-Soterrani - Planta Baixa

Planta Semi-Soterrani Planta Baixa

N



ne
ve

ra

Obertura d'admissió

Obertura de pas

Obertura d'extracció

Conducte de ventilació permanent

Conducte d'extracció de fums de la caldera

Conducte d'extracció de fums de la campana extractora

Extractor estàtic

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ

Contenidor Paper / Cartró

Contenidor Plàstic / Envasos

Contenidor Orgànic

Contenidor Rebuig

Contenidor Vidre

LLEGENDA EMMAGATZEMATGE RESIDUS

Clau de pas

Punt de consum

Xarxa instal·lació de gas

Caldera

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ GAS

La instal·lació de gas anirà enterrada en la totalitat del seu
recorregut, ja sigui per zones exteriors com interiors.
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut
Instal·lació de ventil·lació - Instal·lació de gas
Emmagatzematge Residus
Planta Primera

N



Obertura d'admissió

Obertura de pas

Obertura d'extracció

Conducte de ventilació permanent

Conducte d'extracció de fums de la caldera

Conducte d'extracció de fums de la campana extractora

Extractor estàtic

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Instal·lació de ventil·lació - Planta Segona

N



Unitat interior climatitzadora

Unitat exterior climatitzadora

Conductes de distribució

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

Unitat
interior

Unitat
exterior
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Tipus de document

Projecte executiu

Contingut

Instal·lació de climatització - Planta Baixa

N



ne
ve

ra

Unitat
interior

Unitat
exterior

Unitat interior climatitzadora

Unitat exterior climatitzadora

Conductes de distribució

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
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Projecte executiu

Contingut

Instal·lació de climatització - Planta Primera

N



Unitat
interior

Unitat
exterior

Unitat interior climatitzadora

Unitat exterior climatitzadora

Conductes de distribució

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
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Projecte executiu

Contingut
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N
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DIMENSIONAT DE NOUS FORJATS 

 



 
 

 

II. Càlcul estructural 

II.I Dimensionat de nous forjats  

CONSIDERACIONS GENERALS: 

-Cantell: Màxim 50cm. Mínim 1,23 de la llum. 

Projecte: 30cm 

-Llum de bigueta: Màxim 10m, aconsellable 6m. 

Projecte: Entre 1 i 7 m 

-Intereix: Màxim 100cm, aconsellable 50/60/70/80cm. 

Projecte: 70cm 

-Entrebigat: Ceràmic, formigó o poliestirè expandit. 

Projecte: Ceràmic. 

Els forjats de nova creació a l’edifici seran forjats unidireccionals amb biguetes 

pretesades prefabricades (T-18) de la casa “prefabricats  LOMAR” i  revoltons 

ceràmics. 

 

  

FORJAT 1 ( Bar) 
1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més gran que 
el cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,(20+5*70)  
Pes del paviment 0,8 KN/m2 Q.P  

   
Envans 1 KN/m2 

  
   

S. càrrega d'ús 3KN/m2 C.V  
   

Hmin= G1·G2·
 
 
 Hmin=26,96cm (25+5) Pes real del sostre= 3,14KN/m2 

Qp’= 7,55KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L=5,13 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 7,94KN/m2 Hmin=27,65cm Hreal=30cm *No cal comprovar la fletxa 
2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 + CV · 1,5 Qm = 11,17KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  36,74mKN/m 
Diagrames 

   

Biguetes 36,74mKN/m (Flexió positiva) T-18-3 

Armadura 9,18mKN/m (Flexió negativa) 1Ø10 

Com el tallant és 28,65KN  ja complim la taula i no cal massissar.  



 
 

  

FORJAT 3 ( HALL) 
1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més gran que 
el cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,( 20+5*70)  
Pes del paviment 0,8 KN/m2 Q.P  

  
Envans 1 KN/m2 

  
  

S. càrrega d'ús 2KN/m2 C.V  
  

Hmin= G1·G2·
 
 
 Hmin=11,20cm (17+5) Pes real del sostre= 2,53KN/m2 

Qp’= 6,55KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L= 2,69 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 6,33KN/m2 Hmin=11,01cm Hreal=22cm *No cal comprovar la fletxa 
2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 + CV · 1,5 Qm = 8,85KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  8,01mKN/m 
Diagrames 

 
  

Biguetes 8,01mKN/m (Flexió positiva) T-18-1 

Armadura 2,00mKN/m (Flexió negativa) 1Ø8 

Com el tallant és 11,90KN  ja complim la taula i no cal massissar.  

FORJAT 2 ( Dormitori Profes) 
1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més gran que el 
cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,( 20+5*70)  
Pes del paviment 0,8 KN/m2 Q.P  

   
Envans 1 KN/m2 

  
   

S. càrrega d'ús 2KN/m2 C.V  
   

Hmin= G1·G2·
 
 
 Hmin=18,63cm (17+5) Pes real del sostre= 2,53KN/m2 

Qp’= 6,55KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L=4,04 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 6,33KN/m2 Hmin=18,31cm Hreal=22cm *No cal comprovar la fletxa 
2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 + CV · 1,5 Qm = 8,85KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  18,05mKN/m 
Diagrames 

 

 
 

Biguetes 18,05mKN/m (Flexió positiva) T-18-2 

Armadura 4,51mKN/m (Flexió negativa) 1Ø8 

Com el tallant és 17,27KN  ja complim la taula i no cal massissar.  



 
 

  

FORJAT 4 ( Cuina) 
1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més gran 
que el cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,( 20+5*70)  
Pes del paviment 0,8 KN/m2 Q.P  
Envans 1 KN/m2 

  
S. càrrega d'ús 2KN/m2 C.V  
Hmin= G1·G2·

 
 
 Hmin=24,99cm (20+5) Pes real del sostre= 2,75KN/m2 

Qp’= 6,55KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L=5,11 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 6,55KN/m2 Hmin=24,99cm Hreal=25c

m *No cal comprovar la fletxa 

2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 + CV · 1,5 Qm = 9,14KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  29,84mKN/m 
Diagrames 

 

 
 

 

Biguetes 29,84mKN/m (Flexió positiva) T-18-3 

Armadura 7,46mKN/m (Flexió negativa) 1Ø10 

Com el tallant és 23,35KN  ja complim la taula i no cal massissar.  

FORJAT 5 ( Menjador) 
1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més gran 
que el cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,( 20+5*70)  
Pes del paviment 0,8 KN/m2 Q.P  
Envans 1 KN/m2 

  
S. càrrega d'ús 3KN/m2 C.V  
Hmin= G1·G2·

 
 
 Hmin=25,78cm (25+5) Pes real del sostre= 2,53KN/m2 

Qp’= 7,55KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L=4,95 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 7,94KN/m2 Hmin=26,44cm Hreal=30c

m *No cal comprovar la fletxa 

2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 + CV · 1,5 Qm = 11,17KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  34,21mKN/m 
Diagrames 

   

Biguetes 34,21mKN/m (Flexió positiva) T-18-3 

Armadura 8,55mKN/m (Flexió negativa) 1Ø10 

Com el tallant és 27,64KN  ja complim la taula i no cal massissar.  



 
 

 

 

  
FORJAT 6 ( Ascensor) 
1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més 
gran que el cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,( 20+5*70)  
Pes del paviment 0,8 KN/m2 Q.P  
Envans 1 KN/m2 

  
S. càrrega d'ús 2KN/m2 C.V  
Hmin= G1·G2·

 
 
 Hmin=16,35cm (17+5) Pes real del sostre= 2,53KN/m2 

Qp’= 6,55KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L=3,64 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 6,33KN/m2 Hmin=16,07cm Hreal=22cm *No cal comprovar la fletxa 
2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 + CV · 1,5 Qm = 8,84KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  14,65mKN/m 
Diagrames 

   

Biguetes 14,65mKN/m (Flexió positiva) T-18-2 

Armadura 3,66mKN/m (Flexió negativa) 1Ø8 

Com el tallant és 16,08KN  ja complim la taula i no cal massissar.  

FORJAT 6 ( Ascensor) 
1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més 
gran que el cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,( 20+5*70)  
Pes del paviment 0,8 KN/m2 Q.P  
Envans 1 KN/m2 

  
S. càrrega d'ús 2KN/m2 C.V  
Hmin= G1·G2·

 
 
 Hmin=16,35cm (17+5) Pes real del sostre= 2,53KN/m2 

Qp’= 6,55KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L=3,64 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 6,33KN/m2 Hmin=16,07cm Hreal=22cm *No cal comprovar la fletxa 
2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 + CV · 1,5 Qm = 8,84KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  14,65mKN/m 
Diagrames 
 

  

Biguetes 14,65mKN/m (Flexió positiva) T-18-2 

Armadura 3,66mKN/m (Flexió negativa) 1Ø8 

Com el tallant és 16,08KN  ja complim la taula i no cal massissar.  



 
 

 

 

  

FORJAT COBERTA 1 ( Menjador) 
1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més gran 
que el cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,(20+5*70)  
Pes de les teules 0,5 KN/m2 Q.P  
Neu 0,4 KN/m2   
Vent 0,52KN/m2 C.V  
S. càrrega d'ús 1KN/m2 

  

Hmin= G1·G2·
 
 
 Hmin=14,29cm (17+5) Pes real del sostre= 2,53KN/m2 

Qp’= 5,17KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L=3,57 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 4,95KN/m2 Hmin=19,98cm Hreal=22cm *No cal comprovar la fletxa 
2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 +Scu · 1,5 
+ N·1,5·0,5+V·1,5·0,6 Qm = 6,35KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  10,11mKN/m 
Diagrames 

 

  

Biguetes 10,11mKN/m (Flexió positiva) T-18-1 

Armadura 2,52mKN/m (Flexió negativa) 1Ø8 

Com el tallant és 11,33KN  ja complim la taula i no cal massissar.  

FORJAT COBERTA 1 ( Bany prof.) 
1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més gran 
que el cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,(20+5*70)  
Pes de les teules 0,5 KN/m2 Q.P  
Neu 0,4 KN/m2   
Vent 0,52KN/m2 C.V  
S. càrrega d'ús 1KN/m2 

  

Hmin= G1·G2·
 
 
 Hmin=12,36cm (17+5) Pes real del sostre= 2,53KN/m2 

Qp’= 5,17KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L=3,20 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 4,95KN/m2 Hmin=12,10cm Hreal=22cm *No cal comprovar la fletxa 
2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 +Scu · 1,5 
+ N·1,5·0,5+V·1,5·0,6 Qm = 6,35KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  8,18mKN/m 
Diagrames 

 

  

Biguetes 8,18mKN/m (Flexió positiva) T-18-1 

Armadura 2,03mKN/m (Flexió negativa) 1Ø8 

Com el tallant és 10,16KN  ja complim la taula i no cal massissar.  



 
 

 

 

 

 
FORJAT COBERTA 1 ( Vestuari) 

1) Predimensionat del cantell del sostre 
(En el cas de sostres de biguetes amb L<7m no cal comprovar la fletxa si el cantell total és més gran 
que el cantell mínim). 
Accions 
Pes propi del sostre 2,75KN/m2 (hipòtesis pel predimensionat,(20+5*70)  
Pes de les teules 0,5 KN/m2 Q.P  
Neu 0,4 KN/m2   
Vent 0,52KN/m2 C.V  
S. càrrega d'ús 1KN/m2 

  

Hmin= G1·G2·
 
 
 Hmin=18,78cm (17+5) Pes real del sostre= 2,53KN/m2 

Qp’= 5,17KN/m2 G1=  
  
  G      

1/4 
 

L=4,47 m C=19   
1.2) Comprovació amb  el pes real   
Qreal = 4,95KN/m2 Hmin=18,38cm Hreal=22c

m *No cal comprovar la fletxa 

2) Calculem els esforços de tram de sostre, per metre lineal d’ample. 
Q m= Qp ·1,35 +Scu · 1,5 + 
N·1,5·0,5+V·1,5·0,6 Qm = 6,35KN/m2 

M0=     
 

  M 0=  15,86mKN/m 
Diagrames 

   

Biguetes 15,86mKN/m (Flexió positiva) T-18-1 

Armadura 3,96mKN/m (Flexió negativa) 1Ø8 

Com el tallant és 14,19KN  ja complim la taula i no cal massissar.  



ESTNTOLAMENTS 

 



 
 

 

II.II Estintolaments 

CONSIDERACIONS GENERALS: 

La proposta d’intervenció que plantegem implica l’obertura de nous forats en els murs existents, ja 

sigui per ampliar l’espai de les sales actuals, fer noves obertura de pas o ampliar la superfície 

d’il·luminació, tot això requereix fer estintolaments per tal de repartir les carregues i poder realitzar 

l’obertura  de forat al mur.  

La tipologia dels murs del nostre projecte és de murs de pedra d’una mitja de 60cm d’ample, és per 

això que s’ha optat per la col·locació de dos perfils IPE que es col·locaran en dues fases per tal de 

recollir la totalitat del mur. 

El procediment que es proposa per la realització d’estintolaments és el següent: 

1. REPLANTEIG 

Replanteig del forat on col·locarem els perfils, una mica més ample per tenir marge, ja que en un mur 

de pedra no surt un calaix perfecte ja que depèn de la mida de les pedres de la zona. 

2. EXECUCIÓ DEL FORAT 

Es realitzarà per dames. 

Primer es farà el forat per un dels perfils, aproximadament fins la meitat de l’espessor del mur. 

Un cop fet el forat es col·locarà un morter de nivellació de ràpid fraguat per garantir una superfície 

plana de suport. 

3.COL·LOCACIÓ DEL PERFIL 

Quan el morter hagi fraguat es col·locarà el primer perfil, amb l’ajuda de cunyes de fusta per ajudar a 

encaixar i maniobrar. 

Un cop acabat el procediment pel primer perfil, es repetirà el procés en l’altre costat del mur per tal de 

col·locar el segon perfil. 

 

4.COL·LOCACIÓ DE PASSADORS 

Una vegada col·locats els dos perfils, s’introduiran uns passadors cada 50cm en forats realitzats a 

taller, que faran de connectors per garantir que els dos perfils treballin conjuntament. 

En el forat que queda a la part superior es realitzarà una capa de formigó sense retracció. 

 

  

2 3 4 1 



DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 1 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA BAIXA SOSTRE PLANTA PRIMERA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m) Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,67 0,4 0,0 0,0 0,0
0,62 KN/ml 0,00 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

6,94 2,8 1,0 0,0 0,0 0,0
19,43 KN/ml 0,00 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
6,10 3,7 1,0 5,04 3,7 1,0

22,57 KN/ml 18,65 KN/ml
TOTAL PARCIAL 42,62 KN/ml 18,65 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 42,62 KN/ml 61,27 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 2 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA BAIXA SOSTRE PLANTA PRIMERA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m) Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,55 0,40 2,3 0,6 2,0
0,51 KN/ml 2,54 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

6,94 3,7 1,0 5,0 3,7 0,0
25,68 KN/ml 0,00 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
6,10 1,9 1,0 3,1 1,9 1,0

11,41 KN/ml 5,89 KN/ml
TOTAL PARCIAL 37,59 KN/ml 8,43 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 37,59 KN/ml 46,02 KN/ml

CÀRREGUES FORJATS
Forjat tipus 1: Forjat unidireccional de 

biguetes de fusta

P.Propi 2,3 KN/m2
C.P 1,8 KN/m2
S.U 2 KN/m2
TOTAL 6,1 KN/m2

Forjat tipus 2: Forjat unidireccional 
biguetes de formigó i volta ceràmica

P.Propi 2,8 KN/m2
C.P 1,8 KN/m2
S.U 2 KN/m2
TOTAL 6,6 KN/m2

Forjat tipus 3: Forjat unidireccional de 
biguetes prefabricades i revoltons

P.Propi 3,14 KN/m2
C.P 1,8 KN/m2
S.U 2 KN/m2
TOTAL 6,94 KN/m2

Coberta tipus 1: Coberta bigues de fusta

P.Propi 1,2 KN/m2
C.P 0,9 KN/m2
S.U 1 KN/m2
TOTAL 3,1 KN/m2

Coberta tipus 2: Coberta bigues de formigó

P.Propi 1,5 KN/m2
C.P 0,9 KN/m2
S.U 1 KN/m2
TOTAL 3,4 KN/m2

Coberta tipus 3:  Coberta unidireccional de 
biguetes prefabricades i revoltons

P.Propi 3,14 KN/m2
C.P 0,9 KN/m2
S.U 1,0 KN/m2
TOTAL 5,0 KN/m2

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 3 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m) Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,60 0,40 2,3 0,6 3,49
0,55 KN/ml 4,82 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 KN/ml 0,00 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
6,60 2,0 1,0 3,4 2,0 1,0

13,20 KN/ml 6,80 KN/ml
TOTAL PARCIAL 13,75 KN/ml 11,62 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 13,75 KN/ml 25,37 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES

�



DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 4 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m) Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,60 0,40 2,3 0,6 3,49
0,55 KN/ml 4,82 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

6,60 2,2 1,0 3,4 2,2 1,0
14,78 KN/ml 7,62 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0

0,00 KN/ml 0,00 KN/ml
TOTAL PARCIAL 15,34 KN/ml 12,43 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 15,34 KN/ml 27,77 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 5 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m) Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

0,0 0,00 0,00 2,3 0,6 3,49
0,00 KN/ml 4,82 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

3,10 2,24 1,0 0,0 0,00 0,0
6,94 KN/ml 0,00 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
6,60 1,95 1,0 3,4 1,95 1,0

12,87 KN/ml 6,63 KN/ml
TOTAL PARCIAL 19,81 KN/ml 11,45 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 19,81 KN/ml 31,26 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 6 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

0,0 0,00 0,00
0,00 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

3,10 2,24 1,0
6,94 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
6,60 1,95 1,0

12,87 KN/ml
TOTAL PARCIAL 19,81 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 19,81 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 7 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,57 0,60
0,79 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,00 0,0
0,00 KN/ml

Pes forjat esquerra
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

3,10 0,90 1,0
2,79 KN/ml

TOTAL PARCIAL 3,58 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 3,58 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 8 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m) Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,60 0,40 2,3 0,6 3,49
0,55 KN/ml 4,82 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

6,60 2,2 1,0 3,4 2,2 1,0
14,78 KN/ml 7,62 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0

0,00 KN/ml 0,00 KN/ml
TOTAL PARCIAL 15,34 KN/ml 12,43 KN/ml

TOTAL ACUMULAT 15,34 KN/ml 27,77 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 9 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m) Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

0,0 0,00 0,00 2,3 0,6 3,22
0,00 KN/ml 4,30 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

5,04 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0
8,97 KN/ml 0,00 KN/ml

Pes forjat esquerra
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m) Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

6,94 2,40 1,0 5,0 2,40 1,0
16,66 KN/ml 12,10 KN/ml

TOTAL PARCIAL 25,63 KN/ml 16,39 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 25,63 KN/ml 42,02 KN/ml



DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 10 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,60 0,40
0,55 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,00 0,0
0,00 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
5,04 2,00 1,0

10,08 KN/ml
TOTAL PARCIAL 10,63 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 10,63 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 11 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,60 0,40
0,55 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,00 0,0
0,00 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
5,04 3,60 1,0

18,14 KN/ml
TOTAL PARCIAL 18,70 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 18,70 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 12 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA PRIMERA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,60 0,40
0,55 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,00 0,0
0,00 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
5,04 3,40 1,0

17,14 KN/ml
TOTAL PARCIAL 17,69 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 17,69 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 13 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,60 0,40
0,55 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

3,40 2,00 1,0
6,80 KN/ml

Pes forjat esquerra
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,00 0,0
0,00 KN/ml

TOTAL PARCIAL 7,35 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 7,35 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 14 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,50 0,40
0,46 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

3,40 2,20 1,0
7,48 KN/ml

Pes forjat esquerra
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,00 0,0
0,00 KN/ml

TOTAL PARCIAL 7,94 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 7,94 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 15 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,50 0,40
0,46 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,00 0,0
0,00 KN/ml

Pes forjat esquerra
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

3,40 2,00 1,0
6,80 KN/ml

TOTAL PARCIAL 7,26 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 7,26 KN/ml



DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 16 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,50 0,40
0,46 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,00 0,0
0,00 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
3,10 2,00 1,0

6,20 KN/ml
TOTAL PARCIAL 6,66 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 6,66 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 17 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

0,0 0,00 0,00
0,00 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

5,03 2,19 1,0
11,02 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
3,10 2,57 1,0

7,97 KN/ml
TOTAL PARCIAL 18,98 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 18,98 KN/ml

DESCENS DE CÀRREGUES ESTINTOLAMENT 18 (Ample considerat 1m)

NIVELL/ ELEMENT SOSTRE PLANTA SEGONA

Pes mur
Densitat (KN/m^3) Gruix (m) Alçada (m)

2,3 0,50 0,40
0,46 KN/ml

Pes forjat dreta
Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)

0,00 0,00 0,0
0,00 KN/ml

Pes forjat 
esquerra

Pes total (KN/m^2) Banda (m) Ample (m)
5,04 2,00 1,0

10,08 KN/ml
TOTAL PARCIAL 10,54 KN/ml
TOTAL ACUMULAT 10,54 KN/ml



DIMENSIONAT PERFILS

ESTINTOLAMENT 1
Q= 61,27 KN/ml L= 2,61 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 869 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 52,17 mKN
W= M/fyd
W= 199,19 ·10^3 mm3

Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE-180, 
com el mur fa d'ample 0,67 col·loquem 2 IPE-160

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,522 5,22 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 2,029 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 2
Q= 46,02 KN/ml L= 2,31 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 541 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 30,70 mKN
W= M/fyd
W= 117,20 ·10^3 mm3

Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE-180, 
com el mur fa d'ample 0,55 col·loquem 2 IPE-140

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,462 4,62 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 1,502 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 3
Q= 25,37 KN/ml L= 1,76 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 9,82 mKN
W= M/fyd
W= 37,51 ·10^3 mm3

Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE-120, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,352 3,52 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 1,884 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 4
Q= 27,77 KN/ml L= 2,15 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 171 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 16,04 mKN
W= M/fyd
W= 61,26 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE-140, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-100

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,43 4,3 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 2,151 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 5
Q= 31,26 KN/ml L= 1,75 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 171 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 11,97 mKN
W= M/fyd
W= 45,69 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE-120, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-100

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax=L/500 0,35 3,5 mm
fcalc=5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 1,063 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 6
Q= 19,81 KN/ml L= 1,42 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 4,99 mKN
W= M/fyd
W= 19,07 ·10^3 mm3

Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE-80, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax=L/500 0,284 2,84 mm
fcalc=5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 0,624 mm fmax>fcalc



ESTINTOLAMENT 7
Q= 3,58 KN/ml L= 3,56 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 5,67 mKN
W= M/fyd
W= 21,63 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE-100, 
com el mur fa d'ample 0,57 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax=L/500 0,712 7,12 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 4,447 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 8
Q= 27,77 KN/ml L= 1,96 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 171 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 13,33 mKN
W= M/fyd
W= 50,91 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE-120, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-100

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax=L/500 0,392 3,92 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 1,486 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 9
Q= 42,02 KN/ml L= 7,18 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 11770 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 270,77 mKN
W= M/fyd
W= 1033,87 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE-400, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-300

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 1,436 14,36 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 5,883 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 10
Q= 10,63 KN/ml L= 1,47 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 2,87 mKN
W= M/fyd
W= 10,97 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE80, com 
el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,294 2,94 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 0,384 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 11
Q= 18,70 KN/ml L= 1,7 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 6,75 mKN
W= M/fyd
W= 25,79 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE100, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,34 3,4 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 1,209 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 12
Q= 17,69 KN/ml L= 1,7 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 6,39 mKN
W= M/fyd
W= 24,40 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE100, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,34 3,4 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 1,144 mm fmax>fcalc



ESTINTOLAMENT 13
Q= 7,35 KN/ml L= 1,7 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 2,66 mKN
W= M/fyd
W= 10,14 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE80, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,34 3,4 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 0,475 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 14
Q= 7,94 KN/ml L= 2,15 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 4,59 mKN
W= M/fyd
W= 17,52 ·10^3 mm3

Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE80, com 
el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,43 4,3 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 1,313 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 15
Q= 7,26 KN/ml L= 1,3 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 1,53 mKN
W= M/fyd
W= 5,86 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE80, com 
el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,26 2,6 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 0,161 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 16
Q= 6,66 KN/ml L= 1,3 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 1,41 mKN
W= M/fyd
W= 5,37 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE80, com 
el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,26 2,6 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 0,147 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 17
Q= 18,98 KN/ml L= 7,19 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 2772 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 122,67 mKN
W= M/fyd
W= 468,37 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE3000, 
com el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-220

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 1,438 14,38 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 11,347 mm fmax>fcalc

ESTINTOLAMENT 18
Q= 10,54 KN/ml L= 1,3 m fyd= 275/1,05 = 261,9
E= 2,1·10^5 N/mm I perf.= 80,1 ·10^4 mm^4

Perfil
Resistència de la secció a flexió
M= (QxL^2)/8
M= 2,23 mKN
W= M/fyd
W= 8,50 ·10^3 mm3
Utilitzant el mòdul resistent per entrar al promptuari el més adequat seria un IPE80, com 
el mur fa d'ample 0,60 col·loquem 2 IPE-80

Comprovació de la fletxa del perfil
fmax= L/500 0,26 2,6 mm
fcalc= 5xQxL^4)/384xExI
fcalc= 0,233 mm fmax>fcalc
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AMIDAMENTS  

 



1.1 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de
façana de 250 m², considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels
materials i el punt més allunyat del muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bastida

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.2 M² Buidat i neteja de runa i residus a l'interior de la masia amb mitjans manuals.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

676,2 676,200Sup. Masia
676,200 676,200

Total m²  ......: 676,200

Pressupost parcial nº 1 ACTUACIONS PREVIES
Nº U Descripció Amidament
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2.1 M² Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de llates i maons ceràmics, amb martell
pneumàtic i motoserra, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

32,95 32,950Bar
13,32 13,320Distribuïdor 
29,25 29,250Magatzem

PLANTA PRIMERA
14,4 14,400Bany Prof.

33,31 33,310Terrassa
51,26 51,260Menjador
32,65 32,650Cuina

PLANTA SEGONA
25,8 25,800Vestuari

232,940 232,940

Total m²  ......: 232,940

2.2 M³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a dos caras vistes de pedra calcària, amb morter,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

4,980 0,670 2,700 9,009Bar
1,090 0,500 3,110 1,695Distribuïdor
1,930 0,500 3,110 3,001Distribuïdor

PLANTA PRIMERA
7,290 0,580 3,120 13,192Menjador
5,390 0,480 4,500 11,642Hall
3,220 0,100 3,270 1,053Hall
5,260 0,550 3,270 9,460Hall
2,890 0,450 3,270 4,253Hall
1,690 0,560 2,700 2,555Hall
0,910 0,550 3,960 1,982Distribuïdor
1,360 0,420 3,960 2,262Distribuïdor

PLANTA SEGONA
0,910 0,480 3,220 1,406Vestuari 
1,360 0,560 2,890 2,201Escala

63,711 63,711

Total m³  ......: 63,711

2.3 M² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en fulla exterior de tancament de
façana, de maçoneria ordinaria,amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,86 25,860Obertures façanes

25,860 25,860

Total m²  ......: 25,860

2.4 M² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en partició interior de fàbrica vista,
de maçoneria ordinaria, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

2,210 2,100 4,641Sala polivalent
1,720 2,100 3,612Aula
1,920 2,100 4,032Bar

PLANTA PRIMERA
1,100 2,100 2,310Sala d'estar

PLANTA SEGONA
1,270 2,100 2,667Vestuari

17,262 17,262

Total m²  ......: 17,262

2.5 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de fusta de qualsevol tipus situada en façana, entre
3 i 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGONA

11,000 11,000

Pressupost parcial nº 2 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament
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Total U  ......: 11,000

2.6 M² Aixecat de fusteria de fusta de porta d'entrada a habitatge, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

1,720 2,100 3,612Porta d'entrada
3,612 3,612

Total m²  ......: 3,612

2.7 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000PLANTA BAIXA
2 2,000PLANTA PRIMERA

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

2.8 M² Demolició de cobertura de teula ceràmica corba i elements de fixació, col·locada amb morter a
menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 30%, amb
mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA

14,4 14,400Bany Prof.
33,31 33,310Terrassa
51,26 51,260Menjador

PLANTA SEGONA
25,8 25,800Vestuari

124,770 124,770

Total m²  ......: 124,770

2.9 M² Demolició de mur de gabions per a tancat de pati, amb mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

8,170 3,000 24,510Mur pati
12,940 3,000 38,820

63,330 63,330

Total m²  ......: 63,330

Pressupost parcial nº 2 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament
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3.1 M³ Vas de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des
de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 50 kg/m³, per a formació de fossat d'ascensor
enterrat a nivell de la fonamentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000 1,800 7,200Ascensor

7,200 7,200

Total m³  ......: 7,200

3.2 M³ Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
241,680 0,500 120,840Excavació rases

120,840 120,840

Total m³  ......: 120,840

3.3 M³ Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 95%
del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,35 241,680 0,500 163,134Excavació rases

163,134 163,134

Total m³  ......: 163,134

Pressupost parcial nº 3 FONAMENTS I MOVIMENTS DE TERRES
Nº U Descripció Amidament
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4.1.- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT

4.1.1 M² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
30 = 25+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot,
volum total de formigó 0,099 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 2
kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial; bigueta pretesada; revoltó ceràmic, 60x25x26 cm;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió.
Sense incloure repercussió de pilars ni de bigues.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

32,95 32,950Bar
13,32 13,320Distribuïdor 
29,25 29,250Magatzem
13,32 13,320Hall

PLANTA SEGONA 
25,63 25,630Menjador 
32,65 32,650Cuina

147,120 147,120

Total m²  ......: 147,120

4.1.2 M² Forjat unidireccional de formigó armat, inclinat, altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 30 =
25+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot,
volum total de formigó 0,099 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 2
kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial; bigueta pretesada; revoltó ceràmic, 60x25x26 cm;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió.
Sense incloure repercussió de pilars ni de bigues.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA

14,4 14,400Bany Prof.
33,31 33,310Terrassa
25,63 25,630Menjador

PLANTA SEGONA
25,8 25,800Vestuari

99,140 99,140

Total m²  ......: 99,140
4.2.- ESTRUCTURA D'ACER

4.2.1 Kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries  IPE amb
unions soldades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 19,360 6,000 232,320IPE 80
2 5,860 8,100 94,932IPE 100
2 2,310 16,400 75,768IPE 140
2 2,610 20,100 104,922IPE 160
2 7,190 33,400 480,292IPE 220
2 7,180 42,200 605,992IPE 300

1.594,226 1.594,226

Total kg  ......: 1.594,226
4.3.- ESTINTOLAMENTS

4.3.1 M Estintolament  de buit en mur d'entre 2 i 3 m d'altura, en dues fases, primer una cara del mur,
col·locant el perfil i omplint amb morter sense retracció i a continuació l'altra cara del mur fins
a col·locar el perfil i omplint amb morter sense retracció, per fer entrar en càrrega els nous
perfils.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,610 2,610Estintolament 1
2,310 2,310Estintolament 2
1,760 1,760Estintolament 3
2,150 2,150Estintolament 4
1,750 1,750Estintolament 5
1,420 1,420Estintolament 6
3,560 3,560Estintolament 7
1,960 1,960Estintolament 8
7,180 7,180Estintolament 9
1,470 1,470Estintolament 10
1,700 1,700Estintolament 11
1,700 1,700Estintolament 12
1,700 1,700Estintolament 13

(Continua...)

Pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURES
Nº U Descripció Amidament
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4.3.1 M Estintolament  de buit en mur d'entre 2 i 3 m d'altura, en dues fases, primer una cara del… (Continuació...)
2,150 2,150Estintolament 14
1,300 1,300Estintolament 15
1,300 1,300Estintolament 16
7,190 7,190Estintolament 17
1,300 1,300Estintolament 18

44,510 44,510

Total m  ......: 44,510
4.4.- REFORÇ ESTRUCTURAL

4.4.1 M² Reforç de forjat de biguetes de fusta, mitjançant la disposició en perforacions de 5 connectors
per m² de forjat, formats per cargols d'acer galvanitzat (qualitat 6.8 segons UNE-EN ISO 898-1),
amb cabota hexagonal, de 12 mm de diàmetre i 100 mm de longitud, fixats a les bigues amb
resina epoxi-acrilat, lliure d'estirè; i 15 connectors per m² de forjat, formats per cargols d'acer
galvanitzat (qualitat 6.8 segons UNE-EN ISO 898-1), amb cabota hexagonal, de 10 mm de
diàmetre i 80 mm de longitud, fixats a les biguetes amb resina epoxi-acrilat, lliure d'estirè;
col·locació de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i abocament
de capa de compressió de 5 cm de gruix de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, densitat entre 1200
i 1500 kg/m³, (quantitat mínima de ciment 275 kg/m³), fabricat en central, i abocament amb
cubilot.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA  BAIXA

26,9 26,900Recepció
11,87 11,870Lavabo
22,31 22,310Aula

61,080 61,080

Total m²  ......: 61,080

Pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURES
Nº U Descripció Amidament
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5.1 M² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%, composta de: formació de pendents: sostre
inclinat (no inclòs en aquest preu); impermeabilització monocapa adherida: làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP; cobertura: teula ceràmica corba, 40x19x16
cm, color vermell; fixada amb escuma de poliuretà.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA

14,4 14,400Bany Prof.
33,31 33,310Terrassa
25,63 25,630Menjador

PLANTA SEGONA
25,8 25,800Vestuari

99,140 99,140

Total m²  ......: 99,140

5.2 U Encontre de vessant de teulat amb xemeneies o conductes de ventilació mitjançant banda per
ajustar composta per aliatge d'alumini i zinc i làmina flexible de plom natural de 1 mm
d'espessor, formant doble valona, fixada amb perfil d'acer inoxidable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Encontre coberta

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

Pressupost parcial nº 5 COBERTES
Nº U Descripció Amidament
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6.1 M² Mur cortina d'acer corten  amb estructura portant calculada per a una sobrecàrrega màxima
deguda a l'acció del vent de 60 kg/m², composada per una retícula amb una separació entre
muntants de 113 cm i una distància entre eixos del forjat o punts d'ancoratge de 167 cm;
tancament compost d'un 100% de superfície transparent fixa realitzada amb doble
envidriament trempat de control solar + seguretat (laminar), 6/6/3+3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
73,47 73,470Mur cortina
33,35 33,350Mur cortina
54,42 54,420Mur cortina
45,16 45,160Mur cortina

206,400 206,400

Total m²  ......: 206,400

6.2 M² Envà senzill W111.es "KNAUF" (12,5+70+12,5)/400 (70) LM - (2 Standard (A)) amb plaques de
guix laminat, sobre banda acústica "KNAUF", format per una estructura simple, amb disposició
normal "N" dels muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral,
espessor 65 mm, en l'ànima; 82,5 mm de gruix total.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

4,290 2,850 12,227Ascensor
1,720 2,990 5,143Recepció
4,060 2,860 11,612Lavabo

PLANTA PRIMERA
4,490 2,700 12,123Lavabo
5,030 2,700 13,581Aula
0,780 3,130 2,441Sala d'estar
1,790 3,400 6,086DistribuÏdor
1,630 3,890 6,341Distribuïdor
0,950 2,890 2,746Escala

PLANTA SEGONA
3,800 3,390 12,882Dormitori
1,530 3,390 5,187Dormitori
1,390 3,390 4,712Dormitori
1,790 3,170 5,674Bany
1,500 3,170 4,755Bany
5,200 3,170 16,484Bany
1,220 3,170 3,867Bany
5,140 2,850 14,649Coberta 
3,170 2,790 8,844Coberta

149,354 149,354

Total m²  ......: 149,354

6.3 M² Partició desmontable formada por mampara modular cega, amb panells de tauler aglomerat de
16 mm d'espessor amb acabat amb melamina, fixats mecànicament amb subjecció vista.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA  BAIXA

4,430 2,300 10,189Lavabo
1,670 2,300 3,841Lavabo
1,670 2,300 3,841Lavabo

PLANTA  PRIMERA
2,880 2,300 6,624Lavabo
1,860 2,300 4,278Lavabo
1,860 2,300 4,278Lavabo
1,880 2,300 4,324Lavabo

PLANTA SEGONA 
5,210 2,300 11,983Lavabo
1,640 2,300 3,772Lavabo
1,640 2,300 3,772Lavabo
1,640 2,300 3,772Lavabo

60,674 60,674

Total m²  ......: 60,674

6.4 U Tancament de pati exterior format per perfils laminats de 15x190cm cada 5cm amb porta
d'obertura manual composta pel mateix sistema de lames d'acer corten de dimensions
310x190cm amb perfil perimetral de 20x70mm d'una fulla corredissa, amb guia inferior de
52x82mm. Inclou ferratges i rodes per lliscament amb coixinet de greixatge permanent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pati exterior

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES
Nº U Descripció Amidament
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Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES
Nº U Descripció Amidament
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7.1.- CARPINTERIA EXTERIOR

7.1.1 U FV-01 finestra d'alumini texturitzat, color marró ral 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 115x100cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9a
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima c5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FV-01

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.2 U FV-02 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 115x100cm , amb vidre de composició segons especificacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000FV-02

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.1.3 U FV-03 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent, dimensions
75x80cm, amb vidre translúcid de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a
l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses,
manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FV-03

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.4 U FV-04 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 110x110, amb vidre de composició segons especificacions del quadre
adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a
l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses,
manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000FV-04

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

7.1.5 U FV-05 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent, dimensions
75x110cm, amb vidre translúcid de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a
l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses,
manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FV-05

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.6 U FV-06 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 135x110cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FV-06

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 CARPINTERIA
Nº U Descripció Amidament
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7.1.7 U FV-07 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 175x120cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000FV-07

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.1.8 U FV-08 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 130x150cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FV-08

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.9 U FV-09 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 150x150cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FV-09

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.10 U FV-10 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 110x150cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000FV-10

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.1.11 U FV-11 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 130x135cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000FV-11

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.1.12 U FV-12 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 130x130cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FV-12

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 CARPINTERIA
Nº U Descripció Amidament
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7.1.13 U FV-13 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 90x130cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.
Altres: Finestra P2 Bany Femení i Bany Masculí amb vidre translúcid.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000FV-13

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

7.1.14 U FV-14 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per dos conjunts d'obertura. Conjunt
inferor format per un full oscil·lobatent i un full practicable. Conjunt superior format per dos
fulls practicables. Dimensions 200x92 i arc h 106, amb vidre de composició segons
especificacions del quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que
la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FV-14

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.15 U FV-15 Finestra d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per dos fulls practicables, dimensions
segons detall adjunt, amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a
l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses,
manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FV-15

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.16 U BV-01 Balconera d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent, dimensions
110x210cm , amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt. Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació
mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i
segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000BV-01

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.1.17 U BV-02 Balconera d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 135x210cm , amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BV-02

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.18 U BV-03 Balconera d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per dos fulls practicables, dimensions
221x290cm, amb vidre de composició segons especificacions del quadre adjunt. Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua, classificació
mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes, frontisses, manetes, tibadors, tapetes i
segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 7 CARPINTERIA
Nº U Descripció Amidament
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1 1,000BV-03
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.19 U BV-04 Balconera d'alumini texturitzat, color marró RAL 8017 o similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per un full oscil·lobatent i un full
practicable, dimensions 175x245cm, amb vidre de composició segons especificacions del
quadre adjunt. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A
d'estanqueïtat a l'aigua, classificació mínima C5 de resistència al vent. Inclou mecanismes,
frontisses, manetes, tibadors, tapetes i segellats de silicona del mateix color que la fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000BV-04

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.1.20 U BV-05 Porta automàtica corredissa MANUSA model VISIO 125 o similar, amb obertura central,
de dues fulles mòbils de 110cm d'amplada, i un pas lliure de 215cm d'amplada. Inclou tots els
elements tècnics necessaris indicats pel fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BV-05

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.21 U BV-06 Porta automàtica corredissa MANUSA model VISIO 125 o similar, amb obertura central,
de dos fulls mòbils de 115cm d'amplada, i un pas lliure de 225cm d'amplada. Inclou tots els
elements tècnics necessaris indicats pel fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BV-06

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.22 U PF-01 Porta d'entrada de fusta, de 100 cm de pas lliure i de 210 cm d'alçada, composta per un
full batent, amb tancament de seguretat de tres punts i ferramentes de penjar i de tanca,
manetes, espiell i tirador, d'acer inoxidable mate, marc de 15 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PF-01

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.23 U SE-01 Porta exterior metàl·lica, de fusteria metàl·lica, composta per una fulla corredissa,
dimensions 255x212cm, cos de la porta realitzat amb xapa d'acer corten de 115mm d'espessor,
amb tres motllures intermitges segons detall adjunt, sòcol inferior realitzat amb xapa d'acer
corten de 1,2mm d'espessor a dues cares. Obertura de porta manual. Incloses guia superior i
inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/l, rodes
per lliscament, amb coixinet de greixatge permanent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000SE-01

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
7.2.- CARPINTERIA INTERIOR

7.2.1 U PF-02 Porta interior de fusta de pi, tipus graner, composta per 1 full batent de 90 cm de pas
lliure, amb marc de 10 cm, de fusta de pi. Inclou ferramenta, frontisses, manetes i passadors
(en cas que siguin necessaris).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000PF-02

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000

7.2.2 U PF-03 Porta interior de fusta de pi, tipus graner, composta per 1 full batent de 100 cm de pas
lliure, amb marc de 10 cm, de fusta de pi. Inclou ferramenta, frontisses, manetes i passadors
(en cas que siguin necessaris).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 7 CARPINTERIA
Nº U Descripció Amidament
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3 3,000PF-03
3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

7.2.3 U PF-04 Porta interior de fusta de pi, tipus graner, composta per 1 full batent de 80 cm de pas
lliure, amb marc de 10 cm, de fusta de pi. Inclou ferramenta, frontisses, manetes i passadors
(en cas que siguin necessaris).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PF-04

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.2.4 U PF-05 Porta interior de fusta de pi, tipus graner, composta per 1 full batent de 65 cm de pas
lliure, amb marc de 10 cm, de fusta de pi. Inclou ferramenta, frontisses, manetes i passadors
(en cas que siguin necessaris).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PF-05

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.2.5 U PC-01 Porta interior de fusta de 2 fulls correders tipus graner de 120cm d'amplada, per interior
de divisòria amb guia tipus KRONA de 225 cm de pas de fusta de Pi, amb acabat lacat natural.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000PC-03

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

7.2.6 U PC-02 Porta interior de fusta de full correder tipus graner, per interior de divisòria amb guia
tipus KRONA de 175 cm de pas de fusta de Pi, amb acabat lacat natural.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PC-02

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.2.7 U PC-03 Porta interior de fusta de full correder tipus graner, per interior de divisòria amb guia
tipus KRONA de 110 cm de pas de fusta de Pi, amb acabat lacat natural.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PC-03

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.2.8 U PC-04 Porta interior de fusta de dos fulls correders tipus graner, per interior de divisòria amb
guia tipus KLEIN, de 95 cm de pas de fusta de Pi, amb acabat lacat natural.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000PC-04

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.2.9 U PC-05 Porta interior de fusta de dos fulls correders tipus graner, per interior de divisòria amb
guia tipus KLEIN, de 95 cm de pas de fusta de Pi, amb acabat lacat natural.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PC_05

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.2.10 U PV-01 Divisòria interior composta per quatre panells fixes de 94cm d'amplada i de 900cm
d'alçada, un panell fixe de 94cm d'amplada i 88cm d'alçada i un panell mòbil de 94cm
d'amplada i 212cm d'alçada com a porta. Vidre trempat de 10mm i perfils metàl·lics d'acer
inoxidable, guía superior de 47mm de gruix, guía inferior de 30mm de gruix i perfils verticals
de 30mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PV-01

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 7 CARPINTERIA
Nº U Descripció Amidament
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Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 CARPINTERIA
Nº U Descripció Amidament
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8.1 M² Trasdossat interior de mur directe, realitzat amb placa de guix laminat amb aïllament
incorporat de llana mineral, rebuda amb pasta de material d'unió sobre el parament vertical;
57,5 mm de gruix total.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

9,400 2,900 27,260Lavabo
3,870 2,860 11,068Oficina
6,450 2,990 19,286Recepció
7,530 2,780 20,933Ascensor

15,460 2,700 41,742Aula
5,380 2,840 15,279Bar

18,920 3,400 64,328Sala polivalent
PLANTA PRIMERA

9,620 3,390 32,612Dormtori prof. 1
3,080 3,480 10,718Dormtori prof. 2
3,200 3,110 9,952Bany prof.

