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4.1.- Pla Director del Castell de Penyafort
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‘Jornada d’intercanvi de coneixements sobre estudis realitzats al voltant del Castell de
Penyafort’

“La millor forma de preservar un edifici és trobar un
ús per ell

D'ailleurs le
meilleur moyen pour conserver un édifice, c'est de lui trouver une destination
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“Castell-convent de Penyafort. Informació i prediagnòstic”
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‘....
Article 29.Programes d'actuacions de conservació
Els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors de béns culturals d'interès nacional, en compliment del deure de
conservació, han de presentar al Departament de Cultura, si el manteniment adequat dels béns ho requereix, un programa
que especifiqui la previsió de les actuacions necessàries per a la conservació dels dits béns.
‘....
Article 33.Planejament urbanístic
-1 En cas que un immoble sigui declarat d'interès nacional, els termes de la declaració prevalen sobre els plans i les
normes urbanístiques que afecten l'immoble, que s'hi han d'ajustar abans d'ésser aprovats o bé, si ja eren vigents abans de
la declaració, mitjançant modificació.
-2 .....
Article 34.Autorització d'obres
-1 Qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica o una
zona paleontològica d'interès nacional ha d'ésser autoritzada pel Departament de Cultura, en el termini que sigui establert
per reglament, prèviament a la concessió de la llicència municipal.
-2 .......
-3 Qualsevol projecte d'intervenció en un bé immoble d'interès nacional ha d'incloure un informe sobre els seus valors
històrics, artístics i arqueològics i sobre el seu estat actual, i també d'avaluació de l'impacte de la intervenció que es
proposa.
-4 .......
-5 Els ajuntaments han de notificar al Departament de Cultura, simultàniament a la notificació a l'interessat, les llicències
urbanístiques que afectin béns culturals d'interès nacional.
-6 Si, com a conseqüència del mal estat d'un immoble d'interès nacional, l'ajuntament corresponent ha d'adoptar mesures
per evitar danys a tercers, cal que ho comuniqui prèviament al Departament de Cultura, el qual disposa d'un termini de
quaranta-vuit hores per a determinar les condicions a què s'ha de subjectar la intervenció.
Article 35. Criteris d'intervenció
-1 Qualsevol intervenció en un monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica o una zona paleontològica
d'interès nacional ha de respectar els criteris següents:
a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de respectar els valors que van motivar
la declaració, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor
adaptació del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o èpoques.
b) S'ha de permetre l'estudi científic de les característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé.
c) S'han de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espacial, volumètriques i morfològiques més
remarcables del bé.
d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què s'utilitzin parts originals, i de fer-hi
addicions mimètiques que en falsegin l'autenticitat històrica.
e) És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé o que l'eliminació en permeti
una millor interpretació històrica. En aquests casos, cal documentar les parts que hagin d'ésser eliminades.
f) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir
instal·lacions de serveis públics o privats que n'alterin greument la contemplació.
-2 .....’
Article 36.Autorització dels canvis d'ús
Els canvis d'ús d'un monument han d'ésser autoritzats pel Departament de Cultura, amb informe de l'ajuntament afectat,
prèviament a la concessió de la llicència municipal corresponent.
...’
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“Castell-convent de Penyafort. informació i prediagnòstic
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Projecte de reforma
de les cobertes de les dependències del castell de Penyafort.Coberta ala de ponent’

Estudi estructural de l’ala de ponent del castell de Penyafort,
Diagnosi de la planta baixa i planta primera de l’Ala nord del Castell de Penyafort
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“Restauració del castell de
Penyafort. Propostes d’actuació en 6 àmbits”
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a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de respectar els valors que van
motivar la declaració, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis
per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o èpoques.
b) S'ha de permetre l'estudi científic de les característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé.
c) S'han de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espacial, volumètriques i morfològiques més
remarcables del bé.
d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què s'utilitzin parts originals, i de
fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l'autenticitat històrica.
e) És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé o que l'eliminació en
permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, cal documentar les parts que hagin d'ésser eliminades.
f) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de
bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n'alterin greument la contemplació.
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“és
possible que s’hi poguessin localitzar en planta les restes de les edificacions medievals que segurament van precedir
aquestes construccions”

“Castell-convent de Penyafort. Informació i prediagnòstic”.
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Avanç Pla Director del Castell de Penyafort’.
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" Quan l'aplicació d'aquest DB en obres en edificis protegits sigui incompatible amb el seu grau de
protecció, es poden aplicar les solucions alternatives que permetin la major adequació possible , des dels
punts de vista tècnic i econòmic , de les condicions de seguretat en cas d'incendi. En la documentació final
de l'obra ha de quedar constància de les limitacions a l' ús de l'edifici que puguin ser necessàries com a
conseqüència del grau final d'adequació assolit i que hagin de tenir en compte pels titulars de les activitats”.
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Anàlisi de la viabilitat de diversos usos. Setembre 2000 Deudel Deu Assesors

Estudi de l’estructura i aixecament de plantes del les
cobertes del castell de Penyafort, SMM
Estudi estructural de l’ala de ponent del castell de
Penyafort, al terme municipal de SMM
Diagnosi de la planta baixa i planta primera de l’Ala nord
del Castell de Penyafort

Informe prospecció georadar al Castell de Penyafort
Memòria d’intervenció prospecció georadar en
dependències interiors al casal de Penyafort
Memòria excavacions arqueològiques 2008-2011
“Memòria per a la restauració del Castell de Penyafort”
“Restauració del Castell de Penyafort. Propostes
d’actuació en 6 àmbits”
Document d’Informació i pre-diagnòstic
Avanç Pla Director. Diputació de Barcelona.

Projecte d'intervenció arqueològica i pressupost

!
!
!

Estudi històric-crític sobre el lloc de naixement de Sant
Raimon de Penyafort.
Història del Convent de Sant Raimon de Penyafort. Aj.
SMM.
Influència i exaltació de Sant Ramon de Penyafort des
de la Catalunya del Barroc. [Manuscrit original].
Un espai de comunicació. Trobada estudiosos del Foix.

Projecte Bàsic Rehabilitació de les Dependències
Agrícoles del Castell de Penyafort per a Punt
d’Informació i Habitatge Unifamiliar
Projecte Bàsic i d’execució per a l’acabament de les
obres de Rehabilitació de les Dependències Agrícoles
del Castell de Penyafort per a Punt d’Informació i
Habitatge Unifamiliar
Projecte Bàsic I d’execució de Reforma de les cobertes
de les dependències del Castell de Penyafort. Coberta
torratxa, ala nord i ala llevant.
Projecte Modificat. Projecte Bàsic I d’execució. Reforma
de les cobertes de les dependències del Castell de
Penyafort. Coberta torratxa, ala nord i ala llevant.

Enjardinament i Paisatgisme a l’entorn del Castell de
Penyafort
Proposta de Restauració dels espais interiors i de
l’entorn del Castell de Penyafort. Proposta Taller
ocupació 2005
Projecte d’urbanització de millora dels accessos de
ponent al recinte del Castell de Penyafort

Memòria restauració pintures Penyafort_1ª fase_08
Memòria restauració pintures Penyafort_2ª fase_ 08-09
Informe Diputació pintures Castell.

Memòria valorada de la Rehabilitació de les
Dependències Agrícoles del Convent de Sant Domènec

Projecte Bàsic de rehabilitació del Celler del Castell de
Penyafort com a Sala Polivalent, millores en
l’Acessibilitat I nous serveis higiènics
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Estudio histórico-crítico sobre el lugar de nacimiento de San Raymundo de Peñafort.

I Trobada
d’Estudiosos del Foix
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4.2.- Fitxa patrimoni

EDIFICIS RELIGIOSOS RURALS

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

CASTELL DE PENYAFORT

R-04

IDENTIFICACIÓ

1

EDIFICIS RELIGIOSOS RURALS

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

CASTELL DE PENYAFORT

R-04

DESCRIPCIÓ FÍSICA I ESTAT DE CONSERVACIÓ

2

COORDENADES UTM X=387769 Y=4573830
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És un conjunt arquitectònic format per les restes d’un antic casal En bon estat.
fortificat, un convent i una església.
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OBRA MAJOR
El conjunt arquitectònic es disposa en planta i conforma un rectangle En procés de rehabilitació.
amb un pati central. L’església té una sola nau amb volta de carro i
llunetes, arcs torals i sis capelles laterals a cada banda. La portada
és neoclàssica, amb frontó trencat per una fornícula. De l’antic casal,
destaca la torre de planta circular situada en una cantonada i els
panys de paret de pedra. L’antic casal té planta en “L”; està compost
de plantes baixa, pis i golfes en les ales i de planta baixa, dues
plantes pis i golfes al vèrtex. Té coberta de dues vessants amb el
carener paral·lel a façana a les ales, i coberta de quatre vessants al
vèrtex. Cos adossat per l’oest, compost en una part de plantes baixa i
altell amb coberta plana accessible des del vèrtex de l’antic casal i,
en l’altra part, de plantes baixa, pis i golfes amb coberta de quatre
vessants.

PENYAFORT
LA TORRETA

MAS PETIT

ESTAT DE CONSERVACIÓ

TIPOLOGIA
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SISTEMA CONSTRUCTIU
Parets de càrrega de paredat comú i obra de fàbrica de maó; forjats En procés de rehabilitació.
unidireccionals de fusta; revoltó ceràmic i voltes a la catalana;
cobertes amb encavallades de fusta i teula àrab.
FAÇANES
Les façanes de l’antic casal en les plantes pis i golfes estan En procés de rehabilitació.
compostes sobre eixos verticals; destaca la façana nord del vèrtex de
l’antic casal amb el balcó corregut amb tres balconeres emmarcades
amb pedra, la central, amb carreus; la segona planta pis i les golfes,
que són de posterior construcció, estan fetes en obra de fàbrica de
maó amb tres obertures el·líptiques a la segona planta pis, i una
galeria de cinc arcs de mig punt a les golfes, tot emmarcat de maó.
També destaca el ritme creat pels sis contraforts de la façana est
corresponent a les sis capelles laterals de l’església. La façana sud al
pati interior està composta sobre sis eixos verticals amb arcs de
carpanell de maó a sardinell a la planta baixa i amb finestres
allindades amb persianes de llibret a la planta pis.
ELEMENTS SINGULARS
Portal d’accés a l’església de frontó trencat amb fornícula; la torre de En aparent bon estat.
planta circular, probablement anterior al segle XII, amb les parets de
més d’un metre i mig de gruix.
CBP.275
ARQUITECTES ASSOCIATS
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ÈPOCA
L’origen del casal senyorial de Penyafort se situa probablement a mitjan segle XII.

MATERIALS
Tancaments de les obertures exteriors de fusta. Baranes i reixes de En procés de rehabilitació.
ferro. Llindes, brancals i ampits de pedra. Cobertes de teula àrab
amb imbricacions de maó.
INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Electricitat, aigua potable procedent d’una bassa.

En aparent bon estat.

ENTORN

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
En el full del mapa geològic i topogràfic Almera–Brossa a escala 1:40.000 publicat el 1900, es
grafia amb el nom de “S. Domingo”. En el mapa municipal a escala 1:25.000 corresponent a
l’aixecament del “mapa de España” a escala 1:50.000, hi ha constància del lloc “Ex Convento de
San Ramón de Peñafort”. I en el mapa del terme municipal dibuixat pel mestre d’escola
J. Duocastella l’any 1919, apareix amb el nom de “S. Domingo”.
CRONOLOGIA DEL PROJECTE I DE L’OBRA

L’espai lliure del castell de Penyafort es divideix en quatre parts La zona d’aparcament està
diferenciades: la zona d’aparcament a l’altra banda del camí desacurada.
d’accés; el jardí d’accés a l’església i l’antic casal; el jardí oest situat
al costat de l’ala de dormitoris del convent on destaquen dues
palmeres, el clos de xiprers i les dues basses que proporcionen aigua
al castell; i, per últim, el pati interior del castell, on destaquen dues
palmeres i vàries espècies arbòries.
CONTEXT

Tradicionalment, el nom de Penyafort fa referència al lloc de naixement de Sant Ramon de Penyafort
vers l’any 1180. Se sap que el 1405 el casal era mig derruït. A començament del segle XVII, era
propietat de la família Espuny, que el 1602 va obtenir permís per construir-hi una capella dedicada a
Sant Ramon de Penyafort, santificat l’any anterior. Venuda la propietat als dominicans, l’ordre va
emprendre la construcció d’un convent que es va acabar el 1613. Al llarg del segle XVIII, el conjunt
va experimentar ampliacions i modificacions. El 1837, com a conseqüència de la desamortització, va
ser secularitzat i adquirit per en Puig i Llagostera. Quan va passar a mans dels propietaris de
nacionalitat nord-americana, hi van realitzar importants obres de restauració.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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DADES CADASTRALS

Reproducció de la planta baixa del Convent de
Penyafort extret de la publicació Castell de Penyafort.
Valoració i propostes per al seu ús i rehabilitació.

REF. CADASTRAL

POLÍG.

08251A019000170000YZ
08251A019095010000YQ
001304900CF87D0001HQ

19
19

PARCEL.

FINCA

17
9501

RÚSTICA
RÚSTICA
URBANA

DADES URBANÍSTIQUES
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
PGO SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS(10-7-85)
Sòl urbanitzable d’interès agrícola (Tipus III).
Fotografies extretes del programa de Festa Major de 1985 Les Nostres Masies de Santa Margarida i
els Monjos.

Zona d’edificis o conjunts d’interès (Clau 7). Subzona d’edificis i/o conjunts històrics i monumentals
(Clau 7/1).
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
POUM SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Sòl no urbanitzable d’interès especial (Clau I). Zona d’edificis religiosos rurals (Clau IR).
Sistema d’equipaments comunitaris (Clau E). Equipaments culturals i cívics (Clau E5).
PROTECCIÓ EXISTENT
Bé cultural d’interès nacional BCIN R-I 51 5690. Decret de Castells de 22 d’abril de 1949.
USOS
ÚS ACTUAL
Casa rural, centre de convencions i reunions.
ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS
Casa senyorial, convent, residència particular.
TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ
Titularitat pública.
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El conjunt arquitectònic de PENYAFORT està format per les restes de l’antic casal fortificat, el convent
i l’església. El complex inclou elements d’orígens medieval, barroc i neoclàssic. La tradició dóna el
nom de PENYAFORT per fer referència al lloc de naixement de Sant Ramon, ocorregut l’any 1180.
L’any posterior a la canonització de Sant Ramon, el 1602, els propietaris van obtenir els permisos per
construir-hi la capella dedicada al sant. Quan el casal va ser venut a l’orde dels frares dominics, es
van començar les obres de construcció del convent que es va acabar el 1613. Al segle XIX va ser
desamortitzat i adquirit, més tard, per particulars que van modificar i reutilitzar el conjunt. Els
elements més remarcables del complex són les dimensions excepcionals del conjunt arquitectònic; el
pati d’accés creat a la façana principal; l’església d’una sola nau i les sis capelles laterals amb el seu
portal de frontó trencat amb fornícula; la torre de planta circular, probablement anterior al segle XII,
amb les parets de més d’un metre i mig de gruix; i les dependències conventuals amb els seus
dormitoris coberts amb voltes catalanes rebaixades.
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CATEGORIES DE PROTECCIÓ

EDIFICI PRINCIPAL

EDIFICIS COMPLEMENTARIS 1, 2, 3 i 4
VOLUMETRIA

VOLUMETRIA

R

R
PERÍMETRE

PERÍMETRE

MA

MA
COBERTA
FORMA
MATERIAL
COLOR
FAÇANA A
COMPOSICIÓ
OFICIS
MATERIAL
TEXTURA
COLOR
FAÇANA B
COMPOSICIÓ
OFICIS
MATERIAL
TEXTURA
COLOR
FAÇANA C
COMPOSICIÓ
OFICIS
MATERIAL
TEXTURA
COLOR
FAÇANA D
COMPOSICIÓ
OFICIS
MATERIAL
TEXTURA
COLOR

COBERTA
FORMA
MATERIAL
COLOR
FAÇANES
COMPOSICIÓ
OFICIS
MATERIAL
TEXTURA
COLOR

R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
S

R
R
R
R
R
R
R
S

EDIFICI COMPLEMENTARI 6
VOLUMETRIA
R
PERÍMETRE

R
R
R
R
S

R
COBERTA
FORMA
MATERIAL
COLOR
FAÇANES
COMPOSICIÓ
OFICIS
MATERIAL
TEXTURA
COLOR

R
R
R
R
S

ENTORN

S
S
S
S
S
S
S
S

EDIFICIS COMPLEMENTARIS 5 i 7
VOLUMETRIA

RELACIÓ

S

R
PERÍMETRE

ORGANITZACIÓ

MA

R
ELEMENTS
Clos de xiprers
Palmeres
Arbrat
Basses

R
R
R
MA

ÀMBIT DE
PROTECCIÓ

MA

CATEGORIA DE
MANTENIMENT

R

CATEGORIA DE
RESPECTE

MO

COBERTA
FORMA
MATERIAL
COLOR
FAÇANES
COMPOSICIÓ
OFICIS
MATERIAL
TEXTURA
COLOR

CATEGORIA DE
MODIFICACIÓ
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ
1. La configuració dels conjunts d’arbres compresos dins de l’àmbit de protecció, que formen
alineacions i agrupacions, restaran especialment protegits no admetent-se’n la substitució.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS
EDIFICI PRINCIPAL i EDIFICIS COMPLEMENTARIS

ÚS DOMINANT

CENTRE CULTURAL I CÍVIC

USOS COMPATIBLES

CENTRE RELIGIÓS
CENTRE EDUCATIU
ESTABLIMENT DE TURISME RURAL
ESTABLIMENT DE RESTAURACIÓ
ESTABLIMENT HOTELER
CELLER
HABITATGE UNIFAMILIAR

USOS
CONDICIONATS

RESIDÈNCIA TEMPORAL
Limitat a residències de treballadors del
camp i activitats d’educació en el lleure i
similars.
MAGATZEM
Limitat al destinat a guardar productes i
estris propis de l’activitat agrícola i
ramadera.