10,290 2,850 29,327Sala d'estar
2,900 2,840 8,236Lavabo

11,290 2,700 30,483Aula
3,960 2,820 11,167Cuina 

14,930 2,650 39,565Menjador
PLANTA SEGONA

22,410 3,390 75,970Dormitori 1
13,370 3,390 45,324Dormitori 2
3,590 3,170 11,380Vestuari fem.

12,370 3,170 39,213Vestuari masc.
543,843 543,843

Total m²  ......: 543,843

8.2 M² Alicatat amb gres porcellànic polit, 40x40 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup
BIa, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una superfície suport de
plaques de guix laminat en paraments interiors, mitjançant adhesiu de ciment normal, C1 gris,
amb doble encolat, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA  BAIXA

14,630 2,900 42,427Lavabo
PLANTA PRIMERA

13,990 2,840 39,732Lavabo
14,700 3,110 45,717Bany prof.

PLANTA SEGONA
23,690 3,170 75,097Vestuari fem.
28,170 3,170 89,299Vestuari masc.

292,272 292,272

Total m²  ......: 292,272

8.3 M² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura,
prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, amb cantoneres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA SEMISOTERRANI
VERTICAL

21,030 2,900 60,987Magatzem 1
29,870 2,900 86,623Magatzem 2

PLANTA BAIXA VERTICAL
12,110 2,580 31,244Oficina
18,700 2,580 48,246Recepció
9,780 2,580 25,232Distribuïdor

22,200 2,500 55,500Aula
19,800 2,520 49,896Bar
29,630 2,900 85,927Sala Polivalent

PLANTA PRIMERA VERTICAL
29,810 2,500 74,525Menjador
43,880 2,500 109,700Cuina
23,030 2,810 64,714Aula
15,070 2,500 37,675Distribuïdor
40,180 4,570 183,623Dormitoris prof.
22,350 2,760 61,686Sala d'estar
10,200 3,000 30,600Hall

PLANTA SEGONA VERTICAL
56,220 3,000 168,660Dormitoris
13,430 2,750 36,933Pre-sala banys

1.211,771 1.211,771

Pressupost parcial nº 8 REVESTIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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Total m²  ......: 1.211,771

8.4 M² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament horitzontal, fins a 3 m d'altura,
prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, sense cantoneres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA SEMISOTERRANI
HORITZONTAL

27,34 27,340Magatzem 1
48,31 48,310Magatzem 2

PLANTA  BAIXA HORITZONTAL
22,51 22,510Aula 1
35,07 35,070Bar
47,29 47,290Sala polivalent
8,46 8,460Oficina

15,45 15,450Distribuïdor
17,81 17,810Recepció
14,62 14,620Lavabo

PLANTA PRIMERA
HORITZONTAL

21,22 21,220Distribuïdor
60,43 60,430Hall
52,74 52,740Menjador
20,26 20,260Cuina
31,01 31,010Aula 2
43,18 43,180Dormitori prof.
28,3 28,300Sala d'estar

14,04 14,040Lavabo
14,5 14,500Bany Prof.

PLANTA  SEGONA
HORTIZONTAL

19,99 19,990Distribuïdor
85,42 85,420Dormitori nens
8,68 8,680Pre-sala banys

23,86 23,860Vestuari fem.
28,68 28,680Vestuari masc.

689,170 689,170

Total m²  ......: 689,170

8.5 M² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis, sistema D47.es "KNAUF"
amb estructura metàl·lica (12,5+17), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ longitud / 12,5 / vora afinada, Standard "KNAUF".

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA  BAIXA HORITZONTAL

8,46 8,460Oficina
15,45 15,450Distribuïdor
17,81 17,810Recepció
14,62 14,620Lavabo

PLANTA PRIMERA
HORITZONTAL

21,22 21,220Distribuïdor
52,74 52,740Menjador
20,26 20,260Cuina
43,18 43,180Dormitori prof.
14,04 14,040Lavabo
14,5 14,500Bany Prof.

PLANTA  SEGONA
HORTIZONTAL

19,99 19,990Distribuïdor
85,42 85,420Dormitori nens
8,68 8,680Pre-sala banys

23,86 23,860Vestuari fem.
28,68 28,680Vestuari masc.

388,910 388,910

Total m²  ......: 388,910

8.6 M² Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i
verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons amb emprimació a base de copolímers
acrílics en suspensió aquosa i dues mans d'acabat amb pintura plàstica (rendiment: 0,187 l/m²
cada mà).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 8 REVESTIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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PLANTA SEMISOTERRANI
VERTICAL

21,030 2,900 60,987Magatzem 1
29,870 2,900 86,623Magatzem 2

PLANTA BAIXA VERTICAL
12,110 2,580 31,244Oficina
18,700 2,580 48,246Recepció
9,780 2,580 25,232Distribuïdor

22,200 2,500 55,500Aula
19,800 2,520 49,896Bar
29,630 2,900 85,927Sala Polivalent

PLANTA PRIMERA VERTICAL
29,810 2,500 74,525Menjador
43,880 2,500 109,700Cuina
23,030 2,810 64,714Aula
15,070 2,500 37,675Distribuïdor
40,180 4,570 183,623Dormitoris prof.
22,350 2,760 61,686Sala d'estar
10,200 3,000 30,600Hall

PLANTA SEGONA VERTICAL
56,220 3,000 168,660Dormitoris
13,430 2,750 36,933Pre-sala banys

PLANTA SEMISOTERRANI
HORITZONTAL

27,34 27,340Magatzem 1
48,31 48,310Magatzem 2

PLANTA  BAIXA HORITZONTAL
22,51 22,510Aula 1
35,07 35,070Bar
47,29 47,290Sala polivalent
8,46 8,460Oficina

15,45 15,450Distribuïdor
17,81 17,810Recepció
14,62 14,620Lavabo

PLANTA PRIMERA
HORITZONTAL

21,22 21,220Distribuïdor
60,43 60,430Hall
52,74 52,740Menjador
20,26 20,260Cuina
31,01 31,010Aula 2
43,18 43,180Dormitori prof.
28,3 28,300Sala d'estar

14,04 14,040Lavabo
14,5 14,500Bany Prof.

PLANTA  SEGONA
HORTIZONTAL

19,99 19,990Distribuïdor
85,42 85,420Dormitori nens
8,68 8,680Pre-sala banys

23,86 23,860Vestuari fem.
28,68 28,680Vestuari masc.

1.900,941 1.900,941

Total m²  ......: 1.900,941

8.7 M² Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per la realització de la capa
d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter industrial,
en bon estat de conservació, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,065 l/m² cada mà).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
190,41 190,410FAÇANA NORD
217,16 217,160FAÇANA SUD
278,29 278,290FAÇANA EST
147,46 147,460FAÇANA  OEST

833,320 833,320

Total m²  ......: 833,320

Pressupost parcial nº 8 REVESTIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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9.1 M² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres porcellànic mat de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, rebudes amb
morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V
22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA  BAIXA

22,51 22,510Aula 1
35,07 35,070Bar
47,29 47,290Sala polivalent
8,46 8,460Oficina

15,45 15,450Distribuïdor
17,81 17,810Recepció

PLANTA PRIMERA
21,22 21,220Distribuïdor
60,43 60,430Hall
52,74 52,740Menjador
20,26 20,260Cuina
31,01 31,010Aula 2
43,18 43,180Dormitori prof.
28,3 28,300Sala d'estar

PLANTA  SEGONA
19,99 19,990Distribuïdor
85,42 85,420Dormitori nens
8,68 8,680Pre-sala banys

517,820 517,820

Total m²  ......: 517,820

9.2 M Entornpeu ceràmic de gres porcellànic, mat o natural de 7 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb
morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

12,110 12,110Oficina
18,700 18,700Recepció
9,780 9,780Distribuïdor

22,200 22,200Aula
19,800 19,800Bar
29,630 29,630Sala Polivalent

PLANTA PRIMERA
29,810 29,810Menjador
43,880 43,880Cuina
23,030 23,030Aula
15,070 15,070Distribuïdor
40,180 40,180Dormitoris prof.
22,350 22,350Sala d'estar
10,200 10,200Hall

PLANTA  SEGONA
56,220 56,220Dormitoris
13,430 13,430Pre-sala banys

366,390 366,390

Total m  ......: 366,390

9.3 M² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup BIb, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, rebudes amb morter de
ciment M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

14,62 14,620Lavabo
PLANTA PRIMERA

14,04 14,040Lavabo
14,5 14,500Bany Prof.

PLANTA SEGONA 
23,86 23,860Vestuari fem.
28,68 28,680Vestuari masc.

95,700 95,700

Total m²  ......: 95,700

Pressupost parcial nº 9 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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9.4 M² Paviment continu per a interiors realitzat mitjançant l'aplicació de revestiment rugós per a
pàrquing, sobre paviment interior d'aglomerat asfàltic (no inclòs en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA SEMISOTERRANI

27,34 27,340Magatzem 1
48,31 48,310Magatzem 2

75,650 75,650

Total m²  ......: 75,650

9.5 U Esglaó de fusta massissa d'iroko (Milicia excelsa), de 80x30x3,2 cm, format per tauler
enllistonat de lamel·la contínua, envernissat en taller amb vernís sintètic amb acabat brillant,
col·locat mitjançant sistema de fixació oculta en muntant metàl·lic d'escala.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 18,000Escala PB a P1
17 17,000Escala P1 a P2

35,000 35,000

Total U  ......: 35,000

Pressupost parcial nº 9 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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10.1 U Porticó mallorquina, exterior, de fusta de pi melis per envernissar, con dues fulles de lamel·les
correderes, de fins a 100x250 cm, col·locada en finestra. Accessoris, ferratge de penjar i
obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,000MC-01 a MC-16

22,000 22,000

Total U  ......: 22,000

10.2 U Porticó mallorquina, exterior, de fusta de pi melis per envernissar, con dues fulles de lamel·les
fixes, de 100x210 cm, col·locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar i obertura,
cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000MP-01 a  MP-03

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

10.3 M Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb bastidor senzill i
muntants i barrots verticals, per escala en angle, de dos trams rectes amb altiplà intermedi,
fixat mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,050 4,050Escala P1 a P2

4,050 4,050

Total m  ......: 4,050

10.4 M Balustrada recta formada per balustres de pedra de  70 cm d'altura i 15 cm de diàmetre,
passamans de 17x7x100 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,690 4,690Balustrada terrassa

4,690 4,690

Total m  ......: 4,690

10.5 M Barana de façana en forma recta formada per: bastidor compost de barana superior i inferior
de llistó quadrat de perfil massís d'acer corten i muntants de llistó quadrat de perfil massís
d'acer corten de 12x12 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits
del bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en
calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de llistó quadrat de perfil
massís d'acer corten de 12x12 mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic d'expansió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34,570 34,570Baranes finestres exteriors

34,570 34,570

Total m  ......: 34,570

Pressupost parcial nº 10 PROTECCIONS SOLARS I BARANES
Nº U Descripció Amidament
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11.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

11.1.1 Pa Instal·lació elèctrica elevada per interior de masia aïllada, amb una superfície aproximada de
716.86m2 composta de: quadre general de comandament i protecció, circuits interiors amb
cablejat sota tub protector, punts de llum, interruptors i detectors de presencia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal·lació elèctrica

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
11.2.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

11.2.1 Pa Instal·lació de sanejament separativa (fecals/pluvials), per a interior de masia aïllada, amb una
superfície de 716.86m2, composta de col·lectors, baixants, pericons a peu de baixant. Inclou la
realització de fossa sèptica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal·lació de sanejament

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
11.3.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA  I ACS

11.3.1 Pa Instal·lació de fontaneria per a interior de masia aïllada, amb una superfície de 716.86m2,
composta per punts de consum, tuberies de coure, claus de tall, muntants, comptador d'aïgua,
arqueta de registre, per 5 banys, 1 cuina i sala de màquines en magatzem

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal·lació de fontaneria

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

11.3.2 U Captador solar tèrmic format per 1 mòduls, compost d'un captador solar tèrmic pla, amb panell
de muntatge vertical de 1143x2043x80 mm, superfície útil: 2,14 m², rendiment òptic: 0,78,
coeficient de pèrdues primari 3,473 W/m²K i coeficient de pèrdues secundari 0,017 W/m²K²,
segons UNE-EN 12975-2, amb bastiments d'estanquitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000Plaques solars

30,000 30,000

Total U  ......: 30,000
11.4.- INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

11.4.1 Pa Instal·lació de climatització centralitzada mitjançant conductes per a masia interior aïllada amb
una superfície de 716.86m2, composta per climatitzadora unitat interior, conductes, difusors
circulars i climatitzadora unitat exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal·lació climatització 

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
11.5.- INSTAL·LACIÓ AUDIOVISUALS

11.5.1 Pa Instal·lació de telecomunicacions per a interior de masia aïllada, amb una superfície de
716.86m2, composta per RITI,RITS,punts de telefonia, internet, tv i interfono.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal·lació telecomunicacions

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament

REFORMA I CANVI D'ÚS -  OLIVER DE CAN SITJAR Pàgina 22



12.1 U Mobiliari complet en cuina compost per 6,7 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 3,5 m de
mobles alts, realitzat amb fronts de cuina  i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de tancament de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cuina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

12.2 U Equipament de cuina complert format per placa de gas de 6 fogons de diàmetre 26 i un fogó de
diàmetre 40, fregidora, planxa, aigüera, griferia, neveres i congeladors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cuina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

12.3 U Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell, gamma bàsica, color blanc, de 600x340 mm, i
desguàs, acabat crom amb sifó corb.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

3 3,000Lavabo
PLANTA PRIMERA

4 4,000Lavabo
3 3,000Bany prof.
1 1,000Bany cuina

PLANTA SEGONA
7 7,000Vestuaris

18,000 18,000

Total U  ......: 18,000

12.4 U Lavabo mural, d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat setinat, equipat amb aixeteria
temporitzada, mescladora, de repisa, per a lavabo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA  BAIXA

1 1,000Lavabo
PLANTA  PRIMERA

1 1,000Lavabo
2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

12.5 U Vàter amb dipòsit baix, gamma bàsica, color blanc.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
3 3,000Lavabo

PLANTA PRIMERA
3 3,000Lavabo
2 2,000Bany Prof.
1 1,000Bany cuina

PLANTA SEGONA
7 7,000Vestuaris

16,000 16,000

Total U  ......: 16,000

12.6 U Aixeteria temporitzada, mescladora, de repisa, per a lavabo.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
4 4,000Lavabo

PLANTA PRIMERA
5 5,000Lavabo
3 3,000Bany prof.
1 1,000Bany cuina

PLANTA SEGONA
7 7,000Vestuaris

20,000 20,000

Total U  ......: 20,000

Pressupost parcial nº 12 EQUIPAMENTS
Nº U Descripció Amidament
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12.7 U Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per a dutxa,
mesclador, elements de connexió i vàlvula antiretorn.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA

3 3,000Bany Prof.
1 1,000Bany Cuina

PLANTA  SEGONA
13 13,000Vestuari

17,000 17,000

Total U  ......: 17,000

12.8 U Ascensor elèctric panoràmic de vidre , amb capacitat per a 6 personas, sense zona de
màquines en la part superior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Ascensor 

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 12 EQUIPAMENTS
Nº U Descripció Amidament
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13.1 M² Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per als vianants,
realitzat amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat
manual; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodolament
per a paviment de formigó color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols color blanc
i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
90,08 90,080Paviment pati interior

90,080 90,080

Total m²  ......: 90,080

13.2 M² Paviment de grava blanca en exterior.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

31,06 31,060Paviment pati exterior 
31,060 31,060

Total m²  ......: 31,060

13.3 U Jardinera lineal de fusta amb forma poligonal, per a contenció de terres i vegetació.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

38 38,000Jardineres exteriors
38,000 38,000

Total U  ......: 38,000

13.4 U Banc de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm, senzill, de 170 cm de longitud, fixat a una
superfície suport (no inclosa en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Bancs pati

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

13.5 U Tancament de pati exterior format per perfils laminats de 15x190cm cada 5cm amb porta
d'obertura manual composta pel mateix sistema de lames d'acer corten de dimensions
310x190cm amb perfil perimetral de 20x70mm d'una fulla corredissa, amb guia inferior de
52x82mm. Inclou ferratges i rodes per lliscament amb coixinet de greixatge permanent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Tancament pati

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 13 URBANITZACIÓ EXTERIOR
Nº U Descripció Amidament
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14.1 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
504,89 504,890Runa de demolició

504,890 504,890

Total m³  ......: 504,890

Pressupost parcial nº 14 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº U Descripció Amidament
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REFORMA I CANVI D'ÚS -  OLIVER DE CAN SITJAR

24-03-17

1 ACTUACIONS PREVIES

1.1 Muntatge i desmuntatge de
bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i
plataformes de treball de 60 cm
d'ample; considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de
descàrrega dels materials i el punt
més allunyat del muntatge. U 1,000 2.088,35 € 2.088,35 €

1.2 Buidat i neteja de runa i residus a
l'interior de la masia amb mitjans
manuals. m² 676,200 2,18 € 1.474,12 €

Total  1 3.562,47 €
2 ENDERROCS

2.1 Demolició de forjat de biguetes de
fusta i entrebigat de llates i maons
ceràmics, amb martell pneumàtic i
motoserra, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. m² 232,940 27,88 € 6.494,37 €

2.2 Demolició de mur de maçoneria
ordinària a dos caras vistes de
pedra calcària, amb morter, amb
mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. m³ 63,711 186,84 € 11.903,76 €

2.3 Obertura de buit per a posterior
col·locació de la fusteria, en fulla
exterior de tancament de façana,
de maçoneria ordinaria,amb
mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. m² 25,860 15,27 € 394,88 €

2.4 Obertura de buit per a posterior
col·locació de la fusteria, en
partició interior de fàbrica vista, de
maçoneria ordinaria, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. m² 17,262 13,67 € 235,97 €

2.5 Desmuntatge de fulla de fusteria
envidrada de fusta de qualsevol
tipus situada en façana, entre 3 i 6
m² de superfície, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. U 11,000 27,63 € 303,93 €
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2.6 Aixecat de fusteria de fusta de
porta d'entrada a habitatge, amb
mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. m² 3,612 20,68 € 74,70 €

2.7 Desmuntatge de fulla de porta
interior de fusteria de fusta, amb
mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. U 5,000 5,61 € 28,05 €

2.8 Demolició de cobertura de teula
ceràmica corba i elements de
fixació, col·locada amb morter a
menys de 20 m d'altura, en
coberta inclinada a una aigua amb
un pendent mitjà del 30%, amb
mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o
contenidor. m² 124,770 16,70 € 2.083,66 €

2.9 Demolició de mur de gabions per a
tancat de pati, amb mitjans
manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o
contenidor. m² 63,330 9,21 € 583,27 €

Total  2 22.102,59 €
3 FONAMENTS I MOVIMENTS DE TERRES

3.1 Vas de formigó armat, realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament
des de camió, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 50 kg/m³,
per a formació de fossat
d'ascensor enterrat a nivell de la
fonamentació. m³ 7,200 283,30 € 2.039,76 €

3.2 Excavació en rases per
fonamentacions en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. m³ 120,840 28,99 € 3.503,15 €

3.3 Rebliments de rases per
instal·lacions, amb terra de la
pròpia excavació, i compactació al
95% del Proctor Modificat amb
safata vibrant de guiat manual. m³ 163,134 8,92 € 1.455,16 €

Total  3 6.998,07 €
4 ESTRUCTURES

4.1 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT
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4.1.1 Forjat unidireccional de formigó
armat, horitzontal, altura lliure de
planta de fins a 3 m, cantell 30 =
25+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, volum
total de formigó 0,099 m³/m², i
acer UNE-EN 10080 B 500 S amb
una quantia total de 2 kg/m², sobre
sistema d'encofrat parcial; bigueta
pretesada; revoltó ceràmic,
60x25x26 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compressió. Sense
incloure repercussió de pilars ni de
bigues. m² 147,120 69,90 € 10.283,69 €

4.1.2 Forjat unidireccional de formigó
armat, inclinat, altura lliure de
planta de fins a 3 m, cantell 30 =
25+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, volum
total de formigó 0,099 m³/m², i
acer UNE-EN 10080 B 500 S amb
una quantia total de 2 kg/m², sobre
sistema d'encofrat parcial; bigueta
pretesada; revoltó ceràmic,
60x25x26 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compressió. Sense
incloure repercussió de pilars ni de
bigues. m² 99,140 73,96 € 7.332,39 €

Total  4.1 17.616,08 €
4.2 ESTRUCTURA D'ACER

4.2.1 Acer S275JR en bigues, amb
peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries  IPE amb
unions soldades. kg 1.594,226 2,80 € 4.463,83 €

Total  4.2 4.463,83 €
4.3 ESTINTOLAMENTS
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4.3.1 Estintolament  de buit en mur
d'entre 2 i 3 m d'altura, en dues
fases, primer una cara del mur,
col·locant el perfil i omplint amb
morter sense retracció i a
continuació l'altra cara del mur fins
a col·locar el perfil i omplint amb
morter sense retracció, per fer
entrar en càrrega els nous perfils. m 44,510 14,18 € 631,15 €

Total  4.3 631,15 €
4.4 REFORÇ ESTRUCTURAL

4.4.1 Reforç de forjat de biguetes de
fusta, mitjançant la disposició en
perforacions de 5 connectors per
m² de forjat, formats per cargols
d'acer galvanitzat (qualitat 6.8
segons UNE-EN ISO 898-1), amb
cabota hexagonal, de 12 mm de
diàmetre i 100 mm de longitud,
fixats a les bigues amb resina
epoxi-acrilat, lliure d'estirè; i 15
connectors per m² de forjat,
formats per cargols d'acer
galvanitzat (qualitat 6.8 segons
UNE-EN ISO 898-1), amb cabota
hexagonal, de 10 mm de diàmetre
i 80 mm de longitud, fixats a les
biguetes amb resina epoxi-acrilat,
lliure d'estirè; col·locació de malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i
abocament de capa de
compressió de 5 cm de gruix de
formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa,
densitat entre 1200 i 1500 kg/m³,
(quantitat mínima de ciment 275
kg/m³), fabricat en central, i
abocament amb cubilot. m² 61,080 95,68 € 5.844,13 €

Total  4.4 5.844,13 €
Total  4 28.555,19 €

5 COBERTES
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5.1 Coberta inclinada amb un pendent
mitjà del 30%, composta de:
formació de pendents: sostre
inclinat (no inclòs en aquest preu);
impermeabilització monocapa
adherida: làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP; cobertura: teula
ceràmica corba, 40x19x16 cm,
color vermell; fixada amb escuma
de poliuretà. m² 99,140 74,39 € 7.375,02 €

5.2 Encontre de vessant de teulat amb
xemeneies o conductes de
ventilació mitjançant banda per
ajustar composta per aliatge
d'alumini i zinc i làmina flexible de
plom natural de 1 mm d'espessor,
formant doble valona, fixada amb
perfil d'acer inoxidable. U 8,000 221,48 € 1.771,84 €

Total  5 9.146,86 €
6 TANCAMENTS I DIVISORIES

6.1 Mur cortina d'acer corten  amb
estructura portant calculada per a
una sobrecàrrega màxima deguda
a l'acció del vent de 60 kg/m²,
composada per una retícula amb
una separació entre muntants de
113 cm i una distància entre eixos
del forjat o punts d'ancoratge de
167 cm; tancament compost d'un
100% de superfície transparent
fixa realitzada amb doble
envidriament trempat de control
solar + seguretat (laminar),
6/6/3+3. m² 206,400 489,87 € 101.109,17 €

6.2 Envà senzill W111.es "KNAUF"
(12,5+70+12,5)/400 (70) LM - (2
Standard (A)) amb plaques de guix
laminat, sobre banda acústica
"KNAUF", format per una
estructura simple, amb disposició
normal "N" dels muntants;
aïllament acústic mitjançant panell
semirígid de llana mineral,
espessor 65 mm, en l'ànima; 82,5
mm de gruix total. m² 149,354 45,47 € 6.791,13 €
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6.3 Partició desmontable formada por
mampara modular cega, amb
panells de tauler aglomerat de 16
mm d'espessor amb acabat amb
melamina, fixats mecànicament
amb subjecció vista. m² 60,674 202,23 € 12.270,10 €

6.4 Tancament de pati exterior format
per perfils laminats de 15x190cm
cada 5cm amb porta d'obertura
manual composta pel mateix
sistema de lames d'acer corten de
dimensions 310x190cm amb perfil
perimetral de 20x70mm d'una fulla
corredissa, amb guia inferior de
52x82mm. Inclou ferratges i rodes
per lliscament amb coixinet de
greixatge permanent. U 1,000 1.875,36 € 1.875,36 €

Total  6 122.045,76 €
7 CARPINTERIA

7.1 CARPINTERIA EXTERIOR

7.1.1 FV-01 finestra d'alumini texturitzat,
color marró ral 8017 o similar, amb
trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de
base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 115x100cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9a d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima c5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 457,89 € 457,89 €

7.1.2 FV-02 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 115x100cm , amb
vidre de composició segons
especificacions U 2,000 425,85 € 851,70 €
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7.1.3 FV-03 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent, dimensions
75x80cm, amb vidre translúcid de
composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 375,43 € 375,43 €

7.1.4 FV-04 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 110x110, amb vidre de
composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 3,000 469,35 € 1.408,05 €
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7.1.5 FV-05 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent, dimensions
75x110cm, amb vidre translúcid de
composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 398,46 € 398,46 €

7.1.6 FV-06 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 135x110cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 456,78 € 456,78 €
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7.1.7 FV-07 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 175x120cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 2,000 498,23 € 996,46 €

7.1.8 FV-08 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 130x150cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 476,59 € 476,59 €
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7.1.9 FV-09 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 150x150cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 468,15 € 468,15 €

7.1.10 FV-10 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 110x150cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 2,000 469,58 € 939,16 €
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7.1.11 FV-11 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 130x135cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 2,000 462,59 € 925,18 €

7.1.12 FV-12 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 130x130cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 475,46 € 475,46 €

REFORMA I CANVI D'ÚS -  OLIVER DE CAN SITJAR

24-03-17

Pressupost de venda

Codi Descripció U Quantitat ImportPreu unitari

Pàg. 11/25



7.1.13 FV-13 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 90x130cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. Altres: Finestra P2 Bany
Femení i Bany Masculí amb vidre
translúcid. U 3,000 457,84 € 1.373,52 €

7.1.14 FV-14 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per dos
conjunts d'obertura. Conjunt
inferor format per un full
oscil·lobatent i un full practicable.
Conjunt superior format per dos
fulls practicables. Dimensions
200x92 i arc h 106, amb vidre de
composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 459,35 € 459,35 €
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7.1.15 FV-15 Finestra d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per dos fulls
practicables, dimensions segons
detall adjunt, amb vidre de
composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 483,78 € 483,78 €

7.1.16 BV-01 Balconera d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent, dimensions
110x210cm , amb vidre de
composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 2,000 487,36 € 974,72 €
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7.1.17 BV-02 Balconera d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 135x210cm , amb
vidre de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 459,78 € 459,78 €

7.1.18 BV-03 Balconera d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per dos fulls
practicables, dimensions
221x290cm, amb vidre de
composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 1,000 510,59 € 510,59 €
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7.1.19 BV-04 Balconera d'alumini
texturitzat, color marró RAL 8017 o
similar, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, composta per un full
oscil·lobatent i un full practicable,
dimensions 175x245cm, amb vidre
de composició segons
especificacions del quadre adjunt.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire, classificació
mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua,
classificació mínima C5 de
resistència al vent. Inclou
mecanismes, frontisses, manetes,
tibadors, tapetes i segellats de
silicona del mateix color que la
fusteria. U 2,000 498,56 € 997,12 €

7.1.20 BV-05 Porta automàtica corredissa
MANUSA model VISIO 125 o
similar, amb obertura central, de
dues fulles mòbils de 110cm
d'amplada, i un pas lliure de
215cm d'amplada. Inclou tots els
elements tècnics necessaris
indicats pel fabricant. U 1,000 987,36 € 987,36 €

7.1.21 BV-06 Porta automàtica corredissa
MANUSA model VISIO 125 o
similar, amb obertura central, de
dos fulls mòbils de 115cm
d'amplada, i un pas lliure de
225cm d'amplada. Inclou tots els
elements tècnics necessaris
indicats pel fabricant. U 1,000 1.024,36 € 1.024,36 €

7.1.22 PF-01 Porta d'entrada de fusta, de
100 cm de pas lliure i de 210 cm
d'alçada, composta per un full
batent, amb tancament de
seguretat de tres punts i
ferramentes de penjar i de tanca,
manetes, espiell i tirador, d'acer
inoxidable mate, marc de 15 cm. U 1,000 305,00 € 305,00 €
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7.1.23 SE-01 Porta exterior metàl·lica, de
fusteria metàl·lica, composta per
una fulla corredissa, dimensions
255x212cm, cos de la porta
realitzat amb xapa d'acer corten de
115mm d'espessor, amb tres
motllures intermitges segons detall
adjunt, sòcol inferior realitzat amb
xapa d'acer corten de 1,2mm
d'espessor a dues cares. Obertura
de porta manual. Incloses guia
superior i inferior amb UPN 100 i
quadrat massís de 25x25mm
asseguts amb formigó
HM-25/B/20/l, rodes per
lliscament, amb coixinet de
greixatge permanent. U 1,000 429,37 € 429,37 €

Total  7.1 16.234,26 €
7.2 CARPINTERIA INTERIOR

7.2.1 PF-02 Porta interior de fusta de pi,
tipus graner, composta per 1 full
batent de 90 cm de pas lliure, amb
marc de 10 cm, de fusta de pi.
Inclou ferramenta, frontisses,
manetes i passadors (en cas que
siguin necessaris). U 10,000 350,96 € 3.509,60 €

7.2.2 PF-03 Porta interior de fusta de pi,
tipus graner, composta per 1 full
batent de 100 cm de pas lliure,
amb marc de 10 cm, de fusta de
pi. Inclou ferramenta, frontisses,
manetes i passadors (en cas que
siguin necessaris). U 3,000 370,96 € 1.112,88 €

7.2.3 PF-04 Porta interior de fusta de pi,
tipus graner, composta per 1 full
batent de 80 cm de pas lliure, amb
marc de 10 cm, de fusta de pi.
Inclou ferramenta, frontisses,
manetes i passadors (en cas que
siguin necessaris). U 1,000 340,28 € 340,28 €

7.2.4 PF-05 Porta interior de fusta de pi,
tipus graner, composta per 1 full
batent de 65 cm de pas lliure, amb
marc de 10 cm, de fusta de pi.
Inclou ferramenta, frontisses,
manetes i passadors (en cas que
siguin necessaris). U 1,000 302,96 € 302,96 €
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7.2.5 PC-01 Porta interior de fusta de 2
fulls correders tipus graner de
120cm d'amplada, per interior de
divisòria amb guia tipus KRONA
de 225 cm de pas de fusta de Pi,
amb acabat lacat natural. U 3,000 385,36 € 1.156,08 €

7.2.6 PC-02 Porta interior de fusta de
full correder tipus graner, per
interior de divisòria amb guia tipus
KRONA de 175 cm de pas de
fusta de Pi, amb acabat lacat
natural. U 1,000 953,56 € 953,56 €

7.2.7 PC-03 Porta interior de fusta de
full correder tipus graner, per
interior de divisòria amb guia tipus
KRONA de 110 cm de pas de
fusta de Pi, amb acabat lacat
natural. U 1,000 859,36 € 859,36 €

7.2.8 PC-04 Porta interior de fusta de
dos fulls correders tipus graner,
per interior de divisòria amb guia
tipus KLEIN, de 95 cm de pas de
fusta de Pi, amb acabat lacat
natural. U 2,000 752,30 € 1.504,60 €

7.2.9 PC-05 Porta interior de fusta de
dos fulls correders tipus graner,
per interior de divisòria amb guia
tipus KLEIN, de 95 cm de pas de
fusta de Pi, amb acabat lacat
natural. U 1,000 758,36 € 758,36 €

7.2.10 PV-01 Divisòria interior composta
per quatre panells fixes de 94cm
d'amplada i de 900cm d'alçada, un
panell fixe de 94cm d'amplada i
88cm d'alçada i un panell mòbil de
94cm d'amplada i 212cm d'alçada
com a porta. Vidre trempat de
10mm i perfils metàl·lics d'acer
inoxidable, guía superior de 47mm
de gruix, guía inferior de 30mm de
gruix i perfils verticals de 30mm de
gruix. Tibador porta d'acer
inoxidable esfèric de 2cm de radi
(sense mecanisme). U 1,000 1.523,00 € 1.523,00 €

Total  7.2 12.020,68 €
Total  7 28.254,94 €

8 REVESTIMENTS
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8.1 Trasdossat interior de mur directe,
realitzat amb placa de guix laminat
amb aïllament incorporat de llana
mineral, rebuda amb pasta de
material d'unió sobre el parament
vertical; 57,5 mm de gruix total. m² 543,843 42,92 € 23.341,74 €

8.2 Alicatat amb gres porcellànic polit,
40x40 cm, 8 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup
BIa, resistència al lliscament
Rd<=15, classe 0, col·locat sobre
una superfície suport de plaques
de guix laminat en paraments
interiors, mitjançant adhesiu de
ciment normal, C1 gris, amb doble
encolat, sense junt (separació
entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de
PVC. m² 292,272 31,20 € 9.118,89 €

8.3 Guarnit de guix de construcció B1
a bona vista, sobre parament
vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia
col·locació de malla antiàlcalis
amb canvis de material, amb
cantoneres. m² 1.211,771 12,08 € 14.638,19 €

8.4 Guarnit de guix de construcció B1
a bona vista, sobre parament
horitzontal, fins a 3 m d'altura,
prèvia col·locació de malla
antiàlcalis amb canvis de material,
sense cantoneres. m² 689,170 13,63 € 9.393,39 €

8.5 Fals sostre continu suspès, situat
a una altura menor de 4 m, llis,
sistema D47.es "KNAUF" amb
estructura metàl·lica (12,5+17),
format per una placa de guix
laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / vora afinada,
Standard "KNAUF". m² 388,910 23,25 € 9.042,16 €

8.6 Pintura plàstica amb textura llisa,
color blanc, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals
interiors de guix o escaiola, mà de
fons amb emprimació a base de
copolímers acrílics en suspensió
aquosa i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica (rendiment: 0,187
l/m² cada mà). m² 1.900,941 6,65 € 12.641,26 €
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8.7 Revestiment decoratiu de façanes
amb pintura plàstica llisa, per la
realització de la capa d'acabat en
revestiments continus bicapa;
neteja i fregat previ del suport de
morter industrial, en bon estat de
conservació, mà de fons i dues
mans d'acabat (rendiment: 0,065
l/m² cada mà). m² 833,320 6,50 € 5.416,58 €

Total  8 83.592,21 €
9 PAVIMENTS

9.1 Enrajolat de rajoles ceràmiques de
gres porcellànic mat de 30x30 cm,
8 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup BIb,
resistència al lliscament Rd<=15,
classe 0, rebudes amb morter de
ciment M-5 de 3 cm d'espessor i
rejuntades amb beurada de ciment
blanc, L, BL-V 22,5, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonalitat
de les peces. m² 517,820 26,16 € 13.546,17 €

9.2 Entornpeu ceràmic de gres
porcellànic, mat o natural de 7 cm,
3 €/m, rebut amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a
interiors, Ci sense cap
característica addicional, gris i
rejuntat amb morter de juntes de
ciment, CG1, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. m 366,390 8,48 € 3.106,99 €

9.3 Enrajolat de rajoles ceràmiques de
gres porcellànic mat de 30x30 cm
per a banys, 16 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
resistència al lliscament Rd<=15,
classe 0, rebudes amb morter de
ciment M-5 de 3 cm d'espessor i
rejuntades amb beurada de ciment
bl m² 95,700 26,16 € 2.503,51 €

9.4 Paviment continu per a interiors
realitzat mitjançant l'aplicació de
revestiment rugós per a magatzem
sobre paviment interior  (no inclòs
en aquest preu). m² 75,650 50,67 € 3.833,19 €
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9.5 Recobriment per esglaó de fusta
massissa d'iroko (Milicia excelsa,
format per tauler enllistonat de
lamel·la contínua, envernissat en
taller amb vernís sintètic amb
acabat brillant, col·locat mitjançant
sistema de fixació oculta en
muntant metàl·lic d'escala. U 35,000 54,61 € 1.911,35 €

Total  9 24.901,21 €
10 PROTECCIONS SOLARS I BARANES

10.1 Porticó mallorquina, exterior, de
fusta de pi melis per envernissar,
con dues fulles de lamel·les
correderes, de fins a 100x250 cm,
col·locada en finestra. Accessoris,
ferratge de penjar i obertura,
cargolam d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessoris
i utillatges mecanitzat homologats. U 22,000 496,03 € 10.912,66 €

10.2 Porticó mallorquina, exterior, de
fusta de pi melis per envernissar,
con dues fulles de lamel·les fixes,
de 100x210 cm, col·locada en
porta balconera. Accessoris,
ferratge de penjar i obertura,
cargolam d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessoris
i utillatges mecanitzat homologats. U 3,000 688,37 € 2.065,11 €

10.3 Barana metàl·lica de tub buit
d'acer laminat en fred de 90 cm
d'altura, amb bastidor senzill i
muntants i barrots verticals, per
escala en angle, de dos trams
rectes amb altiplà intermedi, fixat
mitjançant rebut amb patilles
d'ancoratge. m 4,050 100,88 € 408,56 €

10.4 Balustrada recta formada per
balustres de pedra de  70 cm
d'altura i 15 cm de diàmetre,
passamans de 17x7x100 cm. m 4,690 108,22 € 507,55 €
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10.5 Barana de façana en forma recta
formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de llistó
quadrat de perfil massís d'acer
corten i muntants de llistó quadrat
de perfil massís d'acer corten de
12x12 mm amb una separació de
100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de
barrots verticals de llistó quadrat
de perfil massís d'acer laminat en
calent de 12x12 mm amb una
separació de 10 cm i passamans
de llistó quadrat de perfil massís
d'acer corten de 12x12 mm, fixat
mitjançant ancoratge mecànic
d'expansió. m 34,570 83,69 € 2.893,16 €

Total  10 16.787,04 €
11 INSTAL·LACIONS

11.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

11.1.1 Instal·lació elèctrica elevada per
interior de masia aïllada, amb una
superfície aproximada de
716.86m2 composta de: quadre
general de comandament i
protecció, circuits interiors amb
cablejat sota tub protector, punts
de llum, interruptors i detectors de
presencia. PA 1,000 3.549,36 € 3.549,36 €

Total  11.1 3.549,36 €
11.2 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

11.2.1 Instal·lació de sanejament
separativa (fecals/pluvials), per a
interior de masia aïllada, amb una
superfície de 716.86m2, composta
de col·lectors, baixants, pericons a
peu de baixant. Inclou la realització
de fossa sèptica. PA 1,000 2.456,32 € 2.456,32 €

Total  11.2 2.456,32 €
11.3 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA  I ACS

11.3.1 Instal·lació de fontaneria per a
interior de masia aïllada, amb una
superfície de 716.86m2, composta
per punts de consum, tuberies de
coure, claus de tall, muntants,
comptador d'aïgua, arqueta de
registre, per 5 banys, 1 cuina i sala
de màquines en magatzem PA 1,000 2.553,30 € 2.553,30 €
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11.3.2 Captador solar tèrmic format per 1
mòduls, compost d'un captador
solar tèrmic pla, amb panell de
muntatge vertical de
1143x2043x80 mm, superfície útil:
2,14 m², rendiment òptic: 0,78,
coeficient de pèrdues primari
3,473 W/m²K i coeficient de
pèrdues secundari 0,017 W/m²K²,
segons UNE-EN 12975-2, amb
bastiments d'estanquitat. U 30,000 1.554,64 € 46.639,20 €

Total  11.3 49.192,50 €
11.4 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

11.4.1 Instal·lació de climatització
centralitzada mitjançant conductes
per a masia interior aïllada amb
una superfície de 716.86m2,
composta per climatitzadora unitat
interior, conductes, difusors
circulars i climatitzadora unitat
exterior. PA 1,000 3.259,19 € 3.259,19 €

Total  11.4 3.259,19 €
11.5 INSTAL·LACIÓ AUDIOVISUALS

11.5.1 Instal·lació de telecomunicacions
per a interior de masia aïllada,
amb una superfície de 716.86m2,
composta per RITI,RITS,punts de
telefonia, internet, tv i interfono. PA 1,000 2.553,33 € 2.553,33 €

Total  11.5 2.553,33 €
Total  11 61.010,70 €

12 EQUIPAMENTS

12.1 Mobiliari complet en cuina
compost per 6,7 m de mobles
baixos amb sòcol inferior i 3,5 m
de mobles alts, realitzat amb fronts
de cuina  i agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de tancament
de la sèrie bàsica, fixats en els
fronts de cuina. U 1,000 1.752,32 € 1.752,32 €

12.2 Equipament de cuina complert
format per placa de gas de 6
fogons de diàmetre 26 i un fogó de
diàmetre 40, fregidora, planxa,
aigüera, griferia, neveres i
congeladors. U 1,000 365,43 € 365,43 €
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12.3 Lavabo de porcellana sanitària,
sobre taulell, gamma bàsica, color
blanc, de 600x340 mm, i desguàs,
acabat crom amb sifó corb. U 18,000 165,39 € 2.977,02 €

12.4 Lavabo mural, d'acer inoxidable
AISI 304, amb acabat setinat,
equipat amb aixeteria
temporitzada, mescladora, de
repisa, per a lavabo. U 2,000 543,85 € 1.087,70 €

12.5 Vàter amb dipòsit baix, gamma
bàsica, color blanc. U 16,000 222,23 € 3.555,68 €

12.6 Aixeteria temporitzada,
mescladora, de repisa, per a
lavabo. U 20,000 239,03 € 4.780,60 €

12.7 Aixeteria temporitzada, instal·lació
vista formada per aixeta de pas
angular mural per a dutxa,
mesclador, elements de connexió i
vàlvula antiretorn. U 17,000 228,81 € 3.889,77 €