USOS
INCOMPATIBLES

Tots els usos específics de l’article 121
excepte els usos dominants, compatibles i
condicionats.

Les determinacions normatives contingudes en les fitxes 7 i 8 no són vinculants. Pel
fet de que està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) les intervencions que
es puguin dur a terme han de ser en base a un estudi històric-arquitectònic, i en
concret dels elements del monument on es pretengui intervenir. Els projectes han de
ser coherents amb l’estudi esmentat. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural
valorarà la intervenció, d’acord amb la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català.
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ANNEXOS

1. MOTIVACIÓ DEL PROJECTE
Amb l’objectiu de preservar, potenciar i promoure la transhumància i els camins
ramaders a Catalunya, dedicant especial atenció a la ruta transhumant existent entre
el Pirineu i el litoral al Penedès i Garraf, i amb l’objectiu de fer valer aquest patrimoni
històric, cultural i ambiental i convertir-lo en recurs de desenvolupament econòmic i
turístic a nivell local i regional, Santa Margarida i els Monjos té signat un acord de
col·laboració amb els Ajuntaments de Llívia i Lluçà per impulsar el projecte del Camí
ramader de Marina: De la Cerdanya al Penedès.
Fruit d’aquest acord, s’estableixen els següents objectius comuns:
Elaborar una ruta excursionista que segueixi el recorregut del Camí Ramader de
Marina. La ruta es dividirà en diverses etapes i es podrà dur a terme a peu o en
bicicleta de muntanya (BTT).
Inventariar els potencials recursos de promoció i dinamització turística al llarg
de la ruta física (allotjament, restauració, museus, empreses de serveis turístics,
botigues d’esport i de material ciclista i excursionista, etc.).
Promoure periòdicament activitats de promoció de la transhumància i els
camins ramaders i del projecte del Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès (jornades, fires, festes, xerrades, caminades, exposicions, centres
d’interpretació, centres de documentació...).
Promoure la creació d’equipaments i serveis estables de difusió, promoció i
estudi de la transhumància i els camins ramaders a Catalunya (centres
d’interpretació, exposicions permanents, centres de documentació...).
Elaborar una exposició itinerant sobre la transhumància, els camins ramaders i
el projecte del Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès.
Elaborar materials de difusió del projecte així com crear un espai web que
englobi tot el contingut del projecte. Posicionar el projecte a les xarxes socials.
Cercar nous col·laboradors per al projecte.

2. OBJECTIUS
En el marc d’aquest projecte comú, de caràcter supramunicipal, i fins i
transfronterer amb França, Santa Margarida i els Monjos defineix una proposta
dinamització turística a nivell local i comarcal sota el títol de “Camí ramader
Marina. De la Cerdanya al Penedès. Ruta i Centre d’Interpretació de
Transhumància i els camins ramaders” consistent en les següents actuacions:

tot
de
de
la

Concreció d’una ruta física per camins ramaders, amb possibles variants, per al
Camí ramader de Marina al seu pas per Santa Margarida i els Monjos i l’Alt
Penedès, que pugui recórrer-se a peu i amb bicicleta de muntanya. Adequació
dels accessos i l’entorn dels camins ramaders per on discorre la ruta física del
Camí ramader de Marina al seu pas pel municipi i senyalitzar-la mínimament,
establint un model de senyalització que pugui ser utilitzat igualment per senyalitzar
la resta del traçat fins al Pirineu amb el mínim impacte ambiental i visual, fins i tot
valorar la possibilitat de limitar-se a fer alguns plafons i tenir el track de la ruta
penjat a internet o en una app.
Creació d’un Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders al
Castell de Penyafort, un edifici de propietat municipal situat en una de les entrades
al Parc del Foix i al peu de la carrerada de Sant Domènec, per on es faria passar

el Camí ramader de Marina. Per tal d’acollir aquest Centre d’interpretació, es fa
necessària la rehabilitació d’un espai dins l’edifici, concretament la casa del prior,
on és previst fer una museïtzació específica que permeti oferir al visitant una visió
singular i pròpia de l’activitat transhumant i transtermitant a la regió penedesenca.
Contractació d’una persona per al desenvolupament del projecte del Camí
ramader de Marina: De la Cerdanya al Penedès dins l’àmbit local i comarcal.
Treballaria de dilluns a divendres, i puntualment en cap de setmana,
desenvolupant i implementant el projecte i participant en activitats diverses de
promoció i difusió. Es proposa la contractació d’un/a tècnic/a superior (A1) a mitja
jornada durant tres anys.
Promoció i difusió del projecte del Camí ramader de Marina: De la Cerdanya al
Penedès i el món de la transhumància i els camins ramaders a Catalunya, amb
l’objectiu d’afavorir el desenvolupament econòmic i turístic a nivell local i regional.
En aquest àmbit es proposa consolidar la celebració anual d’una Fira de la
transhumància de Santa Margarida i els Monjos, produir una exposició (a banda
de la museïtzació del centre d’interpretació de la transhumància i els camins
ramaders, editar fulletons i mapes-guia, fer xerrades informatives arreu del
territori, així com disposar d’una pàgina web pròpia, una aplicació mòbil (APP)
específica i tenir presència a les xarxes socials.

3. ANTECEDENTS
3.1. La transhumància i els camins ramaders a Catalunya.
La cerca de l’eterna primavera a la ramaderia extensiva, la transhumància i els camins
ramaders. El trasllat de milers de caps de bestiar de la muntanya a la marina, i a la
inversa, a la recerca de les millors condicions d’alimentació i climatologia per al bestiar
ha establert uns vincles socials, econòmics i culturals entre realitats ben diverses del
nostre territori, que ha estat clau per al desenvolupament del nostre país.
Els camins per on transcorren els ramats, les vies pecuàries, però també vies de
comunicació i d’intercanvi, han dibuixat el nostre territori des de fa milers d’anys. Les
transformacions socials i econòmiques de la societat catalana al llarg del segle XX i,
en particular, del món rural, han comportat una davallada significativa de la ramaderia
extensiva i la transhumància, el despoblament de moltes de les zones ramaderes de
muntanya i la reducció de la transhumància i de l’ús dels camins ramaders. Així, amb
el pas del temps i l’evolució de la societat, aquests camins comercials, culturals i
socials han anat perdent el seu ús, al mateix temps que l’activitat ramadera
transhumant i el paper professional del pasturatge anava perdent pes en el conjunt de
l’activitat agropecuària.
Amb tot, a casa nostra, continua existint una activitat transhumant relativament
important i, per damunt de tot, persisteix un gran patrimoni material i immaterial que
evidencia la gran importància d’aquesta activitat en la configuració del nostre territori.
La transhumància i els camins ramaders constitueixen un patrimoni cultural, històric,
arquitectònic, paisatgístic i ecològic que és imprescindible potenciar i preservar.
Conscients del potencial per al desenvolupament sostenible del territori que
representen la transhumància i els camins ramaders, volem adaptar una realitat
ancestral a les necessitats i les pràctiques d’avui, on, de forma natural i lligada a la
pròpia història, conflueixen moltes de les línies d’actuació que afavoreixen la creació
de llocs de treball vinculats al territori com són la cultura popular, el turisme de
proximitat, el comerç local, l’artesania i els productes alimentaris de qualitat. Sempre
respectant i promovent l’activitat ramadera.

3.2. El camí ramader de marina. De la Cerdanya al Penedès.
El ‘Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès’ és un projecte de
dinamització turística que neix de la inquietud dels municipis de Santa Margarida i els
Monjos, Lluçà i Llívia, entre altres organismes i entitats, amb l’objectiu de preservar,
potenciar i promoure la transhumància i els camins ramaders a Catalunya, dedicant
especial atenció a l’antiga ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats
entre el Pirineu i el litoral al Penedès i el Garraf, des de l’edat mitjana.
Un acord de col·laboració signat pels tres Ajuntaments el 13 de març de 2015, i
revalidat el passat 8 d'abril de 2016, posa de manifest la voluntat d’unir esforços i crear
sinèrgies amb l’objectiu comú de fer valer aquest patrimoni històric, cultural i
ambiental, i convertir-lo en recurs de desenvolupament econòmic i turístic a nivell local
i regional, tot explicant el món de la transhumància i els camins ramaders des d’una
visió particular, pròpia i singular de cadascun dels tres territoris, configurant totes
alhora una interpretació completa i complexa de l’activitat transhumant i transtermitant
a Catalunya.

Així, al node sud del Camí ramader de Marina, a Santa Margarida i els Monjos,
caldria explicar que el del Penedès i el Garraf és un paisatge marcat per la vinya
indiscutiblement, però no únicament. També hi trobem oliveres, fruiters, sembrats, una
mica d’horta i, a la banda més escarpada que ocupa el Parc del Foix, sobre una
prolongació del massís del Garraf, tots aquests ambients es troben barrejats amb el
bosc, aprofitant racons i terrasses, visitats per alguns ramats d’ovelles testimoni
d’altres temps quan el moviment local de ramats era més freqüent i quan a l’hivern,
fugint de la neu i el fred intens, aquestes terres acollien grans ramades procedents del
Pirineu, que femaven camps de conreu i pujaven de nou a l’estiu a terres més verdes i
fresques, amb tot el que això suposava d’intercanvi a tots nivells: social, ecològic i
cultural, fins i tot establint-se forts lligams familiars entre els dos extrems del país.
Pagesos i pastors tenien una relació de benefici mutu que cal fer valer i recuperar en la
mesura del possible.
Si bé el projecte comú pren forma fa poc més d’un any amb la signatura del primer
conveni de col·laboració, els Ajuntaments de Llívia, Lluçà i Santa Margarida i els
Monjos ja fa anys que aposten per fer valer el món de la transhumància i els camins

ramaders a Catalunya des dels seus respectius territoris. D’ençà de l’acord, han estat
encara més i més diverses les actuacions que s’han estat realitzant en aquests
territoris per tal de desenvolupar el projecte, i cada cop més amb una imatge i marca
comunes.
A continuació s’exposa un resum de les actuacions dutes a terme a Santa Margarida i
els monjos durant els darrers anys:

3.3. Especificitats del Penedès i Santa Margarida i els Monjos
En el cas concret de Santa Margarida i els Monjos, fa anys que es duen a terme
accions en l’àmbit de la gestió, la recerca i la promoció i difusió de la transhumància i
els camins ramaders, podent aportar així una visió penedesenca i litoral al conjunt del
projecte.
En l’àmbit de la difusió, per exemple, coincidint amb la publicació del llibre “Camins de
transhumància al Penedès i al Garraf. Aproximació a les velles carrerades per on
els muntanyesos i els seus ramats baixaven dels Pirineus a la marina”, ja l'any
1999 s’organitzen unes jornades i una exposició sobre transhumància i camins
ramaders al Penedès i Garraf, així com una mostra de gossos d’atura i altres activitats.
A partir de la participació de l’Ajuntament i el Parc del Foix en el grup de treball sobre
transhumància i camins ramaders de la Fundació del Món Rural, l’any 2014
s’organitzen a Santa Margarida i els Monjos les Jornades “Pagesos i Pastors: un
model sostenible”, amb les quals es vol posar en valor la simbiosi que es pot establir
entre l’activitat agrícola i la ramaderia extensiva, posant especial èmfasi en el cas de la
vinya. Les jornades es complementen amb una exposició, una experiència de camp i
una caminada popular. L’any 2015 es celebra a Santa Margarida i els Monjos la I Fira
de la transhumància i els camins ramaders, amb xerrades diverses, un concert de
música de pastors, una mostra de ball de pastorets, una caminada popular i una
mostra de vins i formatges. També durant l’any 2015 es realitzen xerrades diverses per
donar a conèixer el Camí ramader de Marina. Per a la tardor d’aquest 2016 és previst
acollir una de les tres jornades del “I Congrés de la transhumància i els camins
ramaders a Catalunya”, organitzat per la Fundació del Món Rural i l’Institut per al
Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran. Al marge de les exposicions ja produïdes,
s’està en procés d’aconseguir determinat material de la col·lecció JOAN CANAL
COSTA, així com altres materials i fons documentals per a la museïtzació del futur
Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders a Catalunya i del
Camí ramader de Marina.
En relació als estudis tècnics i la recerca, amb la col·laboració del Departament de
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i del Parc del Foix, des de
l’any 2014 s’està realitzant un inventari de camins ramaders i d’elements associats a
aquests, així com un treball de recerca sobre transhumància i camins ramaders a la
zona, que inclou treball de camp, consulta de cartografia i documentació diversa i la
realització d’entrevistes amb pastors i estudiosos. Un dels objectius d’aquest estudi és
el de disposar d’informació suficient per poder iniciar un expedient de classificació dels
camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos. D’altra banda, amb la col·laboració
del Cos d’Agents Rurals i les Agrupacions de Defensa Forestal, s’ha començat a
estudiar la viabilitat també d’efectuar pastures de sotabosc per a la millora ecològica
de boscos i la prevenció d’incendis forestals en algun sector del Parc del Foix. Per
últim, es pretén aprofundir en el coneixement i difusió de totes aquelles possibles línies
de col·laboració entre pagesos (especialment viticultors) i pastors que puguin
comportar beneficis per a les dues parts i per al conjunt dels sistemes ecològics i
paisatgístics.
En relació a la gestió, generalment amb la col·laboració del Parc del Foix, des de
l’Ajuntament es duen a terme des de fa anys accions per tal d’afavorir la preservació i

millora de l’activitat dels dos pastors que realitzen la seva activitat al Parc del Foix.
Així, per exemple, s’han estat realitzant neteges de lleres i recuperació de pastures a
la vora del riu Foix i la riera de Llitrà, s’han recuperat camps erms per a pastura amb
l’autorització dels corresponents propietaris, s’han donat ajuts econòmics directes a
partir de la línia de subvencions del Parc del Foix, s’ha col·locat senyalització de pas
de ramats i de bandes reductores de la velocitat prop dels corrals i altres elements per
millorar la seguretat del pas de ramats, s’han fet manteniments i millores en camins
d’accés a corrals, entre altres.

part de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis forestals, per la qual cosa es
troben en bon estat de conservació. A més, si bé la ruta a Santa Margarida i els
Monjos transcorre en part per l’interior del Parc del Foix, no afecta cap espai de Xarxa
Natura 2000.
El Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès, sobre el
mapa de camins ramaders de Catalunya (eixos principals)

4. EL RECORREGUT DEL CAMÍ RAMADER DE MARINA
4.1. Definició de la ruta per a senderisme i BTT
Juntament amb la creació del Centre d’interpretació de la transhumància i els camins
ramaders, un dels aspectes fonamentals del projecte del Camí ramader de Marina. De
la Cerdanya al Penedès és, sens dubte, la definició i concreció d’un ruta física
excursionista per fer a peu o amb bicicleta de muntanya que, passant per camins
ramaders, permeti recuperar de la manera més fidel possible el traçat de l’antiga ruta
transhumant que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu i el litoral al
Penedès i el Garraf des de l’edat mitjana, com a mínim. Aquesta ruta transhumant es
troba documentada al Diplomatari de Poblet l’any 1055, i probablement existia molt
abans, per la qual cosa podem dir que és mil·lenària. De fet, aquesta ruta transhumant
presumeix de tenir la cita escrita més antiga de Catalunya.
A grans trets, la ruta física del Camí ramader de Marina començaria a les Bulloses, a
l’Estat francès, i passant per Llívia emprendria el seu recorregut cap al sud, passant
per indrets com Puigcerdà, Castellar de N’Hug, el Coll de Merolla, Santa Eulàlia de
Puig oriol (Lluçà), la Santa Creu de Jutglar, Sallent, Manresa, el Coll de Can Massana,
el Bruc, Piera, Sant Joan de Mediona, Guardiola de Font-rubí, Torrelles de Foix i els
Monjos, entre altres, acabant finalment a la platja a Vilanova i la Geltrú.
El traçat exacte de la ruta resta pendent de concreció en alguns dels seus trams, i en
algun territori es plantegen traçats diferents per tal de permetre acostar el visitant a
diversos elements d’interès, alhora que facin viable la circulació a peu i també amb
bicicleta.
En el cas concret de l’Alt Penedès, per exemple, hi ha la possibilitat de fer dues
variants diferents entre Sant Joan de Mediona i Vilanova i la Geltrú, una passant per
Sant Quintí de Mediona, Guardiola de Font-rubí i Torrelles de Foix i una altra passant
per les Cases Noves de Can Pardo, el Coll de la Barraca, Font-rubí, Guardiola de
Font-rubí i Torrelles de Foix. En qualsevol cas, a partir de Guardiola de Font-rubí la
ruta seguiria en ambdós casos pel Coll de Can Barceló, Can Morgades, el Corral Nou,
Cantarelles, Cal Noia, el Castell de Pujades, Cal Bruna, els Monjos, el Castell de
Penyafort i Vilanova i la Geltrú.
A més, es planteja la possibilitat de crear un ramal transversal que des de Guardiola
de Font-rubí es dirigeixi per “la carrerada” cap a la Granada, Avinyó Nou, les
Gunyoles, el Coll de Can Garró, la riera de Pelagons, Olivella i Sant Pere de Ribes.
Si bé es treballa la definició i concreció del traçat des del Pirineu fins el mar, aquest
projecte contempla la definició i concreció del traçat (amb les seves variants) a la
comarca de l’Alt Penedès, així com la definició, concreció, i en aquest cas també la
senyalització mínima de la ruta, al seu pas per Santa Margarida i els Monjos. En el cas
concret d’aquest municipi, la ruta proposada passa per camins ramaders que formen
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4.2. Adequació i senyalització de la ruta
Adequació dels accessos i l’entorn dels camins ramaders per on discorre la ruta física
del Camí ramader de Marina al seu pas pel municipi no es considera necessària, ja
que tot el recorregut proposat al seu pas pel municipi discorre per camins de la xarxa
viària bàsica de prevenció d’incendis forestals, que en aplicació del Pla de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals (PPI) reben un manteniment periòdic, estant tots ells en
força bon estat de conservació.
Pel què fa a la senyalització, es proposa fer una senyalització vertical mínima, amb
algun plafó informatiu i algunes senyals verticals direccionals, això si definint i establint
ja un model de senyalització que pugui ser utilitzat igualment per senyalitzar la resta
del traçat fins al Pirineu, amb el mínim impacte ambiental i visual, basant-se en la
imatge de marca ja definida per al conjunt del projecte i adaptada a altres
senyalitzacions en el territori, especialment dins el Parc del Foix.
Més que la senyalització física de la ruta, es considera fonamental la difusió del track
georeferenciat d’aquesta a través d’una pàgina web pròpia, de webs excursionistes,
xarxes socials, aplicacions per a mòbil, etc., així com l’edició d’un mapa-guia que pugui

contenir també informació complementària al propi traçat (restaurants, allotjaments,
botigues, serveis de guia, serveis de taxi...).

5. EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA TRANSHUMÀNCIA I ELS CAMINS
RAMADERS
5.1. La rehabilitació de la casa del prior al Castell de Penyafort
El present document es redacta a petició de l’alcaldia per a definir les bases per a la
creació d’un Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders en el
marc del projecte del Camí ramader de Marina: De la Cerdanya al Penedès, donant
una visió singular i pròpia de l’activitat transhumant i transtermitant a la regió
penedesenca, que s’ubicaria en una de les dependències del Castell de Penyafort (la
casa del prior), que caldria rehabilitar.
5.1.1. Condicions de l’emplaçament i entorn físic
a. El municipi

El Camí ramader de Marina al seu pas per l’Alt Penedès

Santa Margarida i els Monjos és un municipi situat al sud-est de la comarca de l´Alt
Penedès, tocant amb la de Garraf, a la depressió Pre-litoral, i és travessat pel riu Foix.
El municipi, amb una superfície de 17,39 Km2 de superfície, manté un equilibri entre la
plana i la muntanya i gaudeix d´una climatologia i una vegetació típicament
mediterrània.
Està format per una desena de nuclis urbans i barriades petites, sent els més
importants Els Monjos, la Ràpita i Cal Rubió, a més de diverses masies distribuïdes
per tota la geografia municipal.
Limita al nord amb els termes de Sant Martí Sarroca i Pacs, a l’est amb Vilafranca del
Penedès i amb Olèrdola, al sud i al sud-oest amb el terme de Castellet i la Gornal, i a
l’oest amb Castellví de la Marca.
El terme ocupa part de la Depressió Prelitoral i part dels vessants occidentals del
massís del Garraf, com els estreps del Puig de l’Àliga que es prolonguen cap al nordoest i que assoleixen una altitud màxima de 409 m, a la fita dels termes d’Olèrdola,
Castellet i Santa Margarida. En aquestes muntanyes neixen torrents que desguassen
al riu de Foix, el qual, a la banda sud-oest del terme, forma petits meandres. També
desemboquen al Foix les rieres de la Maçana o de Llitrà i la riera de la Bruixa.

El Camí ramader de Marina al seu pas per Santa Margarida i els Monjos
FONT: Elaboració pròpia a partir de la web Instamaps de l’ICGC (2016)

S’estima destinar a la senyalització de la ruta al seu pas per Santa Margarida i els
Monjos un total de 3.000 €, comptant el disseny, impressió i adquisició de pals de
suport de vuit o deu cartells direccionals i d’almenys un parell de panells informatius,
un al nucli dels Monjos i un altre al Castell de Penyafort.
Emplaçament del castell de sant Raimon de Penyafort

b. El Castell de Penyafort
El Castell de Sant Raimon de Penyafort és un conjunt arquitectònic aïllat, separat dels
nuclis urbans del Municipi de Santa Margarida i els Monjos, que s'alça sobre una
terrassa a uns 165 metres d'altitud entre el barranc de Sant Llorenç i el torrent de la
Font Encantada, al marge esquerre del riu Foix, a 15 metres per sobre del nivell de la
seva llera. Està emplaçat al cim d'un petit turó que domina les terres situades al sud
del poble, a peu de la carrerada de Sant Domènec. Alhora, el seu emplaçament el
converteix en porta d’entrada al Parc del Foix a l’extrem nord d’aquest, acollint un dels
seus dos punts de recepció de visitants.

La finca on se situa el conjunt monumental és de forma gairebé trapezoïdal i està
voltada en bona part del seu perímetre per una paret de tanca que engloba unes terres
de conreu, excepte al cantó de llevant, que queda ocupada i tancada per l’edifici
conventual amb la seva església. A l’entorn més immediat només hi ha camps amb
conreu de vinyes i alguns boscos de pins, i el riu Foix, al costat nord, amb vegetació de
ribera.
El conjunt arquitectònic del Castell de Sant Raimon de Penyafort està constituït per
diferents edificacions majoritàriament de dues plantes i disposades en planta en forma
d'U amb un pati central. De les edificacions existents destaquen un antic casal fortificat
amb una torre de planta circular a la cantonada, una església i un convent.

Vista del castell de Penyafort. Any 2009.

La façana principal se situa en el cos central i encarada a nord. Aquest cos, més el cos
de ponent, formaven les dependències conventuals. L'ala de llevant està ocupada per
l'església de nau central i capelles laterals i per un antic habitatge adossat al costat
sud de la nau conegut com la casa del prior.
En la intersecció de l'ala de llevant amb l'ala nord està la part més antiga del recinte,
on estava situada la primitiva església i la torre medieval de planta circular. En la
intersecció de l'ala de ponent amb l'ala nord, hi ha un cos més alt respecte de les ales,
formant una torre amb galeria d'arcs de mig punt als quatre vents. Aquestes
edificacions van ser construïdes en diferents etapes de la història i tenen una
superfície construïda aproximada de 4.330 m2.

Fotografies aèries de l’any 2009.

A principis del segle XVII s'inicia la construcció del convent de l'ordre de Santo
Domingo de Guzmán, en honor a Sant Raimon de Penyafort. Aquest convent funcionà
fins a la desamortització de Mendizábal, a mitjan segle XIX, en què la propietat passa
a mans de la família Puig i Llagostera, important empresari tèxtil de l'època. Quan va

esclatar la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es va habilitar com a presó per a
pilots d'aviació.
El Castell de Penyafort, amb la torre medieval, la primitiva capella, l'església i les
dependències conventuals, és una construcció inusual a l'Alt Penedès, amb un notable
valor històric i arquitectònic.
La importància arquitectònica i històrica del conjunt es reflecteix amb la declaració del
Castell de Sant Raimon de Penyafort com a Bé d'Interès Cultural, amb la categoria de
Monument Nacional, el 9 de gener de 1988. El seu registre és RY-51-0005690-00000.
Aquest interès patrimonial, les possibilitats de reutilització del conjunt monumental per
a usos de caràcter públic, i la significança del Castell de Sant Raimon de Penyafort
com un dels elements identitaris més importants del municipi, va portar a l'Ajuntament
de Santa Margarida i els Monjos a la compra del castell i els terrenys que l'envolten
que formaven part de la mateixa finca, l'any 2002.
L'objectiu de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, és promoure accions
recuperació i consolidació del patrimoni històric, arquitectònic i artístic del Castell
Sant Raimon de Penyafort, amb l'objectiu de convertir-lo en un centre
desenvolupament cultural, educatiu, turístic i de oci que alhora generin activitats
dinamització econòmica al seu voltant.
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Des de la compra, l'Ajuntament ha anat efectuant diferents obres tendents a la
consolidació de les edificacions, millores en el recinte, i reutilització d'espais, de forma
parcial, en base a les disponibilitats econòmiques.

5.1.2. Conveniència de la Rehabilitació
Tot i que hi ha hagut èpoques que ha sofert l’abandó, també s’han produït
intervencions de consolidació que han permès que el conjunt arquitectònic es
mantingui en un estat de conservació prou bo, com per què pugui esdevenir un
equipament molt important per al municipi i per al Penedès. La importància
arquitectònica i històrica del conjunt queda certificada amb la declaració, el 9 de gener
de 1988, de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Monument Nacional.
Aquest interès patrimonial i les possibilitats de reutilització del conjunt monumental per
a usos de caràcter públic, fan que el Castell de Penyafort sigui un dels elements
identitaris més importants del municipi. Aquest fet va portar a l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos a la compra del castell i els terrenys que l’envolten, que
formaven part de la mateixa finca.
Des de la compra, l’Ajuntament ha anat efectuant diferents obres tendents a la
consolidació de les edificacions, millores en el recinte, i reutilització d’espais, de forma
parcial.
La consolidació global del conjunt es concentra actualment en dues línies d’actuació:
-

La reforma estructural de les cobertes, assegurant la estanquitat del conjunt
arquitectònic i eliminant les patologies que poden portar a la degradació total
del conjunt.

-

Actuacions de rehabilitació, amb caràcter de perdurabilitat, dels espais interior,
per integrar els usos que han de convertir el conjunt monumental en un centre
d’impuls de l’activitat cultural i econòmica del municipi, garantintne la utilització
pública.

En base a les dues línies d'actuació exposades, fa uns anys ja es van reparar les
cobertes de la torre medieval i de la part més antiga del recinte i durant l'any 2013 es
van realitzar amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) les obres

de reforma de les cobertes de l'ala nord, llevant (església) i la torratxa així com la xarxa
de recollida d'aigües pluvials. També durant l'any 2009 es va rehabilitar l'extrem oest
de l'ala nord i actualment les seves dependències es destinen a Centre d'Informació
Turística i del Parc del Foix.
Aquestes actuacions de consolidació i rehabilitació permeten un correcte funcionament
dels espais de l'ala nord i llevant, quedant pendent l'actuació en l'Ala de Ponent i la
casa del prior.
El mal estat de conservació de la coberta de la casa del prior, així com l'estat de
degradació del pati interior, aconsella la seva ràpida rehabilitació, ja que el seu mal
comportament, provoca la filtració d'aigua de pluja afectant els elements arquitectònics
principals d'aquesta ala i provocant patologies constructives greus que posen en perill
la seva recuperació i reutilització.
La rehabilitació de la casa del prior es basa en les dues línies d'actuació exposades
anteriorment, una primera fase de reforma estructural de la coberta i forjats i una
segona fase de recuperació dels espais interiors d'aquesta ala per a acollir el centre
d’interpretació de la transhumància.
La reforma de la coberta evitarà el problema de filtracions existent. Al mateix temps i
un cop solucionat el problema existent de filtracions es procedirà a la consolidació dels
espais arquitectònics existents. Es preveu la creació d’un nou nucli de comunicacions,
adequat a les prestacions exigides per la legislació vigent, la consolidació dels
elements estructurals i de tancament actuals de pedra així com refer els tancaments
provisionals existents que s’han produït al llarg del temps. A la planta baixa es preveu
col·locar-hi la recepció i l’espai expositiu del centre d’interpretació així com els
accessos a les plantes superiors que serien de caràcter privat per oficines, sales de
reunions. Per altra banda es preveu la possible utilització del pati posterior com a espai
expositiu obert on es podrien realitzar actes socials de petit o mitjà format a l’aire lliure.
Aquesta actuació a la casa del prior es complementarà amb l'adequació funcional dels
accessos existents que permetrà la supressió de barreres arquitectòniques i la millora
dels elements d'evacuació de l'edifici, i per tant la seva seguretat.
També es dotarà al conjunt arquitectònic d'un nou nucli de serveis higiènics adaptats
per a ús públic.
La demora de la rehabilitació de la casa del prior pot provocar una degradació del
conjunt que faci molt més costosa la seva recuperació i reutilització.

5.1.3. Descripció de l’estat actual de la casa del prior
Es coneix que l’edificació coneguda com la casa del prior, adjacent a l’església nova,
hauria estat construïda a principis del segle XVIII com a cos complementari a la pròpia
església i que hauria tingut una funció d’habitatge lligat al culte eclesiàstic d’accés
independent. Es suposa que aquest hauria estat més gran del que realment és ara
doncs es pot apreciar que les façanes exteriors i les interiors en planta baixa han
mantingut el seu estat original però s’aprecien intervencions posteriors dins de l’edifici
que fan pensar en un ensorrament parcial i una posterior reconstrucció de qualitat més
baixa.

Vista de la sala principal i accés

Foc a terra

L’accés a la planta primera es realitza per l’extrem sud-est de l’estança a través d’una
escala de cargol d’obra de fàbrica en mal estat. Des d’aquí s’accedeix a un distribuïdor
que dona accés a dues habitacions de mida petita i a una sala a doble alçada amb una
coberta reparada i on s’hi ubiquen alguns dipòsits de fibrociment,
Identificació de les fases històriques de construcció del castell de Penyafort.

Aquest edifici disposa de planta baixa i una planta pis i una planta sota cobert. L’accés
principal es realitza a través de la carrerada de Sant Domènec, a l’extrem est del
conjunt del Castell de Penyafort, des d’on s’arriba a la planta baixa situada a una cota
inferior del nivell del camí.
La planta baixa està formada per una sala principal, dividida per un envà en dos parts i
coberta per una volta de creueria simple i enguixada i dues estances on s’hi ubiquen
l’escala de cargol d’accés a la planta superior i una estança on s’hi ubica un foc a terra
i un forn. Des d’aquesta estança es pot accedir al pati posterior del castell. Els murs
de planta baixa estan conformats de pedra de paredar amb dentells i brancades de
carreus de pedra calcària.

Accés de la planta primera

Accés de la planta sota cobert

Les dimensions de la casa del prior son de 12,30 m d’ample per 9 metres de llarg i té
una alçada aproximada d’entre 2 i 3 metres fins al ràfec de la coberta. Les dimensions
de l’edifici son:
Sup
construïda

Sup Útil
PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTA COBERT

Vestíbul entrada
Habitació
Habitació
Escala
Total Planta Baixa
Distribuidor planta
Habitació
Habitació
Sala
Total Planta Primera
Sala
Total Planta sota cobert

Total Superfície

51,18 m²
14,58 m²
8,61 m²
2,56 m²
76,93 m²
9,20 m²
20,40 m²
15,70 m²
50,30 m²
95,60 m²
101,80 m²
101,80 m²
274,33 m²

325,29 m2

La planta sota coberta abraça únicament la meitat de la superfície doncs l’altra part és
una sala a doble espai. Aquesta sala està pavimentada amb rajola ceràmica manual,
com la resta de l’edifici i està coberta per la teulada a doble vessant amb estructura de
bigues i llates de fusta i teula àrab ceràmica com a coronament. Aquestes bigues es
recolzen a les parets de tancament encastades als seus murs
Estat actual. Planta Baixa.

Estat actual. Planta Pis

Estat actual. Planta Sotacobert

L’estat d’abandó que ha sofert l’edifici ha provocat la majoria de patologies existents a
aquest.
De forma general es pot apreciar la presencia d’humitats i filtracions d’aigua que han
provocat despreniments d’algun element així com la seva degradació.
La coberta presenta diferents patologies fins al punt que cal plantejar la substitució
total, la reparació i consolidació de les parets de tancament. Cal remarcar la
contaminació atmosfèrica per pols de ciment i clínquer en les èpoques que la indústria
cimentera no comptava amb prou mesures per evitar l’emissió de partícules de pols.
La pols de ciment ha format una capa sobre les teules i ha tapat les vies d’evacuació
de l’aigua, especialment en les tortugades. La pols també ha acabat tapant els
baixants col·lapsant el sistema de desaigües. El mal funcionament de la teulada ha
provocat filtracions i humitats a les plantes inferiors. Les filtracions d'humitat han
afectat especialment a les bigues de la planta sota coberta, generant patologies als
caps de les bigues.
El trencament de les tortugades i l'embús dels baixants deterioren també els
paraments verticals que s'han vist afectats per humitats de forma massiva.

5.1.4. Qualificació urbanística i grau de protecció
El Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi del municipi de
Santa Margarida i els Monjos, aprovat definitivament per la Comissió d’ Urbanisme de
Barcelona en data 26 de gener de 2012 i publicat en el DOGC el 27 d’abril del mateix
any és el instrument bàsic d’ordenació urbanística del municipi.
D’acord amb aquest planejament, l’edifici del Castell de Penyafort i l’entorn immediat
dels jardins i àrea d’aparcament té el següent règim urbanístic:

Atenent al seu interès històric i arquitectònic, el castell va ser declarat Bé d’Interès
Cultural el 8 de gener de 1988, amb la categoria de Monument Nacional i la
denominació castell-convent de Penyafort. El seu número de registre és R-I-51-5690.
Aquesta catalogació prèvia a l’adquisició per part de l’administració va garantir un
major control davant de qualsevol intervenció i esdevé una garantia legal de protecció
que n’evita també la degradació.

-

Classificació del sòl: Sòl no urbanitzable

Dades de catalogació:

-

Qualificació urbanística: Sòl d’interès especial Clau I. Edificis religiosos rurals.
E5 Sistema d'equipaments comunitaris: culturals i cívics

Protecció: BCIN

Pel què fa als camps que l’envolten per la part de llevant i migdia es troben classificats
de sòl no urbanitzable qualificat de Sòl d'Interès Agrícola (clau IV), mentre que la
vessant que davalla fins al Foix, al costat de nord-oest es qualificat de Sòl d'Especial
Protecció Natural (clau II)
El POUM identifica amb la Clau I, sòl de protecció especial, aquelles àrees de sòl no
urbanitzable on s’emplacen edificis religiosos rurals entre altres, que pel seu valor
arquitectònic, històric, ambiental i paisatgístic formen part del patrimoni cultural del
municipi i estant inclosos en el Catàleg de béns a protegir del POUM. En funció de les
de les característiques tipològiques i del grau de protecció amb què es regulen els
béns a protegir es distingeixen diferents àmbits, que en el cas del Castell de Penyafort,
és l’Àmbit d’edificis religiosos rurals a preservar (Clau IR).
També el Pla identifica amb la Clau Equipaments culturals i cívics(Clau E5), els
centres culturals i cívics amb els usos següents: locals, edificis i recintes destinats a
activitats de tipus cultural, associatiu, cívic, de recerca i interpretació del patrimoni tals
com sales de conferències i de reunions, biblioteques, museus, arxius, sales
d’exposició, locals d’entitats i associacions, centres d’interpretació de la natura o
similars.

Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1404-MH
Disposició: Decret . Data Disposició: 22/04/1949. Publicació: BOE. Data publicació:
05/05/1949

5.1.5. Propietat i cadastre
La propietat dels diferents elements que conformen el conjunt del Castell de Penyafort,
és de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que ho va adquirir l’11 de
setembre de 2002 als antics propietaris.
Una petita part de les instal·lacions, estant ocupades per l’oficina del centre de
informació del Parc el Foix, gestionat per un consorci format per la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments de Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos.
El cadastre de la propietat identifica aquestes finques amb les referències
001304900CF87D0000GM, 001304900CF87D0001HQ, 08251A019000170000YZ i
08251A019000170001UX.

A nivell urbanístic, i a efectes del nivell de protecció i criteris d’actuació, queda doncs
determinat per la inclusió del conjunt de Penyafort com a bé inventariat en el Catàleg
de béns a protegir del POUM, el qual queda assenyalat amb la denominació ‘Edifici
religiós rural ‘ núm. R04
D’acord amb la fitxa particularitzada del Catàleg (Veure annex. Núm.2) i la normativa
general, el conjunt s’analitza per parts i per a cadascuna d’aquestes s’assenyala un
nivell de protecció segons: ‘Categoria de manteniment’, ‘Categoria de respecte’,
‘Categoria de modificació’, ‘Categoria de substitució’ i ‘Categoria de
Demolició’. D’acord amb la fitxa, de forma general el conjunt resta protegit amb la
‘Categoria de respecte’, excepte el perímetre dels cossos principal i complementaris i
les basses que s’assigna la categoria de ‘Manteniment’.
Puntualment s’assigna la categoria de ‘Substitució’ en aquells aspectes de definició del
color de les façanes per a tots els edificis, i dels aspectes de forma i material per les
cobertes i façanes del cossos complementaris aïllats del jardí (5,6 i 7).
Pla especial del Parc del Foix (Aprovat. Def.26/01/2012. Publicat 27/04/2012 DOGC
6117) inclou el Castell dins de l’àmbit de protecció i queda assenyalat com a zona
‘Espai agrícola. Plana del Penedès’ i Zona Agroforestal.
El Pla recull l’entorn de protecció del Castell, i hi identifica un Centre i punt
d’informació.
Imatge de l'estructura del cadastre de la rústega a l'entorn del Castell.

5.1.6. Proposta d’intervenció
Es proposa la rehabilitació del conjunt de la casa del prior, refent el seus elements
estructurals i de tancament tals com la coberta, el forjat principal i ampliant aquest
edifici per la seva part posterior per poder hi adaptar l'escala, l'ascensor i donar una
millor resposta a nivell de façana al pati. Amb aquesta actuació es pretén garantir
l'estabilitat i l’estanqueïtat de l'edifici, adaptant-lo a l'ús de centre d'interpretació turístic.
En general s'estableix un accés principal independent de la resta de l’edifici, adaptantne la seva cota per garantir una accessibilitat adequada. En aquest espai es realitzaria
la zona de recepció i accés a l'exterior i s'hi ubicaria la zona d'exposicions. En aquesta
zona s'hi ubica un mòdul de dos serveis higiènics que es preveu doni servei als
visitants del centre. Es mantindran les voltes de creueria existents a les sales
principals.
Annex a aquest espai, es preveu la creació d'un espai adjacent que actuarà com a
element de comunicació vertical amb ascensor i escala i que generarà una nova
façana al pati del castell.

Proposta de rehabilitació i ampliació. Planta Pis.

Per últim es preveu la rehabilitació integral de la coberta així com la seva adaptació a
l'ampliació proposada. Es realitzarà un desmuntatge sencer de la coberta existent de
forma manual i, es substituirà per una coberta d'estructura de fusta, amb aïllament i
impermeabilització però de característiques estètiques similars a les actuacions
realitzades a les cobertes del castell.

Proposta de rehabilitació i ampliació. Planta Baixa.

En la planta primera es preveu la creació d'un espai d'audiovisuals i de despatxos
interns de servei. L'espai d'accés. En aquesta actuació caldrà refer el forjat existent i
generant un cèrcol que lligui estructuralment tot el conjunt.

Superfície d’intervenció:
L’actuació contempla la reforma de la casa del prior del Castell de Penyafort, amb les
següents superfícies d’actuació resultants.
Sup Útil
PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTA COBERT

Vestíbul recepció i expo
Magatzem
Serveis higiènics
Escala
Total Planta Baixa
Distribuïdor planta
Sala audiovisual
Despatx
Sala reunions
Pas
Total Planta Primera
Distribució de planta
Sala
Total Planta sota cobert

Total Superfície

51,18 m²
14,58 m²
8,61 m²
68,80 m²
m²
38,54 m²
59,0 m²
13,0 m²
14,28 m²
7,1 m2
95,60 m²
38,54 m²
46,70 m²
101,80 m²
274,33 m²

Superfície de rehabilitació de coberta 113 m2
Superfície de rehabilitació de forjats 105 m2
Superfície d’intervenció en planta baixa 105 m2
Proposta de rehabilitació i ampliació. Planta Sota cobert.

Superfície de nova planta 154,50 m2

Total superfície d’intervenció …. 274,33 m2sostre

Pressupost Estimat:
Pressupost execució per contracte:
Treballs previs d'implantació i enderrocs...........

15.000 €

Estructura i reforços.............................................

75.600 €

Tancaments i divisòries........................................

22.000 €

Instal·lacions.........................................................

25.000 €

Altres.....................................................................

2.000 €

Total PEC

139.600 €

Sup
construïda

185,74

185,74 m2

5.2. La museïtzació de l’espai
Una de les principals actuacions de dinamització turística que es presenta en aquest
projecte, i que ha de permetre posicionar Santa Margarida i els Monjos com un destí
turístic de qualitat i diferenciat, és la creació d’un Centre d’interpretació de la
transhumància i els camins ramaders a la casa del prior al Castell de Penyafort.
Aquesta adequació de l’espai centrarà el seu contingut per una banda en el tema
principal la recuperació dels camins ramaders i per l’altra seran una eina de difusió i
promoció de la transhumància en el seu conjunt.
L’objectiu de l’actuació que es planteja és la de recuperar l’antiga casa del prior, edifici
històric que pertany al conjunt monumental del Castell de Penyafort, per evitar la seva
degradació i poder-lo convertir en un centre d’interpretació de la transhumància i els
camins ramaders. Una vegada construït el Centre d’interpretació, l’edifici tindrà un ús i
es podrà obrir al públic i estar inclòs dins les activitats de dinamització turística del
municipi per tal d’impulsar la promoció del desenvolupament econòmic local i turístic
de la comarca.
La qualitat de l’entorn on es pretén ubicar aquest centre d’interpretació de de la
transhumància i els camins ramaders requereix una especial atenció, ja que aquest
s’integraria dins Parc del Foix, un espai agro-forestal protegit i amb un entorn d’alt
valor afegit i diferencial respecte a altres territoris.
Mitjançant aquest equipament es pretén disposar de l'espai i la infraestructura
necessàries per a millorar la qualitat de la visita turística a la comarca de l’Alt Penedès,
amb un especial èmfasi a Santa Margarida i els Monjos i al conjunt arquitectònic del
Castell de Penyafort. La intervenció comprèn el condicionament de l'edifici per a un
espai expositiu que donarà a conèixer la transhumància i els camins ramaders, dins el
projecte del Camí ramader de Marina, de la Cerdanya al Penedès.
Aquesta actuació permetrà a la població local, comarcal i als visitants d’arreu, gaudir
d'un espai pensat per donar a conèixer la natura, el patrimoni cultural i arquitectònic i
promoure i donar a conèixer el món de la transhumància i els camins ramaders, però
també, la centralització d'un seguit de serveis adreçats a donar les eines necessàries
per oferir experiències turístiques de qualitat als visitants de la comarca del Penedès
(accions de sensibilització, activitats, tallers, difusió del patrimoni cultural i natural,
esdeveniments...). Aquest projecte complementarà l’oferta ja existent al territori
(restaurants, allotjament, empreses de servei, comerços...) i un ampli ventall
d'activitats vinculades a la natura (senderisme, activitats educatives i de sensibilització
ambiental...), impulsant el desenvolupament local i comarcal. Passant pels productes
agroalimentaris o esdeveniments (Fira Transhumància), i així juntament amb els
equipaments que ja disposa Santa Margarida i els Monjos, convertir-se un municipi
d’interior amb un destí atractiu i de qualitat buscant la diferenciació per tal que el
municipi es faci un nom en el competitiu món del turisme.
Amb aquest projecte, i les accions que incorpora, serà una eina immillorable per
desenvolupar turística, econòmica i socialment la comarca i posar en valor els seus
excel·lents recursos naturals, històrics, patrimonials fins ara força desconeguts però
d’un alt valor i interès.

visió específica i singular del món de l’activitat transhumant a les zones litorals,
receptores de ramats i pastors amb l’arribada del fred. Alhora, pretén ser un lloc
d’acollida de tots aquells visitants que estiguin interessats en descobrir un espai
natural de gran atractiu, el Parc del Foix, amb interessants elements naturals (flora,
fauna, paisatge, geologia...), i també històrics i culturals. En aquest espai es farà una
presentació atractiva i captivadora de la transhumància de manera que el visitant
obtindrà una idea genèrica de l’antiga ruta transhumant que des de l’edat mitjana ha
permès el moviment dels ramats entre el Pirineu i el litoral al Penedès i el Garraf.
Aquest espai, a més, vol ser una plataforma de promoció dels productes
agroalimentaris autòctons i aprofitar els productes de proximitat per atraure visitants,
així com per donar valor als productes més propis i, alhora, per promocionar la
gastronomia de la comarca, tot plegat a través del paisatge i de la relació d’aquest
paisatge amb els productes que dóna la terra.
El centre d’interpretació té la finalitat d’explicar a fons, de forma amena i atractiva, una
de les activitats tradicionals més ancestrals al nostre país, que durant centenars d’anys
ha fet possible la relació comercial, econòmica, social, ambiental, etc. entre territoris
molt llunyans i diferenciats, condicionant la manera de viure i de desenvolupar-se
d’aquests territoris, que encara avui mantenen forts lligams culturals i socials. En el
marc d’aquesta activitat mil·lenària, es pretén destacar i fer valer l’ofici de pastor, una
figura que, si bé avui és vista amb cert menysteniment, que en altres èpoques havia
esdevingut un puntal de la societat, ja que era normalment una persona que sabia
guarir, coneixia les herbes remeieres, sovint parlava diferents idiomes, era bon
coneixedor del territori i solia ser una persona amb alts nivells de coneixement i
cultura. Aquest espai, doncs, vol ser el lloc on explicar tot això, on donar informació
sobre tots aquests elements i, alhora, tal i com es fa en les altres infraestructures de
dinamització i informació turística, es donarà informació turística, cultural, etc. sobre
els altres municipis de la comarca.
Les principals finalitats del Centre d’interpretació de la transhumància i els camins
ramaders seran:
-

Preservar, potenciar, promoure i difondre la transhumància, la transtermitància i
els camins ramaders.

-

Donar a conèixer els valors de la ramaderia extensiva i fer valer l’ofici de pastor

-

Posar en relleu els recursos turístics de la zona, a través del patrimoni històric,
cultural i ambiental

-

Acollir visitants i oferir informació general sobre la transhumància i els camins
ramaders, apuntant les especificitats de la regió litoral al Penedès i Garraf.

-

Oferir informació sobre la ruta física per a vianants i bicicletes del Camí
ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès.

-

Crear un espai de venda de material, així com marxandatge relacionat

-

Donar a conèixer la riquesa natural i geològica de la zona dins el Parc del Foix.

L’edifici destinat a aquest centre consta de diverses plantes i es proposa que sigui la
planta d’accés al carrer, al peu de la carrerada de Sant Domènec, on es constitueixi el
centre d’interpretació, d’aquesta manera es facilita molt més l’entrada al visitant.
També es proposa que, per tal de fer més rendible el manteniment de l’espai, s’assigni
un preu d’entrada.

-

Donar a conèixer les tradicions i la cultura dels municipis de la comarca a
través de la transhumància i la ramaderia extensiva i la seva relació amb
l’agricultura

-

Fomentar el respecte per la natura i el turisme sostenible.

El Centre d’interpretació de la transhumància i els camins ramaders es planteja com
un espai on difondre els valors, els atractius i les característiques de la transhumància,
la transtermitància i els camins ramaders, posant especial atenció a l’antiga ruta
transhumant existent entre el Pirineu oriental i el mar al Penedès i Garraf, i donant una

-

Crear un producte nou amb un alt grau d’acceptació i interès pel turista

-

Diversificar l’oferta turística.

-

Donar a conèixer els serveis i els recursos turístics de la resta de comarca

-

Atraure nous visitants.

-

Posar en relleu els productes agraris de la zona.

-

Donar a conèixer la gastronomia de la zona a partir dels seus productes més
típics.

Per al disseny interior del Centre d’interpretació, d’entrada es contempla únicament
l’ús de la planta baixa de la casa del prior, que disposaria de comunicació amb el pati
posterior i amb les plantes superiors. No es descarta, posteriorment, ampliar l’espai de
museïtzació al primer pis del mateix edifici:

Hi haurà un mostrador col·locat de forma estratègica, ja que des d’aquest punt podrem
controlar l’entrada del recinte i la botiga. Darrera del mostrador de recepció hi haurà
instal·lat un gran mapa de Catalunya amb la xarxa dels principals camins ramaders i
destacat l’eix del Camí ramader de Marina.
Al terra de l’entrada de cada espai ens trobarem unes fletxes, convidant al visitant a
seguir la visita i sentir-se ben acollit en l’espai, visitar-lo i descobrir-lo.
Tant les parets amb informació textual com les banderoles amb informació gràfica,
estaran il·luminades amb llum puntual dirigida, aplicant criteris d’eficiència energètica.
El format i l’estil de les lletres i els textos utilitzats seran iguals a tots els espais, donant
coherència i homogeneïtat a la museïtzació.
En aquesta zona d’acollida, i a una banda del mostrador, també trobarem un banc i
cadires per seure.

Planta baixa
Zona de benvinguda i recepció de visitants, a mode de centre d’acollida i informació.
Petit espai de botiga de productes agroalimentaris i marxandatge. Zona d’exposició.
Petit espai de projecció d’audiovisuals. Petit espai de degustació. Serveis higiènics.
Accessos a les plantes superiors i al pati posterior.
Planta primera
Futura sala audiovisual polivalent i possible ampliació de la part expositiva. Possible
ubicació futura d’un despatx i una sala de reunions polivalent, en principi d’ús intern.
Accessos a la planta baixa.
Amb aquesta finalitat es plantejarà una imatge gràfica i identificativa que, visualment,
integri el projecte seguint la imatge gràfica del Camí ramader de Marina. De la
Cerdanya al Penedès. En aquest sentit, existeix ja una imatge definida i adaptable a
diferents productes museístics, de senyalització, de marxandatge, etc.

PETIT ESPAI DE PROJECCIÓ D’AUDIOVISUALS:
La zona de benvinguda donarà pas a un petit espai on es projectarà un audiovisual
que explicarà què és la transhumància i els camins ramaders (documental pendent de
realització), així com altres documentals ja existents sobre el riu Foix i la geologia a
l’entorn del Foix, entre altres.
Al finalitzar l’audiovisual, els visitants podran sortir de la sala per entrar a la zona
expositiva.
LA ZONA D’EXPOSICIÓ
Aquest espai ha d’aportar la informació necessària al visitant per a que aquest pugui
comprendre què és la transhumància i quins són els seus valors naturals, etnogràfics i
turístics. Per explicar tots aquests valors museogràficament i perquè el resultat sigui
atractiu i amè pel visitant, els expositors han de ser molt gràfics i ben acurats.
Una vegada visitada la zona d’exposició, es donarà pas als visitants a la petita botiga
del recinte. D’aquesta manera el visitant està “obligat” a participar en tots els espais
del centre i acabar en la zona de degustació i compra.
Cal a dir que la zona d’exposició tindria comunicació amb el pati posterior, on no es
descarta en un futur crear també un espai expositiu lligat a l’agricultura aprofitant
elements de l’antic celler del castell de Penyafort (premsa, trull...). De fet, una de les
principals qüestions a explicar quan es parla de transhumància i transtermitància és la
important relació entre la ramaderia extensiva i l’agricultura, principalment la vinya en
el cas del Penedès i Garraf. El potencial de poder vincular aquests dos espais
expositius és important.

Un dels logotips del projecte

ZONA DE BOTIGA I PETIT ESPAI DE DEGUSTACIÓ
A continuació es detalla la proposta de distribució funcional dels espais de la planta
baixa per a la creació del Centre d’interpretació:

Un cop traspassada la zona de benvinguda, centre d’acollida i informació, o bé un cop
visitada la zona expositiva, i abans de sortir de l’edifici, el visitant podrà accedir al petit
espai de botiga.

LA ZONA DE BENVINGUDA, CENTRE D’ACOLLIDA I INFORMACIÓ:

A l’altra banda del mostrador de recepció, un conjunt de prestatgeries configuraran
l’espai destinat a la botiga, on el visitant podrà adquirir els productes més característics
del territori: formatges, mel, etc. I fins i tot podrà degustar-los en un buffet que hi haurà
en un dels racons. A banda de productes agroalimentaris, es preveu la creació i venda
de productes de marxandatge relacionats amb el projecte.

Es disposarà d’un espai de benvinguda a l’entrada. En aquest espai, una gran
banderola amb una fotografia i un text específic, donant la benvinguda al visitant i
situant-lo en l’espai on es troba. A més, una gran imatge de presentació ens ha de
suggerir tot allò que trobarem a l’interior.