12.8 Ascensor elèctric panoràmic de
vidre , amb capacitat per a 6
personas, sense zona de
màquines en la part superior. U 1,000 18.001,20 € 18.001,20 €

Total  12 36.409,72 €
13 URBANITZACIÓ EXTERIOR

13.1 Paviment continu de formigó
imprès, amb junts, de 10 cm
d'espessor, para ús per als
vianants, realitzat amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió, estès i
vibrat manual; acabat imprès en
relleu i tractat superficialment amb
morter decoratiu de rodolament
per a paviment de formigó color
negre, rendiment 4,5 kg/m²;
desemmotllant en pols color negre
i capa de segellat final amb resina
impermeabilitzant d'acabat. m² 90,080 33,01 € 2.973,54 €

13.2 Paviment de grava blanca en
exterior. m² 31,060 33,43 € 1.038,34 €

13.3 Jardinera lineal de fusta amb
forma poligonal, per a contenció
de terres i vegetació. U 38,000 841,24 € 31.967,12 €
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13.4 Banc amb respatller, de llistons de
fusta tropical de 4,0x4,0 cm,
senzill, de 170 cm de longitud, fixat
a una superfície suport (no inclosa
en aquest preu). U 3,000 213,48 € 640,44 €

13.5 Tancament de pati exterior format
per perfils laminats de 15x190cm
cada 5cm amb porta d'obertura
manual composta pel mateix
sistema de lames d'acer corten de
dimensions 310x190cm amb perfil
perimetral de 20x70mm d'una fulla
corredissa, amb guia inferior de
52x82mm. Inclou ferratges i rodes
per lliscament amb coixinet de
greixatge permanent. U 1,000 1.875,36 € 1.875,36 €

Total  13 38.494,80 €
14 GESTIÓ DE RESIDUS

14.1 Transport amb camió de mescla
sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 10
km de distància. m³ 504,890 0,93 € 469,55 €

Total  14 469,55 €
Total  de presupuesto 482.331,11 €
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Resum
1 - ACTUACIONS PREVIES ....................................................................…  (Pàg. 1) 3.562,47 €
2 - ENDERROCS .....................................................................................…  (Pàg. 1) 22.102,59 €
3 - FONAMENTS I MOVIMENTS DE TERRES .......................................…  (Pàg. 2) 6.998,07 €
4 - ESTRUCTURES .................................................................................…  (Pàg. 2) 28.555,19 €
5 - COBERTES ........................................................................................…  (Pàg. 4) 9.146,86 €
6 - TANCAMENTS I DIVISORIES ............................................................…  (Pàg. 5) 122.045,76 €
7 - CARPINTERIA ....................................................................................…  (Pàg. 6) 28.254,94 €
8 - REVESTIMENTS ................................................................................…  (Pàg. 17) 83.592,21 €
9 - PAVIMENTS .......................................................................................…  (Pàg. 19) 24.901,21 €
10 - PROTECCIONS SOLARS I BARANES ............................................…  (Pàg. 20) 16.787,04 €
11 - INSTAL·LACIONS ............................................................................…  (Pàg. 21) 61.010,70 €
12 - EQUIPAMENTS ................................................................................…  (Pàg. 22) 36.409,72 €
13 - URBANITZACIÓ EXTERIOR ............................................................…  (Pàg. 23) 38.494,80 €
14 - GESTIÓ DE RESIDUS .....................................................................…  (Pàg. 24) 469,55 €

Total del pressupost 482.331,11 €
IVA (21%) 101.289,53 €

583.620,64 €

L'import del pressupost puja a cinc-cents vuitanta-tres mil sis-cents vint Euros amb seixanta-quatre cèntims.

REFORMA I CANVI D'ÚS -  OLIVER DE CAN SITJAR

24-03-17

Pressupost de venda

Codi Descripció U Quantitat ImportPreu unitari

Pàg. 25/25



  

 

ANNEX IV: NORMATIVA 

 



 

IV. NORMATIVA 

S’ha donat compliment a tots els apartats del CTE en relació amb la nostra intervenció així com els 

seus documents bàsics.  Adjuntem els decrets que regulen més concretament les granges-escoles. 

IV.I Decret 16/2014 d’11 de febrer 

IV.II Decret 140/2003 de 10 de juny 

  



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

DECRET 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb
infants i joves.

L’article 142 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència
exclusiva en matèria de joventut.

D’una banda, aquest Decret té per finalitat regular el Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves que preveu la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves, i és aplicable a les instal·lacions que esmenta l’article 2 d’aquesta Llei.

L’article 8 bis de la Llei esmentada estableix que la gestió del Registre d’instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves correspon a l’òrgan competent en matèria de joventut de l’Administració de la Generalitat,
que l’ha de dur a terme d’acord amb el contingut i el funcionament que s’estableixin per reglament. Aquest
article es va afegir mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb
rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior, amb l’objectiu de suprimir o reduir les càrregues administratives tant a les
persones destinatàries com a les prestadores de serveis.

Amb la finalitat de complir aquest mandat legal, el capítol 1 d’aquest Decret regula el Registre d’instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves, el qual constitueix un mecanisme necessari per gestionar les
comunicacions prèvies a la posada en funcionament de les instal·lacions, així com les relatives a la modificació i
l’alteració de qualsevol de les seves dades registrals.

Escau recordar que, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, que va
afegir l’article 27 del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, el Registre d’instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves substitueix el llibre de registre que preveuen el Decret 276/1994, de 14 d’octubre,
d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, i el Decret
140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

D’altra banda, i atès que el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, va modificar la Llei 38/1991, de 30 de
desembre, pel que fa al règim d’autorització, el qual va substituir pel règim de comunicació prèvia,
acompanyada de la declaració responsable corresponent, en la regulació dels requisits de funcionament
d’aquests centres, mitjançant aquest Decret es modifica el Decret 140/2003, de 10 de juny, amb la voluntat de
construir un marc jurídic coherent i un procediment administratiu clar i que, alhora, doni resposta a les
expectatives i demandes dels consells comarcals, del Consell General d’Aran i dels ajuntaments que han assolit
les potestats de tramitació, inspecció i sanció i de les persones titulars d’instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves que s’hi relacionen.

Finalment, d’acord amb l’article 4.3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, es determinen la forma i la quantia
de l’assegurança de responsabilitat civil general per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats
a les persones usuàries i a terceres persones derivats de la utilització de les instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen els articles 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i ha estat sotmès a informe
de la Comissió de Govern Local i a dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:
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Capítol 1

Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquest capítol té per objecte establir el Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb
infants i joves (en endavant, Registre).

1.2 Resten sotmeses a les disposicions d’aquest capítol les instal·lacions que preveu l’article 2 de la Llei
38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

 

Article 2

Adscripció i naturalesa del Registre

2.1 El Registre està adscrit al departament competent en matèria de joventut i la seva gestió correspon a
l’òrgan competent en matèria d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

2.2 El Registre és públic i la inscripció en el Registre no té efectes habilitants de l’activitat.

 

Article 3

Finalitats del Registre

3.1 El Registre té com a finalitat principal la inscripció de les dades que contenen les comunicacions prèvies a
l’inici, la suspensió o el cessament de l’activitat presentades per les persones titulars d’instal·lacions destinades
a activitats amb infants i joves, d’acord amb el que estableix l’article 5 d’aquest capítol.

3.2 També té com a finalitat posar a disposició del departament competent en matèria de joventut la
informació descriptiva i nominal de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de Catalunya, la
seva titularitat, les incidències i els canvis que les afectin, així com les decisions administratives del
departament competent en matèria de joventut i de les administracions locals que han assumit l’exercici de les
competències en relació amb el compliment dels drets i els deures que les afecten legalment.

3.3 El Registre ha de servir per mantenir actualitzada i ordenada la informació global sobre el sector de les
instal·lacions juvenils que conté, i garantir-ne la difusió al conjunt de la societat.

 

Article 4

Objecte d’inscripció

4.1 En el Registre han de constar, com a mínim, les dades següents:

a) Nom de la instal·lació.

b) Objecte de la comunicació prèvia, que pot ser la posada en funcionament, el canvi de titularitat o
d’administració, la modificació de dades o característiques de la instal·lació que contingui una comunicació
anterior, la suspensió temporal o el cessament definitiu d’activitat.

c) Data de presentació de la comunicació prèvia.

d) Tipus d’instal·lació, segons la classificació de l’article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre.

e) Nom i cognoms de la persona física o jurídica titular de la instal·lació i de la persona representant, si escau.

f) Nom i cognoms de la persona administradora de la instal·lació.

g) Adreça i municipi de la instal·lació.

h) Nombre màxim de places de la instal·lació.
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i) En el supòsit de comunicació prèvia de canvi de titularitat, les dades de la nova persona titular: nom i
cognoms de la persona física, o denominació de la persona jurídica, i de la persona representant, si escau.

j) En el supòsit de comunicació prèvia de canvi de persona administradora, les seves dades: nom i cognoms.

k) En el supòsit de comunicació de suspensió temporal, les dates d’inici i finalització de la suspensió.

l) Les decisions que han adoptat el departament competent en matèria de joventut i les administracions locals
que han assumit l’exercici de les competències en relació amb el compliment dels drets i els deures que
estableix la Llei 38/1991, de 30 de desembre, i les disposicions reglamentàries que la despleguen.

4.2 Les persones titulars de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves tenen dret a conèixer
les dades que les afecten i, si escau, a promoure’n la modificació per adequar-les a la realitat.

4.3 El programa electrònic del Registre ha d’atorgar, per ordre cronològic i amb numeració correlativa, un
número de registre a cada instal·lació a partir de la data de la comunicació prèvia a la seva obertura.

4.4 La comunicació del cessament definitiu deixa sense efecte la inscripció de la instal·lació al Registre.

 

Article 5

Procediment d’inscripció

5.1 Els consells comarcals, el Consell General d’Aran i els ajuntaments que hagin assolit les potestats de
tramitació, inspecció i sanció, d’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre,
han de dur a terme les actuacions següents:

a) Informar sobre les dades consignades en les comunicacions prèvies que hagin rebut al Registre en el termini
de deu dies des de la seva recepció.

b) Proposar al departament competent en matèria de joventut la inscripció de les comunicacions prèvies en el
Registre en el termini de vint dies des de la recepció de les comunicacions esmentades.

c) Notificar al departament competent en matèria de joventut les resolucions derivades dels procediments
d’inspecció i dels procediments sancionadors en el termini d’un mes des de la seva adopció.

5.2 La inscripció de les comunicacions prèvies en el Registre correspon al departament competent en matèria
de joventut en el termini de deu dies des de la recepció de la proposta d’inscripció a què fa referència l’article
5.1.b). Les inscripcions s’han de notificar a les persones titulars de les instal·lacions i a les administracions
públiques receptores de les comunicacions prèvies en el termini de dos mesos des que les persones
interessades hagin presentat la comunicació.

5.3 Les informacions, les notificacions i les propostes d’inscripció s’han de dur a terme mitjançant el programa
electrònic del Registre, al qual s’accedeix a través del portal eaCat.

5.4 En el supòsit que com a conseqüència de la verificació de les comunicacions prèvies, de les inspeccions
realitzades o de les sancions imposades per l’administració competent, s’hagi resolt el tancament d’una
instal·lació o l’adopció de mesures provisionals, s’ha de deixar sense efecte o suspendre provisionalment la
inscripció de la instal·lació al Registre, respectivament.

 

Article 6

Accés a les dades del Registre

6.1 Les inscripcions registrals que conté el Registre són de lliure accés per a qualsevol persona que ho sol·liciti,
sens perjudici de la protecció de les dades de caràcter personal d’acord amb la legislació vigent.

6.2 La consulta directa de les dades registrades es realitza mitjançant el lloc web del departament competent
en matèria de joventut.

 

Article 7

Protecció de dades de caràcter personal

Per tal de garantir la protecció de les dades personals que consten en el Registre, l’òrgan responsable del fitxer
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creat a tal efecte ha d’adoptar les mesures de gestió i d’organització necessàries per assegurar-ne la
confidencialitat, la seguretat i la integritat, així com totes les mesures que calguin per fer efectius els drets de
les persones afectades que la normativa de protecció de dades reconeix.

 

Capítol 2

Modificació del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves

 

Article 8

Modificació de l’article únic del Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article únic del Decret 140/2003, de 10 de juny, que resta redactat de la manera següent:

“S’aprova el Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.”

 

Article 9

Modificació de l’article 2 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article 2 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 2

”Competències de l’Administració de la Generalitat

”2.1 Al departament competent en matèria de joventut li correspon exercir les competències pròpies de
l’Administració de la Generalitat en aquesta matèria, sens perjudici de les potestats d’execució delegades als
consells comarcals, al Consell General d’Aran i als ajuntaments. Entre les competències, d’acord amb la Llei
38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, hi ha:

”a) Gestionar i tramitar la comunicació prèvia, acompanyada de la declaració responsable, a l’inici de l’activitat
d’una instal·lació juvenil.

”b) Inscriure la instal·lació en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (en
endavant, Registre), que li ha d’assignar el número que li correspongui.

”c) Inspeccionar les instal·lacions juvenils per tal d’assegurar-hi les condicions tècniques i de seguretat
adequades, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions i organismes públics en
matèria de seguretat.

”d) Incoar expedients sancionadors, així com resoldre’ls.

”2.2 El departament competent en matèria de joventut ha de posar a disposició del públic en general,
mitjançant publicacions i difusió per mitjans electrònics, informació suficient i actualitzada sobre les
instal·lacions juvenils de Catalunya.”

 

Article 10

Modificació de l’article 5 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article 5 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 5

”Comunicació al departament competent en matèria de joventut per part del Consell General d’Aran, els
consells comarcals i els ajuntaments

”5.1 Els consells comarcals, el Consell General d’Aran i els ajuntaments que hagin assolit les potestats de
tramitació, inspecció i sanció d’acord amb l’article 3 d’aquest Reglament, han de dur a terme, en els termes
que preveu l’article 5 del Decret 16/2014, d’aprovació del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants
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i joves, les actuacions següents:

”a) Informar sobre les dades consignades en les comunicacions prèvies que hagin rebut el Registre
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves en el termini de deu dies des de la seva recepció.

”b) Proposar al departament competent en matèria de joventut la inscripció de les comunicacions prèvies en el
Registre en el termini de vint dies des de la recepció de les comunicacions esmentades.

”c) Notificar al departament competent en matèria de joventut les resolucions derivades dels procediments
d’inspecció i dels procediments sancionadors en el termini d’un mes des de la seva adopció.

”5.2 El departament competent en matèria de joventut pot sol·licitar, quan ho consideri oportú, còpia d’altra
documentació que estigui inclosa en els expedients corresponents.”

 

Article 11

Modificació de l’article 6 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article 6 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 6

”Requisits per a l’inici de l’activitat

”6.1 La persona física o jurídica titular d’una instal·lació juvenil ha de presentar, prèviament a la seva posada
en funcionament, una comunicació a l’òrgan administratiu competent en la matèria o a la xarxa d’oficines de
Gestió Empresarial, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

”6.2 La comunicació prèvia ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable de la persona titular de la
instal·lació en què manifesti que compleix amb els requisits següents, que disposa de la documentació
acreditativa corresponent, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici de l’activitat:

”a) Que la persona signant és la titular o la representant de l’entitat titular de la instal·lació juvenil.

”b) Que l’entitat o persona titular de l’activitat és la propietària o arrendatària del bé immoble on està ubicada
la instal·lació juvenil, o la posseïdora de qualsevol altre títol que acrediti la disponibilitat per destinar-lo a
aquest ús.

”c) Que s’ha donat compliment al procediment d’intervenció administrativa ambiental que regulen la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i el seu Reglament.

”d) Que s’ha elaborat la Memòria descriptiva de la instal·lació on consten els aspectes que indiquen els articles
22 al 41 d’aquest Reglament i 42 al 44, segons correspongui.

”e) En el cas que la instal·lació disposi d’edificacions preexistents, que disposa del certificat de la solidesa
d’aquestes, lliurat i signat per personal tècnic competent, i de plànols a escala 1/50 que reflecteixen l’estat
actual de la instal·lació, que ha de complir amb les prescripcions d’aquest Reglament.

”f) En el cas que la instal·lació disposi d’edificacions de nova construcció, que disposa del certificat final d’obra
lliurat i signat per la direcció facultativa, i de plànols a escala 1/50 que reflecteixen l’estat definitiu de la
instal·lació.

”g) En cas que la instal·lació no estigui situada en sòl urbà, que disposa de l’informe de l’organisme competent
sobre la compatibilitat entre l’ús de la instal·lació i la classificació del sòl.

”h) Que disposa de l’informe sanitari preceptiu i vinculant, lliurat pels serveis sanitaris de l’administració
competent, sobre el compliment de la normativa vigent relativa a les aigües de consum i a la higiene dels
aliments.

”i) Que compleix amb la normativa aplicable als equips i instal·lacions sotmesos als diversos reglaments tècnics
de seguretat industrial, així com amb la vigència de les inspeccions que els són preceptives.

”j) Que s’ha dut a terme, si escau, la intervenció administrativa en l’àmbit de la prevenció i seguretat en
matèria d’incendis, segons estableix la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
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”k) Que s’ha contractat una assegurança de responsabilitat civil general, o bé es disposa d’una garantia
equivalent, per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats a les persones usuàries i a terceres
persones derivats de la utilització de la instal·lació, d’acord amb el que preveu l’article 18 d’aquest Reglament.

”6.3 Els models de comunicació prèvia i de declaració responsable els ha de fixar el departament competent en
matèria de joventut i es formalitzen en un imprès normalitzat que es pot descarregar des de la seu corporativa
electrònica de la Generalitat de Catalunya o de l’òrgan administratiu que correspongui, o bé obtenir en
qualsevol dependència de l’òrgan administratiu competent en la matèria.

”6.4 La comunicació prèvia, acompanyada de la declaració responsable corresponent, permet l’inici de l’activitat
des del dia de la seva presentació, i ha de ser inscrita d’ofici en el Registre, d’acord amb el que preveu l’article
5.2 del Decret 16/2014, d’aprovació del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb
infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

”6.5 La comunicació prèvia, acompanyada de la declaració responsable corresponent, faculta el departament
competent en matèria de joventut o les administracions locals que han assumit l’exercici de les competències
per verificar la conformitat de les dades que contenen, d’acord amb el que preveuen els articles 35 i 36 de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

”6.6 Als efectes del que estableix l’article 38 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les inexactituds, les falsedats o les omissions, de
caràcter essencial, en les dades i els documents que es detallen a continuació, que contenen la comunicació
prèvia i la declaració responsable, comporten, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense
efecte el tràmit corresponent i impedeixen l’exercici del dret o de l’activitat afectada des del moment en què es
coneixen:

”a) L’objecte de la comunicació prèvia.

”b) El tipus d’instal·lació, segons la classificació de l’article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre.

”c) El nom, els cognoms i el DNI o NIE o NIF de la persona física o jurídica titular de la instal·lació i de la
persona representant, si escau.

”d) L’adreça i el municipi de la instal·lació.

”e) El nom de la instal·lació i el seu nombre màxim de places.

”f) En el supòsit de comunicació prèvia de canvi de titularitat, les dades de la nova persona titular.

”g) La documentació que preveuen els apartats a), b), c), d), e), f), h) i) i j) de l’apartat 2 d’aquest article,
que la persona titular ha declarat posseir.”

 

Article 12

Modificació de l’article 7 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article 7 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 7

”Simultaneïtat d’usos i divulgació d’informació

”7.1 A causa de la diferent tipologia de les persones usuàries pel que fa a l’edat, la procedència, el grau
d’agrupació i altres característiques similars, i de les activitats que aquestes persones hi duen a terme, una
mateixa instal·lació juvenil no es pot inscriure simultàniament com a alberg de joventut i com a casa de
colònies, granja escola o aula de natura. No s’exclou, però, l’ús compartit d’alguns serveis entre diverses
instal·lacions, d’acord amb el que estableix l’article 41 d’aquest Reglament.

”7.2 És responsabilitat de les persones o entitats titulars de les instal·lacions la veracitat de la informació i de
la publicitat que divulguin, per qualsevol mitjà. Qualsevol incompliment pel que fa al cas se sanciona d’acord
amb la legislació vigent.”

 

Article 13

Modificació de l’article 8 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny
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Es modifica l’article 8 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 8

”Servei d’assessorament tècnic

”Les persones físiques o jurídiques interessades en l’obertura d’una instal·lació juvenil disposen, en el
departament competent en matèria de joventut, d’un servei complementari d’assessorament sobre els aspectes
tècnics i els procedimentals que regula aquest Reglament.”

 

Article 14

Modificació de l’article 9 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article 9 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 9

”Canvis de titularitat i modificacions

”9.1 La nova persona titular ha de comunicar el canvi de titularitat d’una instal·lació juvenil a l’òrgan
administratiu competent en la matèria o a la xarxa d’oficines de Gestió Empresarial en el termini d’un mes des
de la formalització del canvi, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú. Aquesta comunicació s’ha d’inscriure en el Registre i ha d’incloure el nom i les dades de la persona
responsable adquirent de la titularitat de la instal·lació.

”9.2 La modificació de qualsevol de les dades i característiques de la instal·lació que contingui la comunicació
prèvia, la suspensió temporal, el reinici i el cessament definitiu de l’activitat, està subjecta al règim de
comunicació prèvia que regula l’article 6 d’aquest Reglament. Aquesta comunicació ha d’anar acompanyada de
la declaració responsable corresponent i s’ha d’inscriure igualment en el Registre.”

 

Article 15

Modificació de l’article 10 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article 10 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 10

”Inspeccions

”10.1 Amb l’objectiu de verificar que s’ajusten a la comunicació prèvia i a la declaració responsable, les
instal·lacions juvenils estan subjectes a les inspeccions següents:

”a) Inspecció inicial, que han de dur a terme els serveis d’inspecció de l’administració competent en el termini
màxim de dos mesos a comptar de la data de presentació de la comunicació prèvia, acompanyada de la
declaració responsable, davant l’òrgan competent.

”b) Inspeccions periòdiques posteriors, que han de dur a terme els serveis d’inspecció de l’administració
competent cada dos anys a comptar de la data d’inscripció de la comunicació prèvia a la posada en
funcionament pel departament competent en matèria de joventut. Amb motiu d’aquesta inspecció, s’ha de
procedir, si escau, a l’actualització de les dades que derivin de la comunicació. S’ha d’informar el Registre
sobre el resultat de la inspecció, amb les dades actualitzades, si escau, i les resolucions que s’adoptin en
conseqüència s’han de comunicar, en el termini màxim d’un mes, al departament competent en matèria de
joventut perquè les inscrigui, si escau, al Registre.

”10.2 Després de la inspecció, i segons el seu resultat, es fa advertiment escrit a la persona titular de la
instal·lació perquè esmeni les mancances o deficiències que impliquin un incompliment de la legislació vigent i
que han de constar degudament en acta estesa a aquest efecte. Passats tres mesos sense que la persona
titular justifiqui davant de l’administració les esmenes de les mancances o deficiències detectades, s’ha d’iniciar
el procediment sancionador corresponent. S’ha de fer constar expressament en l’advertiment escrit el termini
fixat per corregir les mancances o deficiències i la conseqüència que comporta el seu incompliment.

”10.3 La facultat d’inspecció que indiquen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les facultats
d’inspecció i control que pertanyen a la resta dels organismes públics competents, atesa la normativa sectorial
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que sigui d’aplicació.”

 

Article 16

Modificació de l’article 11 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article 11 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 11

”Definició

”11.1 Es crea la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils.

”11.2 Totes les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves que regula aquest Reglament, tant si
són de titularitat pública com privada, s’integren, un cop han estat inscrites al Registre, a la Xarxa Catalana
d’Instal·lacions Juvenils. Igualment s’hi integren les instal·lacions juvenils ja autoritzades abans de l’entrada en
vigor del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre.”

 

Article 17

Modificació de l’article 13 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article 13 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 13

”Placa identificativa

”Les instal·lacions que formen part de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils han d’exhibir de manera
visible, a l’exterior de l’edifici i al costat de l’entrada principal d’accés, una placa identificativa. Aquesta placa
ha d’incloure el logotip a què es refereix l’article anterior, el nom de la instal·lació, el seu número de registre,
la menció ‘casa de colònies’, ‘alberg de joventut’, ‘granja escola’ o ‘aula de natura’, segons correspongui, i la
identificació institucional de la Generalitat, segons el model oficial que estableix el departament competent en
matèria de joventut.”

 

Article 18

Modificació de l’article 18 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’article 18 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“Article 18

”Assegurances

”18.1 Les persones físiques o jurídiques titulars d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves han
de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil general, o bé disposar d’una garantia equivalent,
per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats a les persones usuàries i a terceres persones
derivats de la utilització de la instal·lació, amb uns límits mínims d’indemnització de 150.000 euros per víctima.

”18.2 La cobertura mínima de l’assegurança definida a l’apartat anterior, pel que fa al conjunt d’un únic
sinistre, ha de ser la següent:

”Instal·lacions fins a 25 places: 500.000 euros.

”Instal·lacions de 26 a 50 places: 800.000 euros.

”Instal·lacions de 51 a 100 places: 1.000.000 d’euros.

”Instal·lacions de 101 a 250 places: 1.200.000 euros.

”Instal·lacions de més de 250 places: 1.500.000 euros.

”18.3 L’assegurança ha de cobrir les persones usuàries de les instal·lacions per a infants i joves i també les
persones que hi prestin els seus serveis.” 
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Article 19

Modificació de l’article 20 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’apartat 1 de l’article 20 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“20.1 Les instal·lacions que regula aquest Reglament i les ja autoritzades abans de l’entrada en vigor del
Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, han de tenir, a disposició dels seus usuaris o usuàries o de qualsevol
inspector o inspectora o altra persona degudament acreditada, la documentació que es detalla a continuació:

”a) Una còpia de la comunicació prèvia, acompanyada de la declaració responsable, presentada a
l’administració pública competent, o l’autorització de funcionament lliurada per l’organisme competent.

”b) La documentació que la persona titular ha declarat posseir en compliment del que preveu l’article 6.2
d’aquest Reglament, en el supòsit d’instal·lacions subjectes al règim de comunicació prèvia.

”c) Els resultats de les anàlisis d’autocontrol de l’aigua de consum humà que correspongui realitzar segons les
característiques del sistema de subministrament de la instal·lació.

”Les anàlisis les ha d’efectuar un laboratori reconegut oficialment, excepte les del seguiment dels nivells de
desinfectant, que també pot dur a terme la persona responsable de la instal·lació.

”d) L’informe de l’any en curs que acrediti les condicions higièniques i sanitàries correctes de la instal·lació,
lliurat i signat pels serveis sanitaris de l’administració competent.

”e) La llista de preus de l’any en curs, amb el detall dels diversos conceptes i serveis oferts.

”f) Les normes de funcionament de la instal·lació.”

 

Article 20

Modificació de l’article 42 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’apartat 2 de l’article 42 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“42.2 Poden ser inscrites com a granja escola les instal·lacions que, a més de complir els articles precedents,
disposin de llibre d’explotació ramadera i estiguin registrades com a nucli zoològic o com a explotació
ramadera al departament competent en matèria d’agricultura, sempre que rebin un informe favorable d’aquest
departament sobre la idoneïtat de la instal·lació per dur-hi a terme l’activitat de granja escola.”

 

Article 21

Modificació de l’article 43 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’apartat 2 de l’article 43 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“43.2 Poden ser inscrites com a aula de natura les instal·lacions que, a més de complir els articles precedents,
rebin un informe favorable del departament competent en matèria de medi ambient sobre la idoneïtat de la
instal·lació per dur-hi a terme l’activitat d’aula de natura i sobre els programes d’educació ambiental que s’hi
preveu desenvolupar.”

 

Article 22

Modificació de l’article 44 del Reglament aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny

Es modifica l’apartat 10 de l’article 44 del Reglament, que resta redactat de la manera següent:

“44.10 La inscripció d’una instal·lació com a alberg de joventut és compatible amb el seu ús, durant el curs
escolar i de forma total o parcial, com a residència d’estudiants, sempre que aquest fet estigui degudament
especificat en la comunicació prèvia.”
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Article 23

Es deroga l’annex del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves.

 

 

Disposició addicional

El que estableix aquest Decret, s’entén sens perjudici de les competències pròpies del Consell General d’Aran
en matèria d’instal·lacions juvenils, segons el Decret 292/1997, d’11 de novembre, de transferència de
competències i serveis de la Generalitat al Consell General d’Aran en matèria de joventut.

 

 

Disposicions transitòries

 

-1 Les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves ja autoritzades o que hagin estat objecte de
comunicació amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret s’han d’inscriure d’ofici al Registre
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquest Decret.

-2 Adaptació de les instal·lacions

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, les persones titulars de les instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves han de tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil o
garantia equivalent que preveu l’article 18 i disposar de la documentació que ho acredita.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

(14.043.023)
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DECRET 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament 
d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 

DOGC núm. 3907 - 18/06/2003, modificat pel Decret 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, DOGC núm. 6561 - 13/02/2014 

 
 
D'acord amb la Llei 38/1991, de 30 de 

desembre, d'instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves, el Govern de la 

Generalitat de Catalunya va aprovar per Decret 

276/1994, de 14 d'octubre, el reglament que la 

desenvolupa i en el qual s’estableixen les 

condicions tècniques que han de complir 

aquelles instal·lacions per garantir-ne la funció 

educativa, la correcta prestació dels serveis 

oferts, la qualitat de vida i seguretat de les 

persones usuàries, i evitar molèsties a terceres 

persones així com efectes negatius per a 

l'entorn. 

 

El Decret 276/1994, de 14 d'octubre, 

desenvolupava la Llei per als cinc tipus 

d’instal·lacions que s’hi definien: les cases de 

colònies, els albergs de joventut, les granges 

escola, les aules de natura i els campaments 

juvenils. El temps transcorregut de vigència 

d'aquesta disposició, ha permès detectar 

possibles millores del reglament, i els canvis 

que han afectat diverses normatives sectorials 

aconsellen actualitzar aquesta normativa, cosa 

que s'efectua mitjançant el present Decret. 

 

S'ha considerat important definir amb més 

detall les condicions específiques de les 

granges escola i les aules de natura, garantint 

l'existència dels equipaments i els programes 

pedagògics necessaris per a la seva funció. 

També s'ha detectat la necessitat de 

diferenciar més clarament les característiques 

pròpies dels albergs de joventut. Igualment, i 

tenint en compte la realitat social actual, s’han 

ampliat els tipus d’usuaris i usuàries admesos, 

de forma no habitual, a les cases de colònies, 

granges escola i aules de natura. Així mateix, 

l'admissió en aquestes instal·lacions de 

persones usuàries que no pertanyen a grups 

d’infants i joves haurà de dur-se a terme 

garantint la funció pedagògica d’aquestes 

instal·lacions i respectant sempre la prioritat 

que han de tenir els grups d’infants i joves en el 

seu ús. 

 

La condició anterior deriva del caràcter 

essencial que té el contingut pedagògic de les 

activitats que es duen a terme en les 

instal·lacions juvenils, i, per extensió, de les 

pròpies instal·lacions que les fan possibles. La 

mateixa necessitat de garantir aquesta funció 

pedagògica ha aconsellat, prenent com a base 

l’experiència acumulada, no permetre que una 

mateixa instal·lació pugui estar autoritzada 

simultàniament com a casa de colònies i com a 

alberg de joventut. 

 

Finalment, i en resposta a una necessitat 

llargament sentida, el reglament que s'aprova 

mitjançant aquest Decret defineix la Xarxa 

Catalana d’Instal·lacions Juvenils, deixant per a 

un desenvolupament normatiu posterior la 

regulació del seu funcionament intern i d’altres 

aspectes de procediment. 

 

Per  oferir una major claredat en els aspectes 

tècnics i administratius que han de complir els 

campaments juvenils, i facilitar-ne així 

l’autorització, aquests han quedat exclosos 

d'aquest reglament, i seran objecte de 

regulació a través d'un reglament propi. 

 

Per tot això, vist el dictamen de la Comissió 

Jurídica Assessora, a proposta del conseller en 

cap i d'acord amb el Govern, 

 

 

 

DECRETO: 

 

Article únic: 

S’aprova el Reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves. 

 

Disposicions transitòries 

1. Les instal·lacions juvenils ja autoritzades en 

el moment de l’entrada en vigor d’aquest 

Decret se seguiran regint per la normativa 

d’instal·lacions juvenils aplicable en el moment 

de l'autorització, sens perjudici del que 

estableixen les disposicions transitòries 

següents i l’article 19, apartats 2 i 3 del 

reglament aprovat per aquest Decret. No 

obstant això, les persones titulars 

d’instal·lacions juvenils ja autoritzades podran 

sol·licitar a l’administració competent l’aplicació 

del present reglament amb la conseqüent 

adaptació de les instal·lacions i nova 

autorització de l’administració competent. 
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2. Les persones o entitats titulars de les 

instal·lacions que gaudeixen actualment 

d’autorització de funcionament  com a granja 

escola o aula de natura disposen d’un termini 

de tres anys a partir de la publicació d'aquest 

Decret per presentar a l'administració 

competent autoritzadora els informes indicats 

als articles 42, apartat 2, i 43, apartat 2, 

respectivament. En cas contrari, la instal·lació 

quedarà autoritzada com a casa de colònies. 

 

3. Les persones titulars de les instal·lacions 

juvenils ja autoritzades disposen d’un termini 

de tres anys a partir de la publicació d’aquest 

Decret per oferir als seus usuaris i usuàries la 

possibilitat d’escalfar-se el menjar i netejar els 

estris que determina l’article 33.2. 

 

4. Les persones titulars de les instal·lacions 

que ja gaudeixin actualment d'autorització de 

funcionament com a alberg de joventut 

disposen d’un termini de tres anys, a partir de 

l'entrada en vigor d’aquest Decret, per a 

adequar-les al que determina l’article 44, llevat 

dels seus apartats 5, 6 i 7, els quals només 

s'aplicaran a les instal·lacions que s'autoritzin a 

partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret. 

 

5. Mentre no entri en vigència el reglament que 

regularà específicament els campaments 

juvenils, continuen vigents els preceptes del 

Decret  276/1994, de 14 d'octubre, en tot el 

que fa referència a aquestes instal·lacions. 

 

Disposicions finals 

1. La persona titular del Departament 

competent en la matèria objecte d’aquest 

Decret dictarà les disposicions que consideri 

oportunes per al seu desplegament, incloses 

les que siguin necessàries per al 

desenvolupament de la Xarxa Catalana 

d’Instal·lacions Juvenils. 

 

2. Aquest Decret entrarà en vigor transcorregut 

un mes des de la seva publicació en el DOGC. 

 

Disposició derogatòria única 

Queden derogats els articles 24, 26, 27, 28, 

apartat 3 de l’article 29, 31 i 34 del Decret 

276/1994, de 14 d'octubre, d'aprovació del 

Reglament d’Instal·lacions destinades a 

activitats de lleure amb infants i joves. La resta 

de disposicions d’aquest Decret continuen 

vigents només per als campaments juvenils. 

 

Barcelona, 10 de juny de 2003 

 

Jordi Pujol 

President de la Generalitat de Catalunya 

 

Artur Mas i Gavarró 

Conseller en cap 
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REGLAMENT
 

 

CAPÍTOL 1 
Disposicions Generals 
 
Secció 1 
Objecte 
 
Article 1  
Objecte 
 

L'objecte d'aquest reglament és establir les 

condicions tècniques necessàries que ha de 

complir cada modalitat d'instal·lació juvenil de 

les definides en la Llei 38/1991, de 30 de 

desembre, d'instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves, excepte els 

campaments juvenils, per tal de garantir la 

correcta prestació dels serveis que ofereixen, 

la qualitat de vida i la seguretat de les persones 

que les usen, l'estalvi de molèsties a terceres 

persones, l’absència d’efectes negatius per a 

l'entorn i, molt especialment, la seva funció 

educativa i social. 

 

Secció 2 
Competències 
 

Article 2  
Competències de l’Administració de la 
Generalitat 
 

2.1 Al departament competent en matèria de 
joventut li correspon exercir les competències 
pròpies de l’Administració de la Generalitat en 
aquesta matèria, sens perjudici de les potestats 
d’execució delegades als consells comarcals, 
al Consell General d'Aran i als ajuntaments. 
Entre les competències, d’acord amb la Llei 
38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, hi 
ha: 
 
a) Gestionar i tramitar la comunicació prèvia, 
acompanyada de la declaració responsable, a 
l’inici de l'activitat d’una instal·lació juvenil.  
 
b) Inscriure la instal·lació en el Registre 
d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves (en endavant, Registre), que li ha 
d’assignar el número que li correspongui. 
 
c) Inspeccionar les instal·lacions juvenils per tal 
d’assegurar-hi les condicions tècniques i de 
seguretat adequades, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a d'altres 

administracions i organismes públics en 
matèria de seguretat. 
 
d) Incoar expedients sancionadors, així com 
resoldre'ls. 
 
2.2 El departament competent en matèria de 
joventut ha de posar a disposició del públic en 
general, mitjançant publicacions i difusió per 
mitjans electrònics, informació suficient i 
actualitzada sobre les instal·lacions juvenils de 
Catalunya. 
 

Article 3 
Potestats d'execució i sanció sobre 
instal·lacions juvenils 
 

3.1  No obstant el que preveu l'article anterior, 

les comarques i els municipis poden exercir 

potestats d'execució sobre les instal·lacions 

juvenils del seu territori, en els termes 

expressats al Decret 187/1993, de 27 de juliol, 

de delegació de competències de la Generalitat 

de Catalunya en matèria de joventut, i el Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, respectivament. 

 

3.2  Per a l'efectivitat de les competències que 

es deleguen a les comarques cal que 

l'administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant la Secretaria General de Joventut 

del Departament de la Presidència, subscrigui 

un conveni amb cada comarca, en els termes 

previstos al Decret 187/1993, de 27 de juliol. 

 

3.3  Els municipis, a més, segons el que 

disposa l'article 7.1 de la Llei 38/1991, de 30 de 

desembre, quan exercitin aquestes potestats 

d'execució sobre instal·lacions situades en el 

seu terme municipal, han d'adoptar un acord 

exprés en el qual es justifiqui la capacitat 

tècnica, financera i de gestió per poder dur-les 

a terme, acord que ha de ser comunicat a 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

en els termes previstos en la normativa de 

règim local. 

 

Article 4 
Exercici per part dels ajuntaments de les 
potestats sobre instal·lacions juvenils 
 

4.1  Per justificar la capacitat tècnica, financera 

i de gestió dels municipis a la qual es refereix 

l'article anterior, cal que els ajuntaments 

prevegin i facin constar en els seus 

pressupostos així com a les seves llistes de 
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personal, els mitjans necessaris per garantir la 

inspecció i el control de la correcta adequació 

de les instal·lacions a la Llei 38/1991, de 30 de 

desembre, i aquest reglament. 

 

4.2  Els ajuntaments que compleixin l'apartat 

anterior han d'enviar a la Secretaria General de 

Joventut l'acord d'exercici de les potestats 

d'execució en la matèria objecte d'aquesta 

norma, juntament amb els informes emesos pel 

secretari o secretària i per l'interventor o 

interventora de l'ens local sobre les qüestions 

indicades a l'esmentat apartat. 

 

4.3  Un cop efectuats aquests tràmits, es 

crearà una comissió de traspassos de 

competències, que inclourà persones 

representants de l'ajuntament interessat, del 

Consell Comarcal afectat i de la Secretaria 

General de Joventut, amb la finalitat principal 

de facilitar el traspàs a l'ajuntament de les 

competències i de la documentació que li 

corresponen. 

 

Article 5 
Comunicació al departament competent en 
matèria de joventut per part del Consell 
General d'Aran, els consells comarcals i els 
ajuntaments 
 

5.1 Els consells comarcals, el Consell General 
d'Aran i els ajuntaments que hagin assolit les 
potestats de tramitació, inspecció i sanció 
d'acord amb l'article 3 d'aquest Reglament han 
de dur a terme, en els termes que preveu 
l’article 5 del Decret 16/2014, d'aprovació del 
Reglament del Registre d'instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, i de 
modificació del Reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, les 
actuacions següents:  
 
a) Informar sobre les dades consignades en les 
comunicacions prèvies que hagin rebut el 
Registre d’instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves en el termini de deu dies 
des de la seva recepció. 
 
b) Proposar al departament competent en 
matèria de joventut la inscripció de les 
comunicacions prèvies en el Registre en el 
termini de vint dies des de la recepció de les 
comunicacions esmentades. 
 
c) Notificar al departament competent en 
matèria de joventut les resolucions derivades 
dels procediments d’inspecció i dels 

procediments sancionadors en el termini d’un 
mes des de la seva adopció. 
 
5.2 El departament competent en matèria de 
joventut pot sol·licitar, quan ho consideri 
oportú, còpia d’altra documentació que estigui 
inclosa en els expedients corresponents. 
 

Secció 3 
Facultats de la potestat executiva 
 

Article 6 
Requisits per a l’inici de l’activitat 
 

6.1 La persona física o jurídica titular d’una 

instal·lació juvenil ha de presentar, prèviament 

a la seva posada en funcionament, una 

comunicació a l’òrgan administratiu competent 

en la matèria o a la xarxa d’oficines de Gestió 

Empresarial, sens perjudici de fer ús de la resta 

de mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

 

6.2 La comunicació prèvia ha d’anar 

acompanyada d'una declaració responsable de 

la persona titular de la instal·lació, en què 

manifesti que compleix amb els requisits 

següents, que disposa de la documentació 

acreditativa corresponent, i que es compromet 

a mantenir-ne el compliment durant l’exercici 

de l’activitat: 

 

a) Que la persona signant és la titular o la 

representant de l’entitat titular de la instal·lació 

juvenil.  

 

b) Que l’entitat o persona titular de l’activitat és 

la propietària o arrendatària del bé immoble on 

està ubicada la instal·lació juvenil, o la 

posseïdora de qualsevol altre títol que acrediti 

la disponibilitat per destinar-lo a aquest ús.  

 

c) Que s’ha donat compliment al procediment 

d'intervenció administrativa ambiental que 

regulen la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats, i 

el seu Reglament. 

 

d) Que s’ha elaborat la Memòria descriptiva de 

la instal·lació on consten els aspectes que 

indiquen els articles 22 al 41 d'aquest 

Reglament i 42 al 44, segons correspongui. 

 

e) En el cas que la instal·lació disposi 

d'edificacions preexistents, que disposa del 
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certificat de la solidesa d'aquestes, lliurat i 

signat per personal tècnic competent, i de 

plànols a escala 1/50 que reflecteixen l'estat 

actual de la instal·lació, que ha de complir amb 

les prescripcions d'aquest Reglament. 

 

f) En el cas que la instal·lació disposi 

d'edificacions de nova construcció, que disposa 

del certificat final d'obra lliurat i signat per la 

direcció facultativa i de plànols a escala 1/50 

que reflecteixen l'estat definitiu de la 

instal·lació. 

 

g) En cas que la instal·lació no estigui situada 

en sòl urbà, que disposa de l’informe de 

l'organisme competent sobre la compatibilitat 

entre l'ús de la instal·lació i la classificació del 

sòl. 