El recorregut lògic pel centre preveu que la botiga sigui l’últim espai que el visitant
trepitgi abans de sortir del recinte, així, en certa manera s’obliga al visitant a passar
per la botiga i que així tingui l’opció de conèixer i adquirir els productes del territori.
ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
- Els suports expositius s’adequaran a les característiques de cada espai, i el material
del mobiliari, per tal de seguir donant coherència visual al projecte unitari. Tot i això,
cal tenir en compte que, la majoria dels suports expositius i la resta d’elements
museogràfics seran suports flexibles, fàcilment adaptables i transportables dins de
cada espai. D’aquesta manera es tindrà la possibilitat de crear espais multifuncionals,
més espaiosos, en els quals la practicitat és un valor afegit.
- Un altre tret que es considera important és la traducció a diverses llengües del
contingut dels plafons informatius, per això es preveu que puguin ser visitats per una
quantitat notable de públic estranger, fet que comportarà incloure el contingut dels
plafons expositius en català, però també en espanyol, francès i anglès. Nogensmenys,
la ruta física del Camí ramader de Marina s’inicia en territori francès, per creuar els
Pirineus i dirigir-se a la costa del Penedès i Garraf, de manera que es tracta d’una ruta
transfronterera.
- També es proposa la senyalització exterior. És important que l’accés a l’edifici estigui
correctament senyalitzat amb la identificació de cada infraestructura.
- També, caldrà destacar la importància de la creació d’elements de difusió d’aquest
espai turístic.
Per últim, a banda d’un mapa de Catalunya en format gran on s’indiqui clarament per
on passa la ruta física del Camí ramader de Marina, es planteja instal·lar tres plafons
on trobar informació específica sobre els pobles que han tingut la iniciativa d’engegar
el projecte del Camí ramader de Marina.
No es descarta l’execució de futures actuacions d’ampliació de l’espai museístic per tal
d’adaptar-se a les necessitats de l’equipament aprofitant els espais de la planta
primera.
5.3. Posada en marxa i funcionament
Pressupost per a la museïtzació del Centre d’informació:
Mostrador, cadires, bancs, prestatges

3.000 €

Plafons, roll ups

2.000 €

Senyalització interior i exterior (banderoles, fletxes...)

1.000 €

Ordinador, projector i pantalla

1.200 €

Vitrines i suports per a l’exposició de material

2.000 €

Realització del documental

4.000 €

Marxandatge

1.000 €

Elements de difusió (fulletó, web, etc.)

1.000 €

TOTAL

15.200 €

S’inclou com a Annex un estudi econòmic per a la posada en funcionament del Centre
d’interpretació de la transhumància i els camins ramaders.

6. EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
Per al desenvolupament del projecte del Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès. Ruta i Centre d’interpretació de la transhumància i els camins ramaders, es
preveu la contractació d’una persona que coordini, entre altres, les següents tasques:
La concreció dels continguts de l’espai museístic (plafons, documental,
senyalització...)
Dinamització de productes turístics vinculats al projecte (activitats, visites...)
L’elaboració de productes de marxandatge
La concreció amb més nivell de detall del recorregut de la ruta física per a
senderisme i BTT
La implantació del projecte a la resta de territoris per on passa la ruta, establint
contacte amb Ajuntaments, Consorcis, Consells Comarcals...
La cerca, identificació i promoció de nous elements associats a la ruta que li
atorguin un valor afegir (allotjament, restauració, agrobotigues, serveis de taxi,
serveis de guia...).
La difusió del projecte (fulletons, web, xarxes socials, edició d’un mapa-guia,...)
Es preveu contractar un/a tècnic superior (A1) a mitja jornada (18,75.-hores setmanals)
durant tres anys, suposant un cost total anual de 17.380,96 € i de 52.143,00 € per als
tres anys
Si bé aquesta persona pot dedicar-se puntualment a atendre visites durant la posada
en marxa del Centre d’Interpretació, la seva funció principal és el desenvolupament del
global del projecte i no el de l’atenció al públic.
7. ACTUACIONS DE DIFUSIÓ I PROMOCIÓ
Paral·lelament a la creació i posada en funcionament del centre d’interpretació, així
com a les tasques de definició, concreció i, en una petita part, també senyalització de
la ruta física del Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès, cal preveure
també actuacions de difusió del projecte (xerrades, exposicions, sortides guiades,
fulletons, xarxes socials, edició d’un mapa-guia, reportatges, documentals, notes de
premsa, creació d’una aplicació mòbil específica,...).
Algunes d’aquestes actuacions es podran coordinar a través del/de la tècnic/a superior
(A1) que es preveu contractar a mitja jornada durant tres anys, altres es podran anar
fent amb mitjans propis o amb col·laboracions externes, sempre de forma coordinada
amb la resta de municipis impulsors del projecte (Llívia i Lluçà), i sempre tenint en
compte que el projecte és obert a la participació i col·laboració de tots els municipis
afectats pel pas de la ruta, que se la poden fer seva com a recurs de desenvolupament
local i regional.

Annex
Estudi econòmic financer del Centre d’interpretació
de la transhumància i els camins ramaders

4.4.- Memòria de càlcul de l’estructura
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Estructura

Fonamentació

Mètode de càlcul

Càlculs per Ordinador
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Acers laminats

Formigó armat

Acers conformats

Unions entre elements

Murs de fàbrica

Assaigs a realitzar
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Carregues superficials

Càrregues linials
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Coeficient de sòl
Amortiguament
Fracció quasi-permanent de sobrecàrrega
Ductilitat
Períodes de vibració de l’estructura
Mètode de càlcul emprat
Càrregues horizontals en baranes i ampits

Hormigón Armado
Altura de coronació de l’edifici (en metres)

Situació de l’edifici
Pressió dinàmica del vent (en KN/m2)
Zona eòlica (segons CTE)

Classificació de la construcció
Coeficient de risc

Acceleració Bàsica
Acceleració de càlcul
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Acero Laminado
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Acero conformado

Madera

Acciones caracteristicas
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4.5.- MEMÒRIA DE CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS
1-Objecte
L'objecte de la present documentació és establir els condicionaments necessaris per a l’execució de les instal·lacions del Nou Centre d’Interpretació de la Transhumància i els Camins Ramaders a la casa del prior del

•

Equips d'informàtica específics.

•

Connexions dels diferents serveis de les companyies subministradores.

•

Les instal·lacions de la resta de Plantes (només s’actua a P.Baixa)

Castell de Penyafort, situat a Santa Margarida i els Monjos.
Els aspectes referents a tramitacions, permisos, i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest proAquest projecte executiu d’instal·lacions només contempla les instal·lacions de la Planta Baixa del nou Centre,
corresponent a la Fase 1 del projecte. La resta de plantes seran motiu d’altres Fases i d’altres projectes executius.

jecte seran a càrrec de l’instal·lador
4-Normativa
Per la redacció d’aquest projecte, així com per l’execució de les instal·lacions corresponents al mateix, seran

Aquesta documentació es compon d'una MEMÒRIA descriptiva, que estableix i justifica les condicions tècniques i

d’aplicació la següent normativa:

econòmiques d'execució, i dels corresponents AMIDAMENTS i PLÀNOLS, en els quals s'estableix la geometria i
el desglossament de tots els elements constructius així com els seus condicionaments.

-

RD 1995/2000, de 1 de desembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

2-Situació

-

Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedi-

El nou Centre es situa a la casa del prior del Castell de Penyafort, 08730, Santa Margarida i els Monjos (Alt Pe-

mientos de autorización de las instalaciones eléctricas. B.O.I. 310; 27.12.00 Real decreto

nedès – Barcelona).

1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía.
-

3-Abast de les instal·lacions

Nacional deroga a la presente Ley en el que se oponga al dispuesto en aquella (Disp. Derogatoria única. 1). B.O.I. 23;

L'abast del projecte, serà el càlcul, disseny i especificacions de les instal·lacions de la Planta Baixa del local,

27.01.81 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.I 108; 06.05.82 Ampliación

d'acord amb els següents conceptes:
•

Instal·lacions de sanejament

•

Instal·lacions de fontaneria

•

Instal·lacions de Baixa Tensió de l'Edifici

•

Distribució elèctrica de Baixa Tensió i quadres secundaris

•

Instal·lacions d'enllumenat general i d'emergència

•

Instal·lació de força, usos diversos, instal·lacions generals i especials

•

Safates per al cablejat d'instal·lacions de senyals febles

•

Instal·lació de posada a terra

•

Climatització de totes les zones que ho requereixin

•

Ventilació de totes les zones que ho requereixin

•

Instal·lacions de protecció contra incendis

•

Proteccions passives al foc

•

Instal·lació de seguretat

Conservación de energía. La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico

de la Ley 82/1980.
-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias según Real decreto
842/2002, de 2 de agosto de 2002 BOE nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002 y sus Instrucciones Complementarias.

-

Real decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios

-

RD 2060/2008 de 12 de diciembre de 2008, por el cual se aprueba el Reglamento de Aparatos a
presión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

-

RD 138/2011 de 4 de febrero por el cual se aprueba el Reglamento de seguridad para plantas y instalaciones frigoríficas e Instrucciones Técnicas Complementarias.

-

Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo

-

RD 314/2006, de 17 de marzo por el cual se aprueba el Código Técnico de la Edificación y actualizaciones posteriores.

-

RD 1027/2007, de 20 de Julio de 2.007. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE ). BOE 29/08/07.

-

RD 865/2003, de 4 de julio, por el cual se establecen los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Queden exclosos del present projecte els següents conceptes:

-

RD 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitario para
el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. BOE núm. 22620/09/1990
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-

Real decreto 1371/2007 por el cual se aprueba el Documento HR del Código Técnico de la Edificación

La distribució interior es realitzarà passant les canonades grapades al sostre o encastades a la paret (només en

y actualizaciones posteriores.

trams de baixada d’alimentació a aparells.

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, del
Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat (BOE núm. 139, 2017.06.12).

-

Normes UNE, CEI i EN d’obligat compliment.

-

Normes particulars de les companyies subministradores.

-

Normes generales de seguretat i higiene del Ministerio de Trabajo.

-

Plec de condicions tècniques del projecte.

5.4-Valvuleria i Elements auxiliars
Les vàlvules que es munten a la xarxa de distribució d'aigua freda seran del tipus bola de llautó per a diàmetres
inferiors o iguals a dues polzades i del tipus papallona per als diàmetres superiors.
A l'interior dels locals amb consum d'aigua, s'instal·laran vàlvules de pas en l'alimentació abans d'efectuar la
distribució a l'interior de cada local.
Les canonades de polipropilè, amb l'objectiu d'absorbir les dilatacions d'aquest material, aniran allotjades a l'interior de mitja- canyes d'acer galvanitzat com a element de suportació.

5-MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Les canonades de polipropilè, amb l'objectiu de dissimular les dilatacions d'aquest material, en els recorreguts
principals s'allotjaran a l'interior de safates tipus reixa com a element de suportació.

5.1-Actuació

Es col·locaran vàlvules de pas en cada alimentació a un grup o zona de serveis, d'aquesta manera es faciliten

L’edifici preveu una connexió a la xarxa d’aigua existent del conjunt del Castell, tot i que al no poder confirmar el

els treballs de reparació i manteniment al poder sectoritzar la xarxa de distribució.

bon estat de la mateixa, el projecte contempla una nova instal·lació des del comptador fins a l’interior de la zona

Les canonades disposaran d'unions flexibles en els punts on creuin juntes de dilatació de l'edifici, capaços d'ab-

objecte alimentant a tots els aparells necessaris.

sorbir els moviments i les dilatacions que puguin produir-se, reduint d'aquesta manera les tensions en els su-

Els aspectes referents a tramitacions, permisos, i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest pro-

ports i en la pròpia canonada.

jecte seran a càrrec de l’instal·lador
5.5-Aïllament de les canonades

5.2- Escomesa i comptatge
La instal·lació d'aigua freda per a proveïment del Centre s'inicia en el comptador d’aigua ubicat segons plànols.
La connexió de servei es realitzarà amb canonada soterrada dins de rasa fins la seva arribada a l’interior del
Centre.
Les característiques de la derivació individual, en rasa, des de comptador fins a l’interior es descriu a continuació:
Cabal nominal comptador
1,44m3/h

Ø comptador

Tipus comptador

Ø escomesa

DN32

Electrònic

DN32

S’aïllaran totes les canonades d'aigua freda per evitar condensacions. No s'aïllaran les canonades de buidatge,
embornal i sortides de vàlvula de seguretat. També es deixaran sense aïllar les canonades de baixada d'alimentació als aparells sanitaris, però es protegiran amb tub de material plàstic lliure d'halògens corrugat per facilitar la
seva lliure dilatació i evitar el contacte entre el material d'obra i les canonades.
L'aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica de conductivitat tèrmica menor que 0,04W/m2 i de
10mm amb barrera de vapor, amb accessoris aïllats a base del mateix material.
Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de colors normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 m de separació i coincidint sempre en els punts de registre,
tocant a vàlvules o elements de regulació

Tota la instal·lació està subjecta al compliment del Document DB HS del CTE d'aplicació.
5.6-Producció de ACS
5.3-Xarxa interior distribució

Al local motiu d’aquesta memòria no hi ha demanda d’aigua calenta sanitària (ACS).

D'acord amb les especificacions dels plànols, un cop la canonada entra al local, s'alimentaran tots els recintes
amb demanda d’aigua freda sanitària. No es preveu demanda d’ACS.

5.7-Decret Ecoeficiència

Es col·locaran vàlvules de tall general a l'entrada del local i a l'entrada de cada local humit, segons s'indica als
plànols. Tota la distribució dels punts d'aigua es realitzarà d'acord amb els plànols adjunts que s'acompanyen, i
es realitzarà l'alimentació als nuclis des de les derivacions definides en projecte. Tota la instal·lació de fontaneria

Les aixetes seran monocomandament i compliran el Decret de Ecoeficiència de la Generalitat, alhora els polsadors dels inodors disposaran de doble descarrega.

anirà aïllada amb camisa aïllant elastomèrica segons indicacions del RITE.
Un cop dins els nuclis humits la canonada es distribuirà per alimentar els diferents punts de consum. Tota la ins-

5.8-Aixetes i Sanitaris

tal·lació interior serà amb polipropilè UNE EN ISO 15874: 2004 per a instal·lacions d'aigua freda.

Tots els aparells seran de porcellana vitrificada blanca i d’acord amb l’estat d’amidaments definit en projecte per

Per a la posada en marxa del sistema es realitzarà la prova d'estanquitat segons la norma UNE 100- 151 / 1988.

la DF
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6-MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
6.4-Ventilacions
La nova instal·lació del Centre, es connectarà a la xarxa d’evacuació del Castell que disposa de col·lectors amb

6.1-Descripció general de la Instal·lació
Tota la instal·lació de sanejament del Centre, es connecta a la xarxa de sanejament existent i separativa del
Castell.
En relació a les aigües residuals, el local només contempla la recollida dels banys i de les aigües de condensació de les màquines de climatització. També canalitzarà les aigües de les cobertes, per connectar-les a la xarxa

les ventilacions corresponents (segons obra ja executada). Donada la dificultat de fer pujar els baixant fins la
planta coberta, es col·locaran vàlvules d’aireació, admeses per HS5 en aquestes situacions.

6.5-Materials

existent. El seu disseny i dimensionat s'ha projectat segons els criteris marcats al Codi Tècnic de l'Edificació, al

El material emprat pels desguassos, baixants, i col·lectors penjats de la xarxa de sanejament d'aigües residuals

Document Bàsic HS 5: Evacuació d'aigües.

serà de Polipropilé de paret tricapa, amb accessoris d'unió mitjançant junta elàstica del mateix material.

El sanejament s'ha projectat de manera convencional, utilitzant petita evacuació i col·lectors penjats que hauran

Tots els aparells sanitaris d'aquesta instal·lació disposaran de sifó individual per evitar la transmissió d'olors des

de discórrer pel caviti fins a connectar-se a la xarxa de sanejament existent. Es deixaran pericons registrables a

de la xarxa de sanejament a l'interior dels locals.

l’inici i al final de la nova instal·lació per permetre el seu accés en cas de necessitat.
Per determinar els diàmetres de cadascuna de les parts de la instal·lació s'utilitzen les indicacions de la Secció

6.6-Criteris de Dimensionament

HS-5.
Els aspectes referents a tramitacions, permisos, i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest projecte seran a càrrec de l’instal·lador

6.2-Instal·lació d’Aigües Residuals
S'ha dissenyat tota la instal·lació en compliment de la Secció HS-5 del Document HS del CTE.
El present projecte contempla l'evacuació dels locals humits indicats en plànols (lavabo) mitjançant canonades i
accessoris destinats a la conducció de desguassos, de Polipropilé de paret tricapa per a tota la instal·lació interior, i tots els aparells estaran proveïts d’elements sifònics.
La instal·lació de sanejament té per objecte l'evacuació i recollida de tots els aparells sanitaris i aigües de condensats de les unitats de climatització.
La instal·lació estarà formada bàsicament per desguassos individuals d'aparells i elements amb necessitat d'evacuació i col·lectors horitzontals d'evacuació general.
El desguàs dels aparells sanitaris s'efectuarà per l’interior del caviti fins connectar al col·lector exterior existent.
La instal·lació de sanejament disposarà d'un sistema de ventilació primària amb vàlvula d’aireació, donada la
impossibilitat de prolongar el baixant fins la coberta de l’edifici.
Tota la instal·lació s'executarà per gravetat i seguint les indicacions del DB HS-5 del CTE.

6.3-Evacuació de les unitats de climatització
S'ha d'evitar els sifons d'aire dins del tub, garantint una inclinació cap avall de la canonada de drenatge, segons
indica el fabricant.
La canonada de drenatge serà igual o superior a la del tub de connexió. Es realitzarà un pendent de l'1%, o més,
segons indica la UNE 100-030-94 i es suportarà mitjançant brides amb un interval d'1 a 1.5m.
Aquesta xarxa de condensats serà conduïda segons plànols.
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7-MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
7.6-Càrregues tèrmiques totals
Els aspectes referents a tramitacions, permisos, i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest projecte seran a càrrec de l’instal·lador

Pel càlcul de les càrregues tèrmiques dels diferents locals i zones del projecte s'ha utilitzat el programa informàtic
“QTER” amb les dades de partida descrits en l'apartat corresponent. Aquest programa proporcionat pel col·legi
d’Arquitectes de Catalunya permet realitzar el càlcul pel moment més desfavorable, hora a hora, la qual cosa fa
possible determinar el valor punta de la càrrega tant per a un local com per al conjunt d'un edifici.

7.1-Condicions de temperatura
7.2-Condicions interiors
Segons la norma UNE 100-011-91 la temperatura interior de càlcul s'ha de considerar entre 24º C i 18ºC. En
aquest projecte es consideraran les següents temperatures de confort segons la zona tractada:

ESTIU
Temperatura
H. Relativa

Ús
Pública
Concurrència

24ºC

50 %

HIVERN
Temperatura
H.Relativa
22ºC

-

La càrrega de calefacció es determina per les condicions de disseny fixades en el mateix programa informàtic.
Les necessitats tèrmiques globals de la Planta Baixa del Centre segons fulls de càlcul, són les següents:
-

Total Refrigeració: 16,00 kW

-

Total Calefacció:

11,64 kW

7.7-Descripció del sistema de climatització

7.3-Condicions exteriors

Com a sistema de producció de fred i calor, es planteja un sistema del tipus VRV format per 2 unitats exteriors i 4

La temperatura exterior de càlcul considerada cobreix aproximadament el 97,5% del total de les hores al desembre, gener i març per a l'hivern i juny, juliol i agost per a l'estiu, segons dades estadístiques obtingudes de la zona.

unitats interiors. Les unitats exteriors són monofàsiques i cadascuna d’elles alimenten a 2 unitats interiors.
El repartiment de màquines exteriors en relació a les unitats interiors, s’ha fet considerant les zones a climatitzar,
preferint l’ús d’unitats monofàsiques, i atenent a l’espai disponible.

ESTIU
Temperatura
H. Relativa
35,3ºC
68 %

HIVERN
Temperatura
H.Relativa
1,2ºC
-

Escollida la tipologia d’unitats exteriors caldrà que l’instal·lador comprovi abans de la seva col·locació la ubicació
de totes elles, per confirmar que es compleixen les indicacions del fabricant i que per tant en mantenen les condicions de garantia.

7.4-Coeficients de transmissió

Els sistemes VRV, està composat, bàsicament, d’unitats exteriors i les seves corresponents unitats interiors.

La temperatura exterior de càlcul considerada cobreix aproximadament el 97,5% del total de les hores al desem-

Aquests sistemes constitueixen conjunts múltiples, que permeten la connexió frigorífica d'una unitat exterior amb

bre, gener i març per a l'hivern i juny, juliol i agost per a l'estiu, segons dades estadístiques obtingudes de la zona.

diverses unitats interiors per mitjà d'una línia frigorífica de refrigerant R-410.
Les unitats exteriors i interiors, es connecten frigoríficament per mitjà de dos tubs, un de gas i l'altre líquid, degu-

Vidre
Paret Exterior
Paret Interior
Terra
Forjat

dament aïllats mitjançant camisa aïllant elastomèrica segons indicacions del RITE.

2

2,5 W/m K
2
1,6 W/m K
2
1,2 W/m K
2
1,1 W/m K
2
1,1 W/m K

Aquesta solució s'ha desenvolupat en base els criteris de flexibilitat, zonificació, estalvi energètic i baix nivell sonor, que són característiques fonamentals en un sistema de climatització.
La flexibilitat a l'edifici s'obté donant un funcionament completament independent de cada sistema, inclòs en el
mode d'operació fred/calor, podent adaptar cada unitat o grup d'unitats als requeriments de confort a la zona d'actuació, segons el local que estigui en funcionament.

7.5-Nivell d’ocupació
Per la determinació de l’ocupació prevista a la planta baixa zona del local, s’ha considerat una ocupació de fins a
22 persones. Aquest número respon més a la realitat de l’ocupació esperada i no coincideix amb el màxim considerat per donar compliment a la normativa Contraincendis.

El sistema escollit té bàsicament les següents avantatges:
•

litzant.
•

IBARZMILA UTE

Funcionament modular, estant en funcionament únicament les zones de la planta que s'estan uti-

Alt rendiment en ocupacions parcials.
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•

Flexibilitat en les condicions de confort de cadascuna de les zones.

•

Alt nivell de seguretat. Baixa toxicitat i baixa inflamabilitat.

•

Manteniment senzill. Les unitats incorporen un sistema de codificació de fallides o avaries i un sis-

•

Bones prestacions i propietats.

•

Facilitat de servei de càrrega i manteniment.

tema d'avís de filtre buit.
•

Ràpida posada a règim de l'edifici en els moments d'arrencada.

•

Disminució de les servituds de pas a través de l'edifici, ja que s'empra un fluid de capacitat de
transferència superior que l'aigua o aire.

Els circuits frigorífics d'interconnexió entre unitats exteriors i les seves corresponents unitats interiors es realitzaran mitjançant tub de coure frigorífic deshidratat i desoxidat per línies de líquid i gas. Els extrems de les canonades sempre es mantindran segellats per evitar l'entrada d'humitat o brutícia.

S'eliminen possibles diferències tèrmiques generades per l'existència de zones favorables o desfavorables en la
recepció del fluid de transferència tèrmica.

Les soldadures s'han de fer amb els materials que prescriuen les tècniques frigorífiques tenint en compte que
seran en atmosfera de nitrogen. S'evitarà la formació de residus i s'assegurarà l'estanqueïtat en els períodes de
treball.
Els talls i esbocats es realitzaran sense oli mineral i amb les eines adequades al refrigerant. No s'utilitzaran olis

7.8-Unitats Exteriors

minerals amb R-410, ja que els olis minerals no són miscibles amb R-410 i causen importants alteracions en el
Es preveu la col·locació de 2 unitats exteriors. Cadascuna d’elles ve dotada de compressor, ventilador, bateria
que actuarà com evaporador o condensador, segons la manera d'operació, i d'una vàlvula d'expansió electrònica.
La regulació de la capacitat de la unitat exterior es realitza per mitjà del control inverter, que consisteix a variar la
freqüència d'alimentació del motor del compressor, modificant la velocitat de gir i modificant el factor de compressió del compressor. Així s'adapta la producció total a la demanda global de les unitats interiors.
S'instal·laran a dins l’espai tècnic a tocar de l’ascensor, obert a l’exterior. Estaran suportades mitjançant elements antivibratoris, tot això segons normativa d'aplicació, i tal com s'indica en plànols.

sistema.
Les canonades s'aïllaran mitjançant camisa aïllant de tipus elastomèric de gruix segons calibre i normativa corresponent. S'evitaran les zones descobertes a la junta dels diferents trams. Així mateix es folraran els accessoris
mitjançant cinta del mateix material.
La suportació es realitzarà mitjançant elements encoixinats evitant ponts tèrmics i danys a la canonada frigorífica.
Es realitzaran les càrregues de gas i oli addicionals d'acord amb les prescripcions del fabricant.
Les dimensions i recorregut de totes les canonades frigorífiques es reflecteixen en els plànols de canonades frigo-

A continuació s'indica la taula de característiques de les unitats seleccionades:

rífiques. Totes les canonades que discorrin per l'exterior de l'edifici s’aïllaran també amb recobriment d'alumini per
protegir de les dures condicions exteriors.

Marca

Model

Pot Frigorífica (KW)

Daikin

RXYSCQ4TV1

12,1

Potència
Calorífica
(KW)
12,1

Potència
Absorbida
(KW)
3,43

Dimensions
Alt x amp x fod

Pes (Kg)

823x940x460

94

Es disposarà de sifons si la instal·lació ho requereix

7.10-Unitats interiors

Totes les unitats exteriors es col·loquen apilades i agrupades, de manera que la instal·lació sigui el més àgil possible, així com el posterior manteniment.

Les unitats interiors seran del tipus “conductes de terra”. Les unitats quedaran integrades a l’interior d’un armari
o paret i disposen, bàsicament, d’un ventilador de gran eficiència i baix nivell sonor i una bateria que actuarà
com a condensador o evaporador, en funció de la manera fred / calor.

Es deixarà en previsió un espai al voltant de l'equip per poder manipular la unitat convenientment. Aquest espai
serà corroborat pel fabricant d'equips.

El control de la capacitat de cada unitat interior s'aconsegueix a través d'una vàlvula electrònica d'expansió, que
regula el cabal de refrigerant, permetent en alguns casos fins i tot el control continu entre el 25% i el 100% de la

Es col·locarà un sifó en el desguàs de les unitats exteriors.

capacitat nominal de la unitat .

S'ha de garantir el funcionament de les unitats exteriors en el sistema de refrigeració fins a temperatures de -5ºC i

Les unitats interiors seran subjectades a paret o terra, intercalant els corresponents elements antivibratoris.

en règim de calefacció fins a -10ºC, com temperatures mínimes; i temperatures de 48ºC, com temperatures màximes exteriors

Les unitats interiors estaran ubicades segons s'indica en plànols i les seves característiques queden reflectides
en estat d’amidaments. Com a resum:

7.9-Canonades i refrigerant
Marca

Model

Pot Frigorífica (KW)

Daikin

FXNQ50A

5,6

La instal·lació es realitzarà amb refrigerant R410A. Els avantatges que presenta aquest refrigerant són els següents:
•

Mínim impacte sobre el medi ambient. Zero potencial de reducció d'ozó i baix potencial d'escalfament global.

IBARZMILA UTE

Potència
Calorífica
(KW)
6,3

Potència
Absorbida
(KW)
0,1

Dimensions
Alt x amp x fod

Pes (Kg)

620x990x200

27,5

Es col·locarà un sifó en el desguàs de les unitats interiors
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El control es realitza per mitjà de termòstats d'ambient, agrupats segons s’indica en documentació gràfica i càlcul
de càrregues tèrmiques. Aniran connectats mitjançant bus fins a un control centralitzat (en previsió per quan es
finalitzi l’obra de tot l’edifici).
7.11-Difusió d’Aire

El canvi estacional s'efectuarà de forma manual mitjançant el control de cada un dels termòstats. S'ubicarà a la
paret i en posició vertical prop d'algun retorn i a una alçada no superior a 1,80 m. La temperatura de regulació

Es preveuen xarxes de conductes per difusió d'aire en les zones a climatitzar i xarxes de ventilació independents

recomanada serà de 23/24º C a l'estiu i 20/22º C a l'hivern.

per a extracció i aportació d'aire segons normativa.

La interconnexió de la unitat exterior i interior es realitzarà mitjançant cable 2x1,5mm2 apantallat.

Les xarxes de conductes seran de conducte fibra de vidre tipus CLIMAVER NETO.

7.14-Ventilació

La seva dimensió s’ha definit tenint en compte una velocitat de pas de l’aire de 5m/s. En cap cas, aquesta supera-

Pel manteniment d'una qualitat d'aire en les zones ocupades, es dimensionarà una xarxa de ventilació d'acord

rà els 6m/s.

amb els criteris marcats en la ITE 1.1.4.2.3 d'aplicació.
L'aire exterior serà sempre filtrat i tractat tèrmicament abans de la seva introducció al local.

Les transformacions per conducte d'impulsió tindran una inclinació màxima del 15%.

Es detallaran els punts de control i neteja de la instal·lació de filtrat pel manteniment dels equips i conductes.

Amb els conductes de xapa, en cas d’existir, es realitzarà segons la norma UNE 100-104 i serà necessari segellar
les unions transversals i longitudinals en els conductes de classe M1 i M2. Les seves unions es realitzaran segons el que indica la norma UNE 100-102-88.

7.15-Cabals de ventilació

Els canvis de secció es realitzaran amb unions d'un 20% o 30%, segons el flux d'aire sigui divergent o conver-

Pel càlcul dels cabals de ventilació es faran servir els paràmetres marcats en la ITE 1.1.4.2.3.

gent, respectivament.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils al forjat o una paret vertical, segons indicacions de la
norma UNE 100-103-84.
La distància màxima permesa entre suports verticals s'ajustarà als següents criteris:
-

Cabal d’aire d’aportació
3
12,5 l/s ≡ 45 m /h (IDA 2)
---

Cabal d’aire d’extracció
3
12,5 l/s ≡ 45 m /h (IDA 2)
3
100 m /h per urinari / inodor

Considerant, a la Planta Baixa, una ocupació total de 22 persones resulta un cabal total de ventilació de:

Fins 8m per a conductes circulars de fins a 800 mm de diàmetre i conductes rectangulars fins a 2m
de perímetre.

-

Zona
Museus
Banys

Ocupació

Fins 4 m per a conductes de dimensions superiors a les esmentades anteriorment buits de la cons(persones)
22

trucció.
Les transformacions per conducte d'impulsió tindran una inclinació màxima del 15%.

Cabal ventilació
3
(m /h ·pers)
45

Cabal Total
ventilació
3
(m /h)
990

3

3

Aquest cabal de 990 m /h provindrà d’un recuperador de calor de 1000 m /h col·locat a l’espai tècnic indicat a
plànols. Amb la intenció de no generar sobrepressions ni depressions a l’interior del local, s’aportarà i s’extraurà la

7.12-Instal·lació Elèctrica

mateixa quantitat d’aire.
S'ha previst la realització de línies independents d'alimentació i maniobra de tota la instal·lació de climatització,
per tal d'assegurar el correcte funcionament i control de la mateixa i facilitar les tasques de conservació, manteniment i reparació. L'alimentació a cadascuna de les unitats es realitzarà d'acord amb la potència i la longitud de

Per les zones humides (banys) s’ha procedit a fer una extracció forçada amb els següents valors totals
d’extracció:

les línies calculades en el projecte de baixa tensió.
La connexió entre la unitat exterior i les interiors es realitzarà amb cable independent de la línia d'alimentació.

7.13-Regulació i Control

IBARZMILA UTE

Unitats
(ut)

Cabal Extracció
3
(m /h·pers)

Cabal Extracció Local
3
(m /h)

1

100

100

1

100

100

Ús
Bany Accessible
Banys

Cabal Total
Extracció
3
(m /h)
200
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7.16-Descripció del sistema de ventilació i recuperació del local

La velocitat màxima de l'aire en els conductes serà de vmàx 5m/s en trams horitzontals i vmàx. 6m/s en trams

Es realitzarà una instal·lació de ventilació amb recuperació de calor, tal i com indica el RITE. En realitat, estricta-

per pati o buits de la construcció.

ment amb els cabals considerats a la Planta Baixa de l’edifici, no seria necessària la col·locació d’un recuperador

Les transformacions per conducte d'impulsió tindran una inclinació màxima del 15%.

de calor, però considerant la totalitat de plantes, els usos futurs previstos i la repercussió del aire de ventilació
com a factor desestabilitzant del balanç energètic d’un edifici, es considera necessària la seva col·locació.

Comportes de regulació

El recuperador, s’ubicarà a l’espai tècnic habilitat a sota la coberta d’una zona de la Planta Baixa. Disposa de

Per ajustar el cabal d'aire primari aportat fins a cada unitat de tractament d'aire, s'instal·laran reguladors de cabal

contacte amb l’exterior per poder captar i expulsar l’aire que necessita i millorar les seves condicions abans de

d'aire constant (VAC) de secció rectangular ajustats en fàbrica als valors del projecte i controlats mitjançant un

introduir-lo a l’interior del local.

actuador mecànic que permet l'ajust del cabal per mitjans propis sense necessitat d'energia externa.

Els models seleccionats corresponen als recuperadors entàlpics VAM1000J de Daikin.

La carcassa es realitzarà en xapa d'acer galvanitzat, la comporta de regulació es recolzarà mitjançant coixinets de
fricció de plàstic i la membrana de regulació serà de poliuretà.

Atenent a criteris de la Propietat, el recuperador de calor i la cortina d’aire s’executaran durant la Fase 2 de l’obra.
En aquesta Fase 1, la ventilació és resol amb un ventilador d’admissió i un altre d’extracció. I pel que fa a la climatització, es deixarà executada la preinstal·lació en la Fase 1 però no es climatitzarà l’espai fins a la fase 2, en
la qual l’ús de l’edifici serà més continuat.

Aquests equips, després de la recuperació de calor produïda, impulsaran l’aire nou fins a les unitats de conductes de terra, que l’acabaran de posar a temperatura de confort. El sistema permetrà el funcionament de la instal·lació de ventilació encara que no sigui necessari refrigerar ni calefactar, mitjançant el funcionament de les
unitats de conductes de terra en mode ventilació. La unitat recuperadora també disposarà de la funció freecooling i de les etapes de filtratge (F6+F8) corresponents per un combinació ODA 2 / IDA 2 segons RITE.
Els equips s'instal·larà segons s'indica en plànols. Es deixarà un espai marcat pel fabricant pel seu manteniment.
Conductes de distribució d’aire de ventilació
Es preveuen xarxes de conductes per la:
-

captació d’aire exterior fins al recuperador de calor (1)

-

impulsió d’aire net recuperat des de recuperador de calor fins a les unitats interiors tipus conductes
de terra (2)

-

extracció d’aire viciat des de l’interior dels locals fins al recuperador de calor (3)

-

Expulsió d’aire viciat des del recuperador de calor fins a l’exterior. (4)

Tot i que correspon a un aire de ventilació no climatitzat, la xarxa de conductes es preveu del tipus Climaver Neto
(com la impulsió i el retorn). Una part dels conductes es queda a l’àmbit de les golfes (aires 1 i 4), una altra part
anirà per fals sostre fins a reixa de retorn (aire 3) i l’aire net i tractat anirà per sota terra dins rasa específica per
aquest ús, fins arribar a les unitats de conductes de terra (aire 2).

IBARZMILA UTE
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8-MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT
8.1-Actuació
El nou Centre s’alimentarà des del Quadre General del conjunt del Castell. En aquest quadre general, es
col·locaran les proteccions del subquadre nou i específic del nou Centre. Es definirà el nou quadre de les zones
afectades de Planta Baixa, tot i que es deixarà espai de reserva i es definirà la línia d’alimentació que provingui
del Quadre General del Castell, per la totalitat de les plantes. Tot es farà segons la Normativa actual d'aplicació.

Els aspectes referents a tramitacions, permisos, i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest projecte seran a càrrec de l’instal·lador
8.2-Previsió de càrregues
El local en qüestió es classifica com a pública concurrència a nivell elèctric, i es realitzarà una estimació de càrregues considerant un mínim de 100 W/m2.
Les característiques de la instal·lació es defineixen amb la següent taula:

Valor de Potència Elèctrica (KW)
Potència Instal·lada

55,45 KW

Proposta Contractació

34,64 KW

8.3-Línia General i Comptatge
Es considera que la Línia General i el comptador que alimenta el Quadre General del Castell, disposa de potència suficient per alimentar els nous serveis del Centre. Es cas de no ser així, la Propietat haurà de sol·licitar un
augment de la potència contractada (no considerada en aquest projecte).
La tensió de servei es preveurà per 400/230V i la derivació individual haurà d’arribar fins a l’espai definit a plànols per ubicar el subquadre elèctric del nou Centre.