 

h) Que disposa de l’Informe sanitari preceptiu i 

vinculant, lliurat pels serveis sanitaris de 

l'administració competent, sobre el compliment 

de la normativa vigent relativa a les aigües de 

consum i a la higiene dels aliments. 

 

i) Que compleix amb la normativa aplicable als 

equips i instal·lacions sotmesos als diversos 

reglaments tècnics de seguretat industrial, així 

com amb la vigència de les inspeccions que els 

són preceptives. 

 

j) Que s’ha dut a terme, si escau, la intervenció 

administrativa en l’àmbit de la prevenció i 

seguretat en matèria d’incendis, segons 

estableix la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 

prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i 

edificis. 

 

k) Que s’ha contractat una assegurança de 

responsabilitat civil general, o bé es disposa 

d'una garantia equivalent, per cobrir els 

possibles danys personals i materials 

ocasionats a les persones usuàries i a terceres 

persones derivats de la utilització de la 

instal·lació, d’acord amb el que preveu l’article 

18 d’aquest Reglament. 

 

6.3 Els models de comunicació prèvia i de 

declaració responsable els ha de fixar el 

departament competent en matèria de joventut 

i es formalitzen en un imprès normalitzat que 

es pot descarregar des de la seu corporativa 

electrònica de la Generalitat de Catalunya o de 

l’òrgan administratiu que correspongui, o bé 

obtenir en qualsevol dependència de l’òrgan 

administratiu competent en la matèria.  

6.4 La comunicació prèvia, acompanyada de la 

declaració responsable corresponent, permet 

l’inici de l’activitat des del dia de la seva 

presentació, i ha de ser inscrita d'ofici en el 

Registre, d'acord amb el que preveu l'article 5.2 

del Decret 16/2014, d'aprovació del Reglament 

del Registre d'instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves, i de modificació 

del Reglament d’instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves. 

 

6.5 La comunicació prèvia, acompanyada de la 

declaració responsable corresponent, faculta el 

departament competent en matèria de joventut 

o les administracions locals que han assumit 

l’exercici de les competències per verificar la 

conformitat de les dades que contenen, d’acord 

amb el que preveuen els articles 35 i 36 de la 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques 

de Catalunya. 

 

6.6 Als efectes del que estableix l’article 38 de 

la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, les inexactituds, les 

falsedats o les omissions, de caràcter 

essencial, en les dades i els documents que es 

relacionen a continuació, que contenen la 

comunicació prèvia i la declaració responsable, 

comporten, amb l’audiència prèvia a la persona 

interessada, deixar sense efecte el tràmit 

corresponent i impedeixen l’exercici del dret o 

de l’activitat afectada des del moment en què 

es coneixen: 

 

a) L’objecte de la comunicació prèvia. 

 

b) El tipus d’instal·lació, segons la classificació 

de l’article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de 

desembre. 

 

c) El nom, els cognoms i el DNI o NIE o NIF de 

la persona física o jurídica titular de la 

instal·lació i de la persona representant, si 

escau. 

 

d) L’adreça i el municipi de la instal·lació.  

 

e) El nom de la instal·lació i el seu nombre 

màxim de places. 

 

f) En el supòsit de comunicació prèvia de canvi 

de titularitat, les dades de la nova persona 

titular. 

 

g) La documentació que preveuen els apartats 

 5

a), b), c), d), e), f), h) i), i j) de l’apartat 2 

d’aquest article, que la persona titular ha 

declarat posseir. 

 

Article 7 
Simultaneïtat d'usos i divulgació 
d’informació 
 

7.1  A causa de la diferent tipologia de les 

persones usuàries pel que fa a l’edat, la 

procedència, el grau d'agrupació i altres 

característiques similars, i de les activitats que 

aquestes persones hi duen a terme, una 

mateixa instal·lació juvenil no es pot inscriure 

simultàniament com a alberg de joventut i com a 

casa de colònies, granja escola o aula de 

natura. No s’exclou, però, l'ús compartit d'alguns 

serveis entre diverses instal·lacions, d'acord 

amb el que estableix l'article 41 d'aquest 

Reglament. 

 

7.2 És responsabilitat de les persones o 

entitats titulars de les instal·lacions la veracitat 

de la informació i de la publicitat que divulguin, 

per qualsevol mitjà. Qualsevol incompliment pel 

que fa al cas se sanciona d’acord amb la 

legislació vigent.  

 

Article 8   
Servei d’assessorament tècnic 
 

Les persones físiques o jurídiques interessades 

en l'obertura d'una instal·lació juvenil disposen, 

en el departament competent en matèria de 

joventut, d'un servei complementari 

d'assessorament sobre els aspectes tècnics i 

els procedimentals que regula aquest 

Reglament. 

 

Article 9  
Canvis de titularitat i modificacions 
 

9.1 La nova persona titular ha de comunicar el 

canvi de titularitat d’una instal·lació juvenil a 

l’òrgan administratiu competent en la matèria o 

a la xarxa d’oficines de Gestió Empresarial en 

el termini d’un mes des de la formalització del 

canvi, sens perjudici de fer ús de la resta de 

mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. Aquesta 

comunicació s’ha d’inscriure en el Registre i ha 

d’incloure el nom i les dades de la persona 

responsable adquirent de la titularitat de la 

instal·lació. 

 

9.2 La modificació de qualsevol de les dades i 

característiques de la instal·lació que contingui 

la comunicació prèvia, la suspensió temporal, 

el reinici i el cessament definitiu de l’activitat 

està subjecta al règim de comunicació prèvia 

que regula l’article 6 d’aquest Reglament. 

Aquesta comunicació ha d'anar acompanyada 

de la declaració responsable corresponent i 

s'ha d'inscriure igualment en el Registre. 

 

Article 10 
Inspeccions 
 

10.1 Amb l’objectiu de verificar que s'ajusten a 

la comunicació prèvia i a la declaració 

responsable, les instal·lacions juvenils estan 

subjectes a les inspeccions següents: 

 

a) Inspecció inicial, que han de dur a terme els 

serveis d’inspecció de l’Administració 

competent en el termini màxim de dos mesos a 

comptar de la data de presentació de la 

comunicació prèvia, acompanyada de la 

declaració responsable, davant l’òrgan 

competent. 

 

b) Inspeccions periòdiques posteriors, que han 

de dur a terme els serveis d’inspecció de 

l’Administració competent cada dos anys a 

comptar de la data d'inscripció de la 

comunicació prèvia a la posada en 

funcionament pel departament competent en 

matèria de joventut. Amb motiu d’aquesta 

inspecció, s’ha de procedir, si escau, a 

l’actualització de les dades que derivin de la 

comunicació. S’ha d’informar el Registre sobre 

el resultat de la inspecció, amb les dades 

actualitzades, si escau, i les resolucions que 

s'adoptin en conseqüència s'han de  

comunicar, en el termini màxim d’un mes, al 

departament competent en matèria de joventut 

perquè les inscrigui, si escau, al Registre. 

 

10.2  Després de la inspecció, i segons el seu 

resultat, es fa advertiment escrit a la persona 

titular de la instal·lació perquè esmeni les 

mancances o deficiències que impliquin un 

incompliment de la legislació vigent i que han 

de constar degudament en acta estesa a 

aquest efecte. Passats tres mesos sense que 

la persona titular justifiqui davant de 

l'administració les esmenes de les mancances 

o deficiències detectades, s’ha d’iniciar el 

procediment sancionador corresponent. S’ha 

de fer constar expressament en l’advertiment 

escrit el termini fixat per corregir les 

mancances o deficiències i la conseqüència 
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que comporta el seu incompliment. 

 

10.3 La facultat d’inspecció que indiquen els 

apartats anteriors s’entén sens perjudici de les 

facultats d’inspecció i control que pertanyen a 

la resta dels organismes públics competents, 

atesa la normativa sectorial que sigui 

d’aplicació. 

 

Secció 4 
Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils 
 
Article 11 
Definició 
 
11.1  Es crea la Xarxa Catalana d'Instal·lacions 

Juvenils. 

 

11.2  Totes les instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves que regula aquest 

reglament, tant si són de titularitat pública com 

privada, s'integren, un cop han un cop han 
estat inscrites al Registre, a la Xarxa Catalana 

d'Instal·lacions Juvenils. Igualment s'hi integren 

les instal·lacions juvenils ja autoritzades abans 

de l’entrada en vigor del Decret legislatiu 

3/2010, de 5 d’octubre. 

 

Article 12 
Logotip 
 

El Departament de la Presidència de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant la 

Secretaria General de Joventut, adoptarà un 

logotip com a distintiu de la Xarxa Catalana 

d'Instal·lacions Juvenils, que haurà de ser 

emprat en la senyalització de les instal·lacions. 

 

Article 13 
Placa identificativa 
 

Les instal·lacions que formen part de la Xarxa 

Catalana d'Instal·lacions Juvenils han d'exhibir 

de forma visible, a l'exterior de l'edifici i al 

costat de l'entrada principal d'accés, una placa 

identificativa. Aquesta placa ha d'incloure el 

logotip a què es refereix l'article anterior, el 

nom de la instal·lació, el seu número de 

registre, la menció ‘casa de colònies’, ‘alberg 

de joventut’, ‘granja escola’ o ‘aula de natura’, 

segons correspongui, i la identificació 

institucional de la Generalitat, segons el model 

oficial que estableix el departament competent 

en matèria de joventut. 

 

 

 

Article 14   
Representació de la Xarxa Catalana 
d’Instal·lacions Juvenils. 
 

La Generalitat de Catalunya, a través del 

Departament de la Presidència, mitjançant la 

Secretaria General de Joventut, representarà la 

Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils en 

l’àmbit interregional i internacional i, a aquest fi 

i a tots els altres que la mateixa Xarxa 

estableixi, en desenvoluparà la coordinació, 

l’avaluació i la promoció de la qualitat dels seus 

serveis. 

 

Article 15  
Inscripcions a organitzacions interregionals 
i internacionals. 
 
15.1 Per al reconeixement i inscripció d’un 

alberg de joventut a la International Youth 

Hostel Federation  (IYHF), a la Federació 

Europea d’Albergs de Joventut, o a qualsevol 

altra organització interregional o internacional 

d’aquestes característiques, és requisit 

imprescindible que l’alberg esmentat formi part, 

prèviament, de la Xarxa Catalana 

d’Instal·lacions Juvenils.  

 

15.2 Als efectes previstos a l’apartat anterior se 

signaran els convenis corresponents, prèvia 

sol·licitud de les persones interessades, 

d'acord amb el que es determini en el futur 

desenvolupament normatiu de la Xarxa 

Catalana d’Instal·lacions Juvenils.  

 

 

CAPÍTOL 2 
Aspectes generals de funcionament. 
 
Article 16  
Usuaris i usuàries. 
 

16.1  D'acord amb el que determina l'article 1 

de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, les 

instal·lacions juvenils regulades per aquest 

reglament estan destinades als infants, als 

joves i als grups d’infants i joves, per a la 

realització d’activitats educatives en el temps 

lliure i activitats de lleure, els quals en són, per 

tant, els principals usuaris. 

 

16.2  No obstant això, les persones amb edat 

igual o superior a trenta anys podran emprar 

les instal·lacions regulades per aquest 

reglament, amb les següents condicions: 
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a)  Les cases de colònies, granges escola i 

aules de natura podran ser ocupades, al mateix 

moment que pels grups d'infants o de joves, 

pels seus pares, mares o tutors/es, mestres, 

educadors/es o monitors/es sempre que 

participin conjuntament en activitats educatives 

o tinguin tasques organitzatives o de suport. 

 

b)  Podran utilitzar també les cases de colònies, 

granges escola i aules de natura, de forma no 

habitual, les famílies i els grups d'adults, 

sempre que quedi garantida la funció social i 

educativa d’aquestes instal·lacions. S’entén 

que una instal·lació efectua una funció social i 

educativa quan acull activitats emmarcades en 

un contingut d’aprenentatge no formal i de 

pedagogia del lleure, d’acord amb la normativa 

regulada per la Secretaria General de Joventut. 

 

En qualsevol cas, i en compliment dels articles 

1 i 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, els 

grups d’infants i joves tindran prioritat en la 

contractació, respectant  l’ordre d’antiguitat de 

la data en què es faci aquesta, i en l’ús dels 

espais comuns de la instal·lació, intentant 

atendre les necessitats de tots els grups que la 

comparteixin en aquell moment. 

 

c) En els supòsits de l’apartat anterior i, de 

forma general, en els albergs juvenils, les 

famílies i la resta d'adults tindran la seva 

estada limitada a cinc dies consecutius, 

prorrogables si la demanda de places per part 

d’infants i joves ho permet i mentre no estigui 

compromesa la funció social de la instal·lació. 

 

16.3  Per gaudir dels serveis oferts pels albergs 

juvenils adscrits a la xarxa de la Federació 

Internacional d’Albergs de Joventut caldrà estar 

en possessió del carnet d’alberguista 

corresponent. 

 

Article 17  
Rescissió del contracte d’allotjament. 
 

Les persones o entitats titulars de les 

instal·lacions regulades en aquest reglament 

podran rescindir el contracte i/o expulsar de la 

instal·lació les persones, famílies o grups que 

incompleixin el reglament de règim interior i les 

normes lògiques de bona convivència, els que 

no respectin la propietat d'altri o els que 

pretenguin dur a terme activitats diferents 

d'aquelles per a les quals va ser autoritzada la 

instal·lació. 

 

 

Article 18  
Assegurances. 
 

18.1 Les persones físiques o jurídiques titulars 

d’instal·lacions destinades a activitats amb 

infants i joves han de tenir contractada una 

assegurança de responsabilitat civil general, o 

bé disposar d'una garantia equivalent, per 

cobrir els possibles danys personals i materials 

ocasionats a les persones usuàries i a terceres 

persones derivats de la utilització de la 

instal·lació, amb uns límits mínims 

d'indemnització de 150.000 euros per víctima. 

 

18.2 La cobertura mínima de l'assegurança 

definida a l'apartat anterior, pel que fa al 

conjunt d'un únic sinistre, ha de ser la següent: 

 

Instal·lacions fins a 25 places:  500.000 euros 

Instal·lacions de 26 a 50 places:  800.000 

euros 

Instal·lacions de 51 a 100 places:  1,000.000 

euros 

Instal·lacions de 101 a 250 places: 1,200.000 

euros 

Instal·lacions de més de 250 places:  1,500.000 

euros 

 

18.3 L’assegurança ha de cobrir les persones 

usuàries de les instal·lacions per a infants i 

joves i també les persones que hi prestin els 

seus serveis.   

 

Article 19  
Condicions de les instal·lacions juvenils. 
 
19.1 Les condicions tècniques del capítol 3 

d'aquest reglament, sens perjudici del 

compliment de les altres normatives que els 

sigui d'aplicació, seran de compliment obligat 

per a les instal·lacions juvenils que siguin: 

 

a) Instal·lacions de nova construcció. 

 

b) Instal·lacions ubicades a edificis pre-

existents, dels quals se sol·liciti un canvi d'ús 

per tal d'adequar-los com a instal·lació juvenil. 

 

19.2 A les instal·lacions juvenils ja autoritzades 

en què es facin obres de reforma o ampliació 

que afectin un 40% o més de la seva superfície 

útil inicial, els seran d'aplicació obligatòria les 

condicions tècniques d'aquest reglament en 

tota la seva superfície. En cas contrari, 

aquestes condicions només seran d’aplicació 

obligatòria a les zones afectades per la 

reforma. 
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19.3 En cap cas, les obres de reforma 

esmentades a l’apartat anterior no podran 

suposar una disminució de les condicions de 

seguretat i higiene preexistents.  

 

Article 20  
Documentació a disposició dels 
usuaris/àries i inspectors/res. 
 

20.1 Les instal·lacions que regula aquest 

Reglament i les ja autoritzades abans de 

l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, 

de 5 d'octubre, han de tenir, a disposició dels 

seus usuaris o usuàries o de qualsevol 

inspector o inspectora o altra persona 

degudament acreditada, la documentació que 

es detalla a continuació: 

 

a) Una còpia de la comunicació prèvia, 

acompanyada de la declaració responsable, 

presentada a l’Administració pública 

competent,  o l'autorització de funcionament 

lliurada per l'organisme competent. 

 

b) La documentació que la persona titular ha 

declarat posseir en compliment del que preveu 

l’article 6.2 d’aquest Reglament, en el supòsit 

d’instal·lacions subjectes al règim de 

comunicació prèvia. 

 

c) Els resultats de les anàlisis d’autocontrol de 

l'aigua de consum humà que correspongui 

realitzar segons les característiques del 

sistema de subministrament de la instal·lació.  

 

Les anàlisis les ha d'efectuar un laboratori 

reconegut oficialment, excepte les del 

seguiment dels nivells de desinfectant, que 

també pot dur a terme la persona responsable 

de la instal·lació.   

 

d) L'informe de l'any en curs que acrediti les 

condicions higièniques i sanitàries correctes de 

la instal·lació, lliurat i signat pels serveis 

sanitaris de l’administració competent.  

 

e) La llista de preus de l'any en curs, amb el 

detall dels diversos conceptes i serveis oferts.  

 

f) Les normes de funcionament de la instal·lació. 

 

20.2  Cal tenir sempre a disposició dels 

inspectors o inspectores i altres persones 

degudament acreditades el registre dels 

usuaris/es de la instal·lació, que ha de contenir: 

 

- Quan siguin famílies o alberguistes 

individuals, les dades personals. 

 
- Quan es tracti d'un grup, les dades d'aquest i 

les dels seves persones responsables majors 

d'edat. 

 

20.3 Pel que fa a les instal·lacions subjectes a 

reglaments tècnics, cal tenir a disposició de les 

persones degudament acreditades les actes 

conforme s'han realitzat les inspeccions 

periòdiques i els certificats conforme s'han 

portat a terme les reparacions indicades a les 

actes. 

 

Article 21  
Tramesa anual de l’informe sanitari i de 
l’assegurança de responsabilitat civil. 
 
Les persones titulars de les instal·lacions 

juvenils regulades per aquest reglament, 

anualment i abans de finalitzar el mes de maig, 

hauran de trametre a l’administració competent 

(Consell comarcal, Consell General d’Aran o 

Ajuntament) còpia de la documentació següent: 

 
a) Informe sanitari de l'any en curs, d'acord 

amb el que s'especifica a l'article 20.1.c) 

d'aquest reglament. 

 
b) Pòlissa vigent i últim rebut de l’assegurança 

de responsabilitat civil de la instal·lació, d'acord 

amb el que s'especifica a l'article 18 d'aquest 

reglament. 

 

 

CAPÍTOL 3 
Condicions tècniques. 
 
Secció 1  
Seguretat i protecció de l'entorn. 
 
Article 22  
Emplaçament. 
 
22.1 Les instal·lacions estaran emplaçades a  

zones salubres i que es puguin considerar no 

perilloses per a la integritat física dels usuaris i 

usuàries. Es considera zona salubre aquella 

que no tingui a prop de les instal·lacions cap 

focus susceptible de donar lloc a 

contaminacions (abocadors, aigües residuals, 

indústries perilloses, etc.). 

 

22.2 Les instal·lacions situades a prop d'una 

via de comunicació disposaran de les mesures 

de protecció necessàries per tal d'evitar 

accidents als seus ocupants. 
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22.3 En tot cas, per a la determinació de 

l’emplaçament s’haurà de respectar el 

planejament vigent, la normativa i ordenances 

sobre l’ús del sòl i l’edificació que siguin 

d’aplicació. 

 

Article 23  
Accés a la instal·lació. 
 
23.1 Les instal·lacions juvenils hauran d'estar 

convenientment senyalitzades per tal de 

facilitar-hi l'accés i la identificació. 

 

23.2 Les instal·lacions regulades per aquest 

reglament hauran de disposar d'una via 

d'accés que tingui una amplada suficient 

perquè hi pugui circular un vehicle de quatre 

rodes, i un bon nivell de manteniment. 

 

23.3 En casos excepcionals podran quedar 

exemptes puntualment d’aquesta obligació les 

instal·lacions que no la puguin complir per 

motius climatològics o de localització 

geogràfica. En aquests casos, caldrà que 

estiguin garantits els subministraments i la 

possible evacuació de la instal·lació per mitjans 

alternatius. 

 

Article 24  
Subministrament d'aigua de consum humà. 
 
24.1 Les instal·lacions regulades per aquest 

reglament i les ja autoritzades han d'assegurar 

un subministrament abundant i continu d'aigua 

apta per al consum humà. 

 

24.2 Les estructures, espais i maquinària 

destinats a la captació, emmagatzematge i 

tractament de les aigües de consum humà han 

d’estar protegits de tota possible font de 

contaminació, i únicament han de ser 

accessibles al personal de manteniment i 

neteja. 

 

24.3 L’aigua que es posi a disposició dels 

usuaris/es ha d’estar desinfectada i ha de 

mantenir un nivell de desinfectant suficient en 

tota la xarxa interna de la instal·lació. En cas 

d’ocupacions intermitents, la condició anterior 

ha de ser efectiva a l’inici de les ocupacions. 

 

24.4  Quan sigui necessari per mantenir el 

nivell suficient de desinfectant residual a tota la 

xarxa interna, s’instal·larà un sistema de 

desinfecció consistent, com a mínim, en un 

aparell de cloració automàtic i un dipòsit. El 

sistema ha de trobar-se en tot moment en 

condicions de poder funcionar correctament. 

 

24.5  En el supòsit que en la instal·lació hi hagi 

dipòsits d'aigua de consum, caldrà que aquests 

estiguin tapats i, si les dimensions ho 

requereixen, disposin de forats que, permetin 

l'accés al personal de manteniment i neteja. El 

seu disseny constructiu ha de permetre la seva 

neteja i desinfecció de forma adequada. 