8.4-Instal·lació Interior
Des del nou subquadre (QGD) tota la instal·lació alimentarà a tots els receptors projectats per a les diferents
zones i serveis que tindrà el local de referència, per tal d’aconseguir que les pertorbacions, originades per avaries
que puguin produir-se en un punt d'elles, afectin només a certes parts de la instal·lació.
Tota la instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons necessitats, per tal de:

IBARZMILA UTE

-

Evitar les interrupcions de tot circuit i limitar les conseqüències d’un tall

-

Facilitar les verificacions, assajos i manteniments

-

Evitar riscos que podrien resultar del tall d’un sol circuit que pugui dividir-se
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A la porta dels armaris s'instal·larà un porta-plànols per col·locar els esquemes del quadre actualitzats segons
variacions aparegudes durant el transcurs de l'obra. Els armaris aniran connectats a terra i la instal·lació dels
mateixos estarà d'acord amb la instrucció ITC BT 17.

A més es projectaran els següents subquadres (si la DF ho considera oportú, per motius tècnics o d’espai dispo8.6-Canalitzacions elèctriques

nible, es podran unificar tots els quadres, dins el mateix subquadre general del Centre):

Per a la distribució general de línies s'instal·len safates metàl·liques, majoritàriament encastades a terra, de secRef:

Descripció

QGD-SAI

Quadre SAI

SB-1

Subquadre Clima

ció adequada al cablejat a distribuir amb un espai lliure per a possibles ampliacions o modificacions de la instal·lació. La distribució de línies a punts concrets de la instal·lació es realitzarà sota tub.
Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d'incendi independent s'haurà d'efectuar de manera
que no disminueixi l'EI de l'element travessat.
A les zones del local que siguin de pública concurrència totes les canalitzacions elèctriques seguiran les indicacions de la ITC-BT-28 del Reglament Electrotècnic d'aplicació. Es considera com a zona accessible al públic
qualsevol superfície d'ús comercial fins a una alçada de 2,5m, segons criteri de la Guia Tècnica de la ITC BT-28.

8.5-Quadre General Distribució
El QGD està format per panells metàl·lics ocupant cada sector panells independents. Els panells seran de construcció metàl·lica formats per bastidors de perfils revestits amb xapa metàl·lica resistents als esforços dinàmics
dels curtcircuits en el lloc de la instal·lació i estaran formats per mòduls d'un ample no major de 0,8 m. La dimensió dels quadres s'optimitzarà d'acord amb la disponibilitat d'espais coordinat amb la resta d'elements que s'ubiquin en aquests locals.

Totes les safates disposaran de tapa, i qualsevol canalització per sota de 2,5 m d'alçada, tal com s'ha indicat
anteriorment, es considera accessible al públic, per tant el grau de protecció de les envoltants serà IP4X com a
mínim.
8.7-Canalització principal i fals sostre

Totes i cadascuna de les sectoritzacions quedaran al seu torn distribuïdes en diversos diferencials de manera

S'ha realitzat una distribució de safates de tipus metàl·lic, que discorren per fals sostres i encastades a terra dins

que l'actuació d'un d'ells deixi fora de servei només part de la instal·lació. Amb aquesta finalitat i de forma general

rasa específica per aquest ús; que realitzen la distribució dels circuits principals d'alimentació dels diferents qua-

s'ha previst el següent criteri de repartiment:

dres generals de cada àrea de treball i els circuits secundaris de les diferents àrees que permet conduir els dife-

-

-

Enllumenat. Es distribuirà generalment en un mínim de tres diferencials sent del tipus i sensibilitat

rents circuits fins al seu punt d'utilització.

adequat a les necessitats que es plantegen. També es tindrà en compte no superar la col·locació de

Aquestes canalitzacions tindran un grau mínim de protecció IP-X2, i s'instal·laran amb tapa i envà separador per

més de 10 circuits per diferencial.

al futur pas de senyals febles.

Emergències i vigilància. Diferencial propi o repartit als diferencials d'enllumenat, segons s'indiqui

El seu recorregut i dimensions són les que s'indiquen en els plànols i estat d’amidaments que acompanyen la

generalment alimentats per grup electrogen.

present memòria

Força. Nombre de diferencials variable i segons nombre de circuits (màxim 10) es preveu xarxa
normal i xarxa socorreguda, grup electrogen i quan procedeixi, sent del tipus SI quan s'indiqui en

8.8-Conduccions sota tub

els esquemes o s'alimentin càrregues electròniques. Per equips especials o amb potència major o

La conducció sota tub es realitza des de la safata general de distribució fins l'alimentació a cada punt de consum

igual a 10 kW es preveu diferencial independent. A part dels diferencials indicats anteriorment, i se-

específic (lluminàries, preses de corrent, etc.)

gons els usos propis de força en determinades zones, es disposarà de sortides independents amb

S'instal·larà tub PVC corrugat no propagador de la flama en les instal·lacions a realitzar pel fals sostre i encasta-

les seves proteccions magnetotèrmiques i diferencials, tal hi com es pot veure als esquemes.

des. A les instal·lacions vistes, com a norma general i excepte indicació de la Direcció Facultiva, es farà servir tub

La composició de cada circuit, cablejat i protecció es mostra en els esquemes unifilars que s'acompanyen en la

de PVC rígid en interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i zones que així ho requereixin.

memòria i es realitzarà segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions de la instrucció ITC-BT-21.

Els quadres elèctrics seran generalment de construcció metàl·lica, i les seves característiques quedaran definides en l'estat d'amidaments, realitzant el muntatge generalment superficial, o encastat quan així es defineixi,

Els diàmetres d'aquests tubs estaran d'acord amb el nombre de conductors que es s’hagin d’allotjar en ells i de

explicant en capçalera amb un interruptor general que serà automàtic magnetotèrmic tetrapolar. S'instal·laran,

les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció en la taula de la instrucció ITC-BT-21.

quan sigui possible, en zones habilitades per a aquesta funció, així evitant que el públic pugui accedir a manipu-

Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació.

lar els diferents subquadres. Aquestes zones disposaran d'un grau de protecció IPX-4, i només seran accessibles al personal de manteniment.

IBARZMILA UTE
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8.9-Cablejat

8.10-Instal·lació d’enllumenat

El cablejat a utilitzar serà cable de coure tipus 750V en les conduccions amb tubs i del tipus RV de 0'6 / 1kV en

Els tipus d'il·luminació prevista, així com les lluminàries triades per a les diferents zones i locals, s'atendran a

els recorreguts per safata metàl·lica.

requisits del Codi Tècnic de l'Edificació, així com la més modernes tecnologies pel que fa a construcció de llumi-

Per al cable de 750 V s'utilitzaran els colors propis per a cada funció, en què:

nàries, làmpades i equips d'encesa per tal d'optimitzar el rendiment de les mateixes. També s'ha tingut en compte

-

Negre, marró, gris per a les fases

-

Blau pel neutre

-

Bicolor groc/verd per a la posada a terra

les característiques ambientals dels diversos locals i zones de l'edifici, preveient com a norma general lluminàries
de tipus LED, i de manera que s'obtinguin els nivells d'il·luminació i confortabilitat d'acord amb els requeriments
visuals d'enlluernament i de reproducció cromàtica necessaris per als correctes acompliments dels treballs a
realitzar.

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 0,6 / 1kV sobre safata pels

Els tipus d'enllumenat previstos així com les lluminàries escollides per les diferents zones i locals s'atendran als

subquadres, les màquines de clima i tot allò que s'especifiqui.

requisits de màxims estalvi econòmic per limitació de potències instal·lades (baix consum), així com les més modernes tecnologies en quant a construcció de lluminàries, llums i equips d’encesa per tal d'optimitzar, el rendiment de les mateixes.
A continuació s'indiquen els nivells d'il·luminació segons la Guia Tècnica del RD 486/97 sobre condicions de seguretat i salut dels llocs de treball.
Zona
Vestíbuls
Banys
Zones Treball

NIVELLS IL·LUMINACIÓ
(lux)
150
150
500

Il·luminació emergència
Es tracta d'un edifici de pública concurrència, per tant la instal·lació complirà amb la ITC-BT-28, i en cap cas els
punts de llum connectats en un circuit serà superior a 12.
Aquesta il·luminació d'emergència proporciona com a mínim 3lux al nivell del sòl en els recorreguts d'evacuació i
5lux en els punts que estan situats equips de protecció contra incendis d'utilització manual o quadres de distribució d'enllumenat, subministrant aquests nivells com a mínim durant una 1 hora.
8.11-Instal·lació de força
L'alimentació a preses de corrent d'usos diversos i equips específics de cada zona es farà d'acord amb les seccions i diàmetres de canalitzacions que s'assenyalin, indicant les següents normes generals:
-

Les fixacions de les canalitzacions seran metàl·liques, resistents i duradores, adequant-se als pesos a
suportar

-

En els recorreguts generals i comuns els conductors dels circuits es podran portar unificats en safates
metàl·liques ranurades IP2X mínim amb separadors i tapes derivant des d'aquestes mitjançant caixes
i tubs indicats anteriorment. Igualment es podrà disposar de canalització de tub comuna per a diversos circuits sempre que aquestes procedeixin del mateix quadre, comptin amb la mateixa protecció
general i els circuits siguin per al mateix tipus de servei (enllumenat, emergència o força) no barrejant
serveis pels mateixos tubs

-

IBARZMILA UTE
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Totes les caixes de registre i derivació instal·lades a l'edifici seran de PVC amb tapa per als muntat-
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ges superficials, comptant amb ràcords que podran ser de material termoplàstic (poliamida o similar)
-

A tots i cadascun dels mecanismes encastats en paraments s'escometrà mitjançant frega des de les
línies principals, amb tubs flexibles.

Caiguda de tensió menor que l’admissible

L'alimentació als equips autònoms de climatització es realitzarà amb línies independents des del quadre corres-

-

En línies monofàsiques:

2P x L
e = 230 x C x S

En línies trifàsiques:

PxL
e = 400 x C x S

ponent. L'alimentació a aquests equips es realitzarà per mitjà de tub rígid de material plàstic PVC amb els diàmetres indicats en mètrica i amb el cablejat a força de conductors de coure 750V o 0,6 / 1 kV, tipus AFUMEX sent
-

les línies monofàsiques o trifàsiques segons necessitat i definició.
On,
8.12-SAI

e ≤ Caiguda de tensió admissible (%) x tensió nominal. = volts.
C=
56 m/ohm.mm2 a 20ºC
48 m/ohm.mm2 a 70ºC
44 m/ohm.mm2 a 90ºC
S = Secció dels conductors en mm2.
P = Potència a transportar en Watt
L = Longitud de la línia en metres

La funció del Servei d'Alimentació Ininterrompuda, SAI, serà la d’alimentar l’electrònica del Rack. No es preveu
alimentació dels punts de treball.
8.13-Posta a Terra

La determinació de la secció dels conductors es realitza en base a tres consideracions, utilitzant sempre la que
Les instal·lacions de posta a terra tenen com a objecte el limitar la tensió que pugui aparèixer en les masses metàl·liques, respecte a terra, en el moment de un defecte.
Es seguiran les prescripcions de la ITC-BT-18.

resulti més desfavorable.
-

Per densitat de corrent màxima admissible

-

Per caiguda de tensió màxima admissible en la línia

-

Secció per curtcircuit

Els elements metàl·lics susceptibles d’entrar en tensió es connectaran a la xarxa de posta a terra.
Tant norma UNE 20460 com el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, en les instruccions ITC-BT-6, 7, 14, 15
La xarxa de posta a terres s’ha dissenyat per tal de que qualsevol massa no pugui tenir tensions de contacte su-

i 19 fixa per als diversos tipus de cables i condicions de la instal·lació, així com la temperatura ambient, el cor-

periors a les següents :

rent màxim admissible i els factors de correcció (FC). Coneguda la corrent a transportar es buscarà un cable
d'una secció tal que, la capacitat de transport segons reglament sigui superior a la corrent a transportar.

•

24V en locals o emplaçaments conductors.

S'ha considerat la caiguda de tensió admissible d'acord amb la indicada per l'esmentat Reglament i que es fixa

•

50V en la resta de casos.

en el 3% per al servei d'enllumenat i el 5% per al de força, considerats aquests valors des del punt de connexió

L'execució de la instal·lació de posada a terra serà a càrrec de l'industrial complint amb la ITC-BT-08 d'aplicació.

fins al punt de consum més desfavorable.

Es realitzarà una comprovació de la xarxa de terres existents.

En tots els casos es verificarà que la suma de caigudes de tensió des de l'origen fins als quadres secundaris o
punts terminals de connexió es mantingui en el 1'5% com a valor màxim per la caiguda de tensió total, exceptuant aquells casos particulars en què es fixin altres valors, com ara els quadres de Força anomenats CF que serà

8.14-Càlculs justificatius elèctrics

del 2,5%.
Per a les línies que parteixen dels quadres, es considera tota la potència al final, excepte en alguns casos, que a
Las expressions utilitzades per al càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió son las se-

causa de l'exagerada secció que resultava, s'ha calculat per moments elèctrics. La caiguda de tensió serà com a

güents:

màxim del 3% per l'enllumenat i del 5% per a altres usos.
En l'annex de càlculs que s'acompanya al projecte està degudament ressenyats tots els circuits i el seu càlcul

Intensitat admissible
-

En línies monofàsiques:

-

En línies trifàsiques:
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amb totes les components elèctriques precises, i les característiques de les línies.

P
230
x 0,9
I=
P
I = 400 x 3 x 0,9
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9-MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS

Cobertura desitjada

9.1-Actuació

La implantació del sistema es realitzarà considerant el nombre de punts de connexió representat en els plànols
corresponents i distribuïts en l'edifici.

Tota la instal·lació de Telecomunicacions serà nova i seguint la Normativa actual d'aplicació.

El sistema disposa de capacitat per suportar les comunicacions dels sistemes i serveis que es detallen a conti-

Els aspectes referents a tramitacions, permisos, i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest pro-

nuació, sobre Terminacions de Xarxa tipus "modular jack" de 8 pins (RJ-45), d'acord amb l'estàndard de la Xarxa

jecte seran a càrrec de l’instal·lador

Digital de Serveis Integrats (XDSI) així com els estàndards en SCE d'EIA / TIA, ISO / IEC i CENELEC respectius.

9.2-Sistema de Cablejat de Telefonia

-

Serveis de veu o similar

Tota la instal·lació es realitza seguint les indicacions del Departament de Sistemes de la Propietat (CTITI).
La instal·lació de telefonia i dades té el seu inici en la presa general d'entrada, que representa el nexe d'unió en-

o

Sistemes De telefonia analògica o digital

tre la companyia subministradora del servei i el futur abonat. En aquest punt, es construirà una Caixa de Termi-

o

Sistemes I terminals RDSI Fax, tèlex, etc ...

nació de Xarxa.

o

Transmissió De dades via mòdem

o

Terminals per a operacions a crèdit (Datfonos)

o

Àmplia Varietat de sistemes d'intercomunicació

L'escomesa de les línies telefòniques fins aquest punt serà competència de la companyia distribuïdora, per la
qual cosa el present projecte contempla la instal·lació de filferros guies a l'interior de les canalitzacions fins ara
descrites. La companyia telefònica acabarà la seva instal·lació amb els PCR (Punts de Connexió de Xarxa), des
dels quals s'estendran els corresponents cables pont fins l'Armari de Distribució Principal.

-

Serveis de transmissió de dades, mitjançant els adaptadors adequats quan siguin necessaris, per
als següents entorns, entre d'altres:

A partir dels PCR, la instal·lació de les canalitzacions i l'estesa dels cablejats serà responsabilitat de l'abonat.
Per a la instal·lació dels tubs protectors i de les safates, se seguiran les instruccions fixades en les Especifi-

o

tipus IBM, DIGITAL, ..

cacions Tècniques del Plec de Condicions.

o

Àmplia Varietat de sistemes i terminals amb interfase RS-232 / RS-485 Asíncrona i Síncrona.

El traçat de les línies generals, la ubicació dels punts de veu i el seu dimensionat s'indica en els plànols correspo-

nents.

Serveis de transmissió d'àudio i vídeo, mitjançant els adaptadors adequats.

El sistema permetrà que cada un dels usuaris pugui integrar i administrar a nivell local, dins la seva pròpia àrea,

9.3-Sistema de Cablejat de Estructurat

els sistemes i serveis del seu interès (pe. Els seus propis sistemes informàtics).

La infraestructura física de la xarxa consisteix en el Sistema Estructurat de Cablejat troncal i horitzontal per les

Per al disseny del sistema es tenen en compte la reserva d'espai en els repartidors de Planta per a la connexió

plantes de l'edifici.

dels equips informàtics o de telefonia particulars, amb el Subsistema Horitzontal.

Sobre la xarxa de cablejat es suportarà el Sistema d'Informació compost pels servidors d'aplicacions, elements

El sistema també permetrà, a través de la xarxa troncal instal·lada en els edificis [i en el conjunt d'ells], la inter-

actius associats (Switches, Routers, Bridges, etc.) i terminals informàtics, interconnectats a través d'una xarxa

connexió de diferents àrees individuals per configurar entorns que formin part d'un únic usuari (pe. Diferents

d'àrea local, fonamentalment, Ethernet.

plantes per al mateix usuari). L'arquitectura del sistema de cablejat utilitzat, es discrimina entre els següents

El sistema de Distribució de cablejat, representa l'element d'integració i suport dels serveis de veu i dades de

subsistemes:

l'edifici. El sistema a implantar, garantirà els serveis i cobertura següents:
Serveis Facilitats
Cada punt de connexió d'usuari, disposarà de capacitat per suportar com a mínim els següents serveis:
•

1 Servei de Telefonia o similar.

•

2 Servei de Transmissió de Dades

9.4-Subsistema Vertical
Pertanyen a aquest subsistema els elements utilitzats per enllaçar els armaris de distribució que pertanyen al
Subsistema d'Administració dispersos per les diverses plantes d'un edifici, i l'armari de distribució principal.
Integren aquest conjunt d'elements les mànegues de 50 parells pels serveis de veu, i els cables de 8 fibres òptiques pels serveis de dades.
9.5-Subsistema Sala Rack
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Integren aquest subsistema els elements que permeten l'assignació i reordenació flexible i ràpida dels diferents

• El cable instal·lat no es veurà afectat per fenòmens electromagnètics. Si el suport fos tub, la seva ins-

serveis a les preses de xarxa dels llocs de treball. S'inclouen els parxeigs, interconnexions, tirantillos i connec-

tal·lació serà acompanyada de les caixes metàl·liques de distribució corresponents, situades bé per

tors.

realitzar derivacions, bé per facilitar el muntatge.