 
El manteniment dels dipòsits ha d’incloure les 

neteges i desinfeccions que siguin necessàries 

per garantir la salubritat de l’aigua. 

 
Article 25   
Evacuació d'aigües residuals. 
 
25.1 Les aigües residuals provinents de les 

instal·lacions a què es refereix aquest 

reglament s'evacuaran d'acord amb el que 

estableixin les normatives sectorials que siguin 

d’aplicació. 

 

25.2 En tot cas, l'abocament d'aigües residuals 

al medi requerirà del tractament que determini 

l'administració hidràulica competent. 

 

Article 26   
Recollida, emmagatzematge i eliminació de 
deixalles. 
 
26.1 La recollida de les deixalles que puguin 

produir-se es farà de manera selectiva, d'acord 

amb el que preveu la Llei 6/1993, de 15 de 

juliol, reguladora dels residus. 

 

26.2 Les deixalles es dipositaran en 

contenidors fàcilment netejables i 

desinfectables que tinguin la capacitat suficient 

d'acord amb el seu ritme de recollida. 

 

26.3  La ubicació dels contenidors, fins al 

moment de la seva recollida, es farà a la major 

distància possible de les dependències on es 

trobin els aliments, de les destinades a la 

captació, emmagatzematge i tractament 

d’aigües de consum i de les destinades a 

allotjament. 

 

26.4  En cas que no hi hagi servei públic de 

recollida de deixalles, la instal·lació haurà de 

disposar dels mitjans adequats per al seu 

transport fins al punt de recollida selectiva 

municipal més proper o fins al gestor autoritzat 

que correspongui. La valorització de les 

deixalles en l’origen es podrà realitzar si es 

disposen de procediments eficaços i 
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ambientalment correctes, i si s’escau, amb 

l’autorització de l’organisme competent. 

 

Article 27   
Instal·lacions de calefacció, aigua calenta 
sanitària i gas. 
 
27.1 No s'admeten escalfadors d'aigua 

instantanis, de funcionament intermitent, als 

recintes dels serveis sanitaris.  

 

27.2  Les característiques de les instal·lacions i 

el seu manteniment seran les especificades en 

la normativa corresponent. 

 

Article 28   
Emmagatzematge del combustible. 
 
28.1 Les condicions d'emmagatzemament dels 

combustibles líquids, gasosos i sòlids seran les 

especificades en la normativa corresponent. 

 

28.2  L'emmagatzematge de llenya, si escau, 

es farà a la major distància possible dels 

edificis i d'altres materials combustibles. 

 

Article 29  
Mesures de seguretat i prevenció 
d'incendis. 
 
Serà preceptiu a les instal·lacions juvenils el 

compliment de les normes vigents pel que fa a 

les condicions de protecció contra incendis als 

edificis d’ús residencial públic. Caldrà complir, 

a més, els següents punts: 

 
a)  A tots els edificis, serà preceptiu que hi hagi 

més d'una sortida per planta quan es pugui 

preveure que l’ocupació d’aquesta, en un 

moment determinat, serà superior a 50 

persones. 

 

b)  Les portes previstes per a l’evacuació de 

més de 50 persones obriran en el sentit de 

l'evacuació. 

 

c) Seran d'aplicació les normes vigents pel que 

fa a la prevenció dels incendis forestals. 

 

Secció 2 
Aspectes Tècnics Generals. 
 
Article 30  
Condicions de les edificacions. 
 

30.1 Les instal·lacions regulades per aquest 

reglament han de tenir garantida la solidesa i 

l'estabilitat dels elements constructius dels 

seus edificis per tal de complir amb seguretat la 

seva funció, ajustant-se a les normes vigents 

sobre bona construcció i a les condicions 

mínimes d'habitabilitat fixades en aquest 

reglament. 

 

30.2 Totes les escales, replans, balcons, 

finestres i obertures de qualsevol mena que 

puguin suposar un perill de caiguda tindran 

baranes o ampits, no escalables, d’una alçada 

mínima de 110 centímetres, amb un disseny que 

eviti riscos per a la seguretat dels usuaris i les 

usuàries. Si disposen de barrots, la seva 

separació no serà superior a 12 cm. 

 

30.3  S'admeten reixes fixes a les finestres 

llevat dels casos que, per la seva situació o 

característiques, puguin ser un factor de perill 

per als ocupants de la instal·lació. 

 

Article 31   
Distribució. 
 

31.1 Totes les instal·lacions regulades per 

aquest reglament hauran de tenir forçosament, 

i com a mínim, les dependències següents: 

dormitoris, menjador, blocs sanitaris i una sala 

o estança destinada a les activitats pròpies de 

qui usa la instal·lació. 

 

31.2 Totes aquestes dependències estaran 

situades en habitacions diferents i no podran 

tenir altres usos que aquells a què estan 

destinades originàriament. 

 

31.3 Quan no sigui possible resoldre-ho 

altrament, el menjador i les sales destinades a 

activitats podran ser instal·lacions de tipus 

provisional. Caldrà garantir, en aquest supòsit, 

el necessari confort i la seguretat dels usuaris i 

usuàries. 

 

31.4  Si la instal·lació té una capacitat igual o 

superior a 50 places, haurà de tenir infermeria. 

 

31.5  Els blocs sanitaris, els dormitoris i la 

infermeria no podran ser lloc de pas habitual 

cap a altres dependències.  

 
Article 32   
Dormitoris. 
 

32.1 Els dormitoris no podran estar, en cap 

cas, situats en soterranis. 

 

32.2 Els dormitoris s’hauran de mantenir nets i 
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en bones condicions higièniques. Disposaran 

de llum natural i de ventilació directa de 

l'exterior que garanteixi la perfecta renovació 

de l'aire. 

 

La superfície mínima d’obertures a l’exterior 

per a il·luminació i ventilació serà igual a la 

dotzena part de la superfície útil del dormitori. 

 

Excepcionalment, quedaran alliberades de 

complir la condició anterior les instal·lacions 

situades en edificis catalogats pel seu notable 

valor històric o artístic quan el fet de complir-la 

comporti un incompliment de la normativa 

específica reguladora d’aquests béns. En 

aquests casos, caldrà que quedi garantida la 

ventilació i la renovació de l’aire dels dormitoris 

afectats mitjançant sistemes mecànics o d’altra 

mena. 

 

32.3  La distribució dels llits o de les lliteres a 

cada habitació haurà de permetre sempre la 

total obertura de les portes i les finestres. 

S'adoptaran les mesures necessàries per tal 

d'evitar els moviments dels llits o de les lliteres 

que poguessin dificultar aquesta obertura. 

 

32.4  Les finestres disposaran de qualsevol 

sistema eficaç que garanteixi l'enfosquiment de 

l'habitació durant les hores de descans i, en el 

cas que hi hagi perill d'accidents, disposaran 

d'un sistema de protecció. 

 

32.5 Cada persona usuària disposarà d'un 

espai individual per dormir - ja sigui plaça de llit 

o plaça de llitera - dotat, com a mínim, de 

matalàs amb la seva corresponent funda, coixí 

i manta o flassada, els quals hauran de trobar-

se en tot moment en perfectes condicions 

higièniques. També hi haurà d'haver un espai 

suficient que permeti ordenar i dipositar els 

efectes personals. 

 

32.6  En cas que la instal·lació disposi d'una 

habitació específica per guardar-hi els efectes 

personals de més volum, els dormitoris 

disposaran igualment d'un sistema 

complementari per deixar-hi i guardar-hi els 

elements d'ús més freqüent. 

 

32.7 No hi podrà haver cap dormitori amb una 

superfície útil inferior a 5 m2. El cubicatge per 

persona no serà inferior a 5 m3 i el mínim 

d'espai de sòl per llit o llitera serà de 4 m2 de 

superfície útil. 

 

32.8 L'alçada lliure dels dormitoris mesurada 

sobre el terra de la superfície útil, ha de tenir, 

com a mínim, un valor mitjà de 2,25 m, en 

edificis preexistents, i de 2,50 m en edificis de 

nova construcció; aquesta alçada es mesurarà 

des del paviment fins, si és el cas, la part més 

baixa de l'embigat. 

 

32.9  S'entén per superfície útil d'una habitació, 

la de l'espai que correspon a alçades no 

inferiors a 1,90 m. 

 

32.10  Per a alçades de dormitoris d'entre 2,25 

m i 2,50 m únicament s'acceptarà la col·locació 

de llits. Per a alçades iguals o superiors a 2,50 

m s'accepten lliteres. 

 

32.11  En el cas de dormitoris amb sostres 

inclinats o situats en mansardes, s'hi acceptarà 

la col·locació de llits en les alçades compreses 

entre 1,90 m i 2,50 m, sempre que l'alçada 

mitjana del dormitori sigui de 2,50 m i es 

compleixin les determinacions mínimes 

relatives al cubicatge per usuari i a la superfície 

per llit o llitera. 

 

32.12  Per tal de facilitar l'accés i garantir, a 

més, la necessària separació entre les 

persones durant les hores de dormir, a les 

cases de colònies, granges escola i aules de 

natura la distància entre els laterals 

longitudinals dels llits o les lliteres no podrà ser 

inferior a 50 cm. En canvi, pel que fa als 

albergs de joventut s’estarà al que disposa 

l’article 44.6. 

 

No obstant això, es podran acceptar altres 

distribucions específiques sempre que estiguin 

garantides l'accessibilitat i la higiene abans 

esmentades. 

 

32.13  En cap cas s'acceptaran lliteres de 3 

pisos. 

 

32.14  En el cas de lliteres es prendran les 

mesures oportunes per tal d'evitar accidents 

per caigudes des dels somiers superiors. 

 

32.15 Els dormitoris no es podran fer servir per 

emmagatzemar el material de què disposi el 

grup per a la realització de les seves activitats, 

ni cap altre tipus de material que no sigui propi 

dels dormitoris. 

 

32.16 Es podran acceptar solucions 

constructives específiques en els dormitoris 

amb alçades superiors a 2,50 m, sempre que 

es respectin les limitacions determinades pel 
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que fa a la superfície útil, al cubicatge i a la 

prevenció de caigudes des dels nivells 

superiors. 

 

Article 33  
Menjadors i cuines. 
 

33.1 Quan una instal·lació juvenil ofereixi servei 

de manutenció, i el menjar per a les persones 

usuàries s’elabori a la pròpia instal·lació, 

aquesta haurà de disposar d'una cuina. En el 

cas alternatiu que el menjar no s'elabori a la 

instal·lació, aquesta haurà de disposar dels 

aparells i estris necessaris per tal de mantenir 

calents els aliments o escalfar-los de forma 

col·lectiva. 

 

33.2 Amb independència del fet que la 

instal·lació ofereixi o no un servei de 

manutenció, oferirà als seus usuaris i usuàries, 

com a mínim, la possibilitat d’escalfar-se el 

propi menjar i de netejar els estris, sigui 

permetent l’accés a la cuina de la instal·lació, 

sigui oferint uns equipaments destinats als 

usuaris i usuàries, adequats per a aquest ús. 

Aquests equipaments podran estar situats en el 

menjador o en espais polivalents, i el seu ús es 

farà sota la responsabilitat dels seus usuaris i 

usuàries. 

 

33.3 Les instal·lacions juvenils han de complir 

la normativa vigent sobre normes d’higiene per 

a l’elaboració, distribució i comerç de menjars 

preparats, sobre normes relatives a la 

manipulació d’aliments i sobre normes 

d’higiene relatives als productes alimentaris. 

 

Article 34  
Sala d'activitats. 
 

34.1 Tota instal·lació juvenil disposarà d'una o 

més dependències destinades a les activitats 

pròpies dels seus usuaris i usuàries. 

 

34.2 Cada una d'aquestes dependències haurà 

de tenir garantida la corresponent ventilació. 

 

34.3 El paviment d'aquestes sales haurà de ser 

fàcilment netejable. 

 

Article 35  
Serveis sanitaris. 
 

35.1 Les instal·lacions juvenils disposaran de 

blocs de serveis sanitaris, que caldrà mantenir 

nets i en les necessàries condicions 

higièniques. 

35.2 Aquests blocs sanitaris hauran de tenir 

una ventilació prou àmplia i poder-se netejar i 

desinfectar correctament. Els paviments i les 

parets han de ser no porosos i de fàcil neteja. 

 

35.3 Els blocs de serveis sanitaris hauran de 

disposar, com a mínim, dels aparells següents: 

 

a)  Un  inodor per cada dotze persones o fracció. 

 

b) Un rentamans per cada deu persones o 

fracció, sens  perjudici del que disposa l’article 

44.5 per als albergs de joventut. 

 

c) Una dutxa per cada dotze persones o 

fracció, la zona de peus descalços de la qual 

haurà de ser de sòl antilliscant i fàcilment 

desinfectable. 

 

d) Aigua calenta, com a mínim, en un dels 

rentamans i en una de les dutxes de cadascun 

dels blocs sanitaris. 

 

35.4  Els blocs sanitaris hauran de tenir un 

nombre adequat de miralls i penja-robes, i hi 

haurà d'haver també  prestatgeries o similars 

per tal de poder-hi disposar els efectes 

personals de manera totalment higiènica. 

 

35.5 En cas que els blocs sanitaris disposin de 

dutxes de tipus col·lectiu, caldrà que a cada 

bloc sanitari hi hagi, com a mínim, una dutxa 

de tipus individual. 

 

Article 36  
Instal·lacions per rentar i estendre la roba. 
 

36.1 Les instal·lacions juvenils hauran de 

disposar de les instal·lacions necessàries per 

poder rentar i estendre la roba. 

 

36.2  En cas que la instal·lació disposi de 

màquines de rentar i eixugar la roba, es 

disposarà, igualment, d'un lloc adequat per 

penjar i eixugar les tovalloles d'ús més freqüent 

i la roba de bany. 

 

Article 37  
Infermeria 
 

37.1 En cas que, d’acord amb l’article 31.4, la 

instal·lació hagi de disposar d'una infermeria, el 

nombre de llits d’aquesta serà d'un per cada 50 

places, amb un mínim de dos. 

 

37.2 La infermeria haurà de disposar d'un 

rentamans i un inodor independent de la resta 
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de serveis higiènics de la instal·lació. 

 

37.3 En cap cas el nombre de places de la 

infermeria s'oferirà en el total de places de la 

instal·lació, llevat que aquesta infermeria 

estigui adaptada a persones disminuïdes i faci 

també, d’aquesta manera, la funció de 

dormitori adaptat. 

 

Article 38  
Farmaciola. 
 

Es disposarà d’una farmaciola de primeres 

cures, que comptarà amb els materials 

suficients per poder atendre els casos més 

freqüents. Aquesta farmaciola haurà d'estar 

convenientment tancada per tal d'impedir 

l'accés dels infants als medicaments. 

 

Article 39  
Accessibilitat a persones amb disminució. 
 

Les instal·lacions regulades per aquest 

reglament compliran la normativa vigent sobre 

supressió de barreres arquitectòniques i 

accessibilitat a persones amb disminució. 

 
Article 40   
Espais complementaris i piscina. 
 

40.1  Tota instal·lació juvenil disposarà d'un 

espai de terreny a l'aire lliure, convenientment 

delimitat, per a la realització d'activitats 

diverses tal com jocs, vetllades, esports, etc. 

Podran ser alliberades d'aquesta exigència 

aquelles instal·lacions que per la seva ubicació 

els sigui impossible disposar d'aquest espai de 

terreny. 

 

40.2 Si la instal·lació juvenil disposa de piscina, 

aquesta haurà de disposar de la preceptiva 

autorització municipal i complirà les condicions 

pròpies de les piscines d'ús públic, exceptuant 

l’obligació de disposar de vestuaris i de 

farmaciola.  

 

40.3  Les piscines estaran convenientment 

tancades en tot el seu perímetre per tal d’evi-

tar-ne l’accés fora del seu horari d’obertura. 

 

Article 41   
Serveis comuns entre diverses 
instal·lacions 
 

En cas que per proximitat entre dues 

instal·lacions juvenils, alguns serveis resultin 

d’ús compartit entre ambdues, caldrà que es 

tingui en compte la suma de les persones 

usuàries de les dues instal·lacions en el càlcul 

i/o dimensionament d’aquells serveis i en 

l’aplicació dels estàndards mínims definits en 

aquest reglament. 

 

Secció 3 
Condicions Específiques. 
 
Article 42  
Granges escola. 
 

42.1  Les granges escola són cases de 

colònies que ofereixen equipaments suficients i 

adequats per al treball didàctic amb infants i 

joves en tècniques agràries i ramaderes. 

 

Queden incloses en aquesta tipologia les 

anomenades escoles del camp i similars. 

No es consideraran granges escola, als efectes 

d’aquest reglament, les instal·lacions que no 

ofereixen allotjament. 

 

42.2 Poden ser inscrites com a granja escola 

les instal·lacions que, a més de complir els 

articles precedents, disposin de Llibre 

d’Explotació Ramadera i estiguin registrades 

com a nucli zoològic o com a explotació 

ramadera al departament competent en 

matèria d'Agricultura, sempre que rebin un 

informe favorable d'aquest departament sobre 

la idoneïtat de la instal·lació per dur-hi a terme 

l'activitat de granja escola. 

 

42.3 Les granges escola, sense perjudici 

d'altres normatives que els puguin ser 

d'aplicació, hauran de garantir: 

 

a) La suficient separació entre el lloc 

d'estabulació dels animals i el lloc de residència 

de les persones, a fi d'evitar els olors excessius 

i la proximitat d'insectes. 

 

b) La suficient netedat i les condicions 

higièniques i sanitàries dels animals de la 

granja.  

 

c) El tancament del recinte dels animals i dels 

estables, per tal d'evitar que els usuaris i 

usuàries de la instal·lació puguin entrar-hi de 

forma indiscriminada. 

 

d) En cas que la instal·lació disposi de sales o 

recintes per a la transformació dels productes 

de la granja, aquests hauran de complir el que 

estableix l'article 33.3 d'aquest reglament. 
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Article 43  
Aules de natura. 
 

43.1 Les aules de natura són cases de colònies 

que ofereixen equipaments suficients i 

adequats per al treball didàctic amb infants i 

joves en el coneixement del medi natural i en 

l'educació ambiental. 

 

Queden incloses en aquesta tipologia les 

instal·lacions juvenils anomenades escoles del 

mar, escoles del cel, centres d’educació o 

d’interpretació ambiental i altres de similars. 

No es consideraran aules de natura, als 

efectes d’aquest reglament, les instal·lacions 

que no ofereixen allotjament. 

 

43.2 Poden ser inscrites com a aula de natura 

les instal·lacions que, a més de complir els 

articles precedents, rebin un informe favorable 

del departament competent en matèria de medi 

ambient sobre la idoneïtat de la instal·lació per 

dur-hi a terme l'activitat d'aula de natura, i 

sobre els programes d'educació ambiental que 

s'hi preveu desenvolupar. 

 

43.3 Les aules de natura, sense perjudici 

d'altres normatives que els puguin ser 

d'aplicació, hauran de garantir l'existència de 

l'equipament suficient i adequat i els recursos 

didàctics necessaris per a la seva funció. 

 

Article 44  
Albergs de joventut. 
 

44.1  Els albergs de joventut són instal·lacions 

que es destinen a donar allotjament, com a lloc 

de pas, d’estada o de realització d’una activitat, 

a joves, en forma individual o col·lectiva, i 

també, amb determinades condicions, a 

famílies, adults i grups d’infants. 

 

44.2  Els albergs de joventut hauran de 

disposar dels següents espais específics: 

 

a)  Un espai destinat a la recepció i informació 

de les persones usuàries, amb un horari 

d’atenció al públic adequat a les seves 

necessitats i la informació suficient sobre 

l’entorn de l’alberg i els mitjans de transport 

existents. 

 

b) Un espai d’ús comú que, per les seves 

característiques i mobiliari, faciliti la relació 

humana entre les persones que s’allotgen a 

l’alberg. 

 

c)  Un espai per a ús dels alberguistes, dotat 

dels equipaments necessaris per preparar i 

conservar els aliments, i per rentar els estris de 

cuina. 

 

Queden exclosos del compliment d’aquest 

apartat els albergs que ofereixen serveis 

complets de manutenció. No obstant això, 

aquests albergs resten obligats a oferir als 

seus usuaris i usuàries la possibilitat d’escalfar-

se el menjar i netejar els estris que determina 

l’article 33.2 d’aquest reglament. 

 

44.3 Els albergs oferiran a les persones que 

s’hi allotgen la possibilitat de guardar els seus 

objectes valuosos en un lloc segur. 

 

44.4  Els blocs de serveis higiènics de la zona 

d’ús nocturn estaran separats en funció del 

sexe de les persones que els han d’utilitzar. 

 

44.5  Els albergs disposaran, en els seus blocs 

de serveis higiènics, d’un rentamans per cada 

sis persones o fracció.  

 

44.6  Als dormitoris dels albergs de joventut la 

distància entre els laterals longitudinals dels 

llits o les lliteres no podrà ser inferior a 75 cm. 

 

44.7  La superfície útil mínima del conjunt de 

les sales d’ús comú de la instal·lació, comptant-

hi únicament menjadors, sales d’estar, sales 

taller i equivalents, serà la que resulti d’aplicar 

la proporció d'1 m2 de sòl per plaça 

autoritzada. 

 

44.8 Hi haurà en tot moment una persona 

responsable que vetlli per la seguretat i la 

convivència dels i les alberguistes. 

 

44.9 Els albergs oferiran la possibilitat d’escollir 

lliurement el règim d’estada desitjat entre les 

opcions que s’ofereixen. 

 

44.10  La inscripció d’una instal·lació com a 

alberg de joventut és compatible amb el seu 

ús, durant el curs escolar i de forma total o 

parcial, com a residència d’estudiants, sempre 

que aquest fet estigui degudament especificat 

en la comunicació prèvia. 
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