Aquest subsistema es configura bàsicament amb blocs de connexió de diferent nombre de parells, que suporten
la connexió dels parells mitjançant tècniques de separació d'aïllant.

• Els suports de nova instal·lació seran de la mida adequada de manera que quedi lliure almenys el

L'estructura del subsistema presenta un repartidor d'Edifici o Principal, per enllaçar amb les plantes, i repartidors

50% del mateix. La instal·lació del suport es farà usant tots els accessoris necessaris per assegurar

de plantes que serveixen per enllaçar amb el Subsistema Horitzontal.

una bona qualitat de la mateixa (ràcords en caixes, femelles, volanderes, cantonades canaleta, brides, etc ..).

9.6-Subsistema Horitzontal

• Tot cable anirà identificat en els seus extrems, Quan diversos cables vagin pel mateix suport, cada

El sistema de cablejat horitzontal és la part del sistema de cablejat que s'estén des de l'àrea de treball a la sala de

cable s'identificarà a més en aquells llocs on es realitzi una derivació (caixes metàl·liques, T s de

Rack. El conjunt d'elements està format per:

PVC, etc ...) Aquest text d'identificació ha de ser validat i aprovat per la Subdirecció General d'Informàtica i Comunicacions.

•

Preses de Xarxa, que defineixen la interfase amb el Lloc de treball.

•

Cables, connectors i adaptadors que permeten la connexió de cada presa de Xarxa amb el Subsistema de Rack Planta.

Per a la instal·lació de les canalitzacions també existeixen una sèrie de consideracions:

Cada Terminació de Xarxa estarà formada per 2 mòduls RJ-45 femella integrats en una placa embellidora per a 2
mecanismes. La Terminació de Xarxa estarà alimentada mitjançant 2 cables de 4 parells trenats sense apantallar
de 23AWG (0,6mm de diàmetre) que compleixin les especificacions de transmissió de categoria 6a.
El cablejat es realitzarà per la canalització prevista per a veu i dades i les preses de Xarxa s'instal·laran dins de
mecanismes encastats, i caixes portamecanismes situades en el paviment o paret.
Totes les preses hauran d'estar correctament identificades al repartidor (armari rack), així com a la mateixa presa,
per facilitar el manteniment i reparació en cas d'avaria.
La ubicació de les preses de xarxa és la descrita en els plànols respectius.
El sistema de cablejat estarà certificat d'acord amb la categoria del sistema i disposar d'un certificat de qualitat de
la transmissió.

• S'instal·laran les canalitzacions amb les dimensions necessàries tant en l'horitzontal com en les troncals i en qualsevol derivació que calgui realitzar, deixant, almenys, un 50% d'espai lliure per a escometre les futures ampliacions.
• Es realitzaran canalitzacions independents, una per a veu i dades i una altra per electricitat separades,
almenys, 30cm.
• No s'han d'instal·lar sota canalitzacions d'aigua, vapor, etc ..
• En fixar les safates sobre suports a la paret, hauran de separar d'aquesta almenys 20mm per permetre la ventilació dels cables.

9.7-Condicions de instal·lació cablejat estructurat
Tota la instal·lació estarà d'acord amb els criteris de les prescripcions tècniques següents

• Les safates estaran convenientment etiquetades per a una ràpida identificació.

• Tots els cables aniran suportats sobre safata metàl·lica fixada al formigó excepte en aquells llocs on
altre suport poguessin ser utilitzat amb garanties, podent-se col·locar diversos cables sota el mateix
suport. En aquests cas anirà sota tub traqueal o canaleta.

això s'hauran de preveure les rutes. Els cables no han d'estar subjectes a esforços mecànics que puguin modificar les seves característiques elèctriques.

ser realitzat en safata metàl·lica perforada amb tapa també i connexió a terra, excepte per impossibilitat física de la instal·lació d'aquest tipus de canalització.
• Posada a terra (continuïtat elèctrica). Tots els sistemes de safata metàl·liques han de presentar la

• En cap cas s'acceptaran prolongacions (soldadures, unions, etc ...) de cables instal·lats. En el cas
d'igualar o superar les distàncies permeses s'indicarà explícitament.

continuïtat elèctrica adequada. No obstant això, per garantir la seguretat de les persones, s'ha de posar a terra mitjançant conductor adequat (preferiblement coure nu), de secció mínima 16mm2, totes i
cadascuna de les parts que formen el sistema.

• Tots els dispositius a instal·lar (cables, caixes, armaris, equips, etc ...) han d'estar subjectes a les
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cablejat estructurat en coure sense apantallar descrita en el present document, i considerant aquest
aspecte d'importància, la infraestructura de canalitzacions en la seva instal·lació horitzontal haurà de

• En posar els cables s'ha de tenir en compte el radi mínim de curvatura especificat pel fabricant. Per a

normatives estàndards del mercat i als requeriments específics de projecte.

• La instal·lació de les canalitzacions. Per assegurar la immunitat EMI / EMC de la infraestructura de

Les consideracions a tenir en compte atenent a la tipologia de la instal·lació seran les següents:
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• El cablejat horitzontal ha de seguir una tipologia en estrella.

10-INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

• Cada connector de l'àrea de treball ha de connectar-se a una interconnexió a la sala CPD.

10.1-Extinció, Detecció i Control

• El cablejat horitzontal en una oficina ha d'acabar en una Sala Rack situada, sempre a ser possible, al
mateix pis que l'àrea de treball servida.
• No es permeten connexions de cap tipus en el cablejat horitzontal.

Els aspectes referents a tramitacions, permisos, i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest projecte seran a càrrec de l’instal·lador

10.2-Extintors

Pel que fa a les distàncies, sense importar el medi físic, la distància horitzontal màxima no ha d'excedir de 90m.

S'instal·len extintors d'acord amb el DB SI apartat 4 del CTE. Aquests seran mòbils de 6kg de capacitat i 21A-

La distància es mesurarà des de la finalització mecànica del medi en la interconnexió horitzontal en el CPD fins el

113B d'eficàcia tal com s'indica en els plànols, de manera que no hi hagi cap punt amb un recorregut superior a

connector instal·lat a la caixa de superfície de l'àrea de treball. A més, es recomanes les següents distàncies:

15m.

• Els cables d'interconnexió i les falques de pegats que connecten el cablejat horitzontal amb els equips

A les zones d'ús tècnic (sales elèctriques) es disposaran extintors de CO2 de 5kg i eficàcia 89B

no han de tenir més de 6 m de longitud.
10.3-Xarxa de BIE’s

• En l'àrea de treball es recomana una distància màxima de 3 m des de l'equip fins el connector.
S'haurà de tenir en compte que l'estesa de la instal·lació ha de complir amb els requeriments i pràctiques aplica-

No s’instal·laran BIE’s, ja que segons la secció SI 4 del C.T.E., per a activitats de pública concurrència de menys
2

de 500m de superfície construïda no és necessària la seva instal·lació.

bles en cada cas. A més, ha d'estar d'acord amb els requeriments de la norma EIA / TIA 607.

10.4-Detecció Incendis
9.8-Certificació del cablejat
Per garantir el nivell de qualitat del material del cablejat estructurat utilitzat i de la instal·lació efectuada, cal certificar cadascun dels cables instal·lats (d'extrem a extrem).

No s’instal·larà cap sistema de detecció, ja que segons la secció SI 4 del C.T.E., per a activitats de pública con2

currència de menys de 1000m de superfície construïda no és necessària la seva instal·lació.

Per a la certificació s'utilitzaran mesuradors de senyal destinats a aquest efecte (a manera d'exemple de la marca
Fluke, estàndard de certificació a nivell mundial), que comprovaran mitjançant una sèrie d'indicadors la longitud
del cable, el retard del senyal transmès, etc. .., que permet verificar que el cablejat es troba en òptimes condicions per al seu funcionament.

10.5-Senyalització
Les sortides es senyalitzaran amb rotulació especial. A les de funcionament normal constarà "SORTIDA". Es
retolaran amb "SORTIDA D’EMERGÈNCIA" les destinades a aquesta fi.
Els rètols seran d’acord amb la Norma UNE 23034:1998.

Atenent a criteris de la Propietat, tota la instal·lació de dades del edifici s’executarà durant la Fase 2 del projecte,
a excepció de la línia telefònica. Tampoc s’inclou el SAI ni el seu corresponent quadre elèctric.

Des de cada punt d’evacuació es col·locaran rètols amb indicatius dins de cada zona de la sortida assignada per
l’àrea i les persones de la mateixa, de tal forma que no es puguin tenir errades amb l’elecció de la sortida.
Tots els extintors seran degudament senyalitzats amb rètols homologats. Les dimensions dels rètols serà segons
Norma UNE 81501.

IBARZMILA UTE
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11-MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ PATRIMONIAL

Només s'admetrà la connexió en sèrie, amb la finalitat de tenir un mateix senyal d'alarma, en aquells elements
que estiguin protegint un mateix àmbit d'accés, per exemple els dos contactes d'obertura corresponents a les
dues fulles d'una mateixa porta, els detectors volumètrics d'accés a un mateix sector i planta.

11.1-Control Accessos
Es preveu la instal·lació d'un sistema de control d'accessos mitjançant videoporter situat al vestíbul del local. El
sistema constarà de monitors, teclat, intercomunicador i pany elèctric.

Les línies de detecció d'intrusió i els mòduls de direccionament i control es dimensionaran amb capacitat suficient per admetre una ampliació de punts vigilats no inferior al 30% dels instal·lats, per tal de poder absorbir les
ampliacions necessàries.

Per permetre una correcta instal·lació de tots els elements, es realitza una previsió marcant els punts previstos en

La central de detecció d'intrusió es dimensionarà amb capacitat suficient per admetre una ampliació de punts

plànols, segons indicacions de la Propietat. Els cablejats necessaris aniran sota tub en tots els elements a excep-

controlats no inferior al 20% dels instal·lats.

ció dels contactes magnètics que seran vistos.

Paral·lelament a la xarxa de dades s'instal·larà una altra línia d'alimentació elèctrica als elements de la ins-

Els aspectes referents a tramitacions, permisos, i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest pro-

tal·lació que ho precisen (detectors actius i elements màster de direccionament); aquesta línia d'alimentació

jecte seran a càrrec de l’instal·lador

discorrerà trenada en el mateix cable de la xarxa de dades en cas de garantir la no existència d'interferències,
en cas contrari s'instal·larà paral·lela a la línia de dades.
Des de la central de seguretat es donarà el senyal corresponent per activar el funcionament de la càmera de la

11.2-Control de Intrusió

zona on s'hagi activat un senyal d'alarma, a fi d'efectuar un seguiment visual de la zona.

Per equipar a l'edifici d'un sistema de seguretat contra intrusió i robatori s'instal·laran un conjunt d'elements, indicats en els plànols corresponents. Cada un d'ells destinat a aconseguir el nivell de protecció efectiva necessària.
Es col·locaran els següents tipus d'elements, amb detecció individual de cada un d'ells o per zones, segons l'àrea
a protegir i tal com queda reflectit en els plànols: detectors volumètrics per infrarojos passius i contactes magnè-

La central anirà connectada a una Central Receptora d'Alarmes (RCA).
2

Tots els detectors es connecten amb cable 4 + 2mm per garantir alimentació, detecció i supervisió de cada detector.

tics d'obertura de portes. Les característiques dels elements previstos per efectuar la protecció contra intrusió
seran com a mínim les següents:
• Detectors volumètrics per infrarojos passius i microones amb pirosensor doble, sensibilitat ajustable,

Atenent a criteris de la Propietat, tota la instal·lació de control d’accessos i intrusió s’executarà durant la Fase 2
del projecte.

protecció antisabotage i memòria d'alarma amb enclavament, per a muntatge adossat, tapa de protecció i orificis per a entrada de cables de connexió.
• Central automàtica de seguretat serà microprocessada amb teclat de comandament incorporat, codi
d'accés, pantalla amb display LCD per a visualització d'incidències, sortida per a transmissió d'alarma
a distància, transmissor telefònic, mòdul d'alimentació, proves i senyalització, mòdul horari i pla de
alarma dia-nit, sirena electrònica de dos tons, mòdul per a connexió a central de control instal·lacions
de seguretat, font d'alimentació i bateries estanques de Ni / Cd d'emergència per funcionament de 1h
a alarma i 72 h en repòs.
Des de la central partiran les línies de dades en bucle per a la connexió als elements d'adreçament situats als
patis on es col·loquin els muntants verticals, des dels elements d'adreçament s'efectua una distribució horitzontal
pel fals sostre de cada planta on hi hagi o vista en les plantes on no hi hagi fals sostre, fins a la vertical on s'hagi
previst la situació d'algun element de la instal·lació de seguretat, col·locant una caixa de derivació i baixada amb
tub flexible encastat fins a cada element.
S'ha previst fer una instal·lació amb detecció individual per a cada element o grup d'elements de la instal·lació
definits per a una mateixa zona, a fi de disposar d'una major seguretat i alhora tenir la possibilitat de connectar o
desconnectar des de la central de seguretat cada element , segons els horaris d'ocupació de les múltiples i diferents zones protegides, i es pot connectar i desconnectar a voluntat cadascun dels elements de direccionament
repartits en cadascuna de les línies de seguretat.

IBARZMILA UTE
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12-CONCLUSIONS
Es considera que amb les dades aportades en els documents d'aquest projecte, queden prou detallades les característiques de les instal·lacions de l'edifici estant, però, a disposició a quants aclariments es considerin oportuns.

IBARZMILA UTE
16

Centre de la Transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Integral i Ampliació de la CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort

4.6.- Estudi geotècnic
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El siguiente documento contiene el registro de firmas electrónicas internas que
garantiza de forma independiente, la seguridad del documento PDF y todo su contenido. Una
vez que el Colegio firme dicho documento, garantizará la validez de las firmas anteriores.
Primera firma electrónica

INFORME GEOTÈCNIC:
Rehabilitació Edifici Annex
Castell de Penyafort
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos

Segunda firma electrónica

Tercera firma electrónica

Cuarta firma electrónica

Quinta firma electrónica

Expedient núm.: I 4996/01/17
Data: 14 de febrer de 2017

SEDE CENTRAL

PAÍS VASCO

ARAGÓN

ASTURIAS

CATALUÑA
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1. INTRODUCCIÓ
Per encàrrec de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, i segons instruccions rebudes
per part de la direcció facultativa de l’obra, GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L.
ha realitzat el present estudi geotècnic:

1. INTRODUCCIÓ
2. TREBALLS REALITZATS

En el solar objecte d’estudi es projecta la construcció de:

a. Descripció de l’àrea d’estudi
b. Reconeixement del terreny
c. Assaigs de laboratori
3. DESCRIPCIÓ GEOLÓGICA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES
a. Marc geològic
b. Descripció litològica i geotècnica dels materials

Tipus d’obra

Rehabilitació Edifici Annex

Número de plantes

Planta Baixa

Superfície total construïda

<300 m2

Tipus de construcció considerada

C-0

Grup de terreny considerat

T-1

c. Hidrogeologia
d. Agressivitat del terreny

Els objectius de l’estudi geotècnic realitzat són:

e. Expansivitat
f.

Sismicitat

- Estudi del context geològic de la zona.
- Caracterització litològica i potència de les capes dels materials del subsòl estudiat des

4. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES

del punt de vista geològic i geotècnic.

a. Fonamentació

- Cota del nivell freàtic quan es detecti a la profunditat investigada.

b. Assentaments

- Possibles tipologies de fonamentació de les diferents estructures.

c. Ripabilitat

- Determinació de les càrregues admissibles i valoració dels assentaments previsibles

d. Estabilitat de talussos a curt termini

per als tipus de fonamentacions recomanades.

ANNEXES
Base de Càlcul
Actes de la situació i registre dels sondeigs
Tall estratigràfic interpretatiu
Actes originals dels assaigs de laboratori
Reportatge fotogràfic
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2. TREBALLS REALITZATS
Per a la realització del següent estudi s’ha efectuat una inspecció visual de la zona en qüestió,
reconeixent els materials que afloren tant en el propi solar com en excavacions, rases, talussos o
qualsevol altre punt d’interès. D’altra banda també s’ha consultat tota la bibliografia geotècnica i
geològica disponible de la zona.
2.a. Descripció de l’àrea d’estudi
La zona objecte d’estudi, visitada el dia 25 de gener de 2017 presentava, en el moment de la
realització dels treballs de camp, una superfície irregular però aproximadament plana que es
trobava a nivell de solera de l’edificació projectada. L’àrea d’estudi es trobava ocupada parcialment
per un edifici que ha ser rehabilitat. Els diferents sondeigs es van distribuir de manera triangular en
els millors punts possibles d’accés amb maquinària dins els límits d’ocupació de la futura
construcció. Els diferents punts de sondeig van ser acotats de manera aproximada respecte
l’aixecament topogràfic de la zona facilitat per la direcció facultativa de l’obra. (veure annex actes
de la situació i registre dels sondeigs i reportatge fotogràfic)
Per experiència del geòleg a la zona, els materials del subsòl estarien formats per un primer nivell a
base de reblert de terreny natural remogut amb possibles restes d’orígens antròpics diversos i/o
terreny vegetal, seguit per uns llims sorrencs marró clars amb alguna grava augmentant la fracció
de grava en profunditat i a més profunditat els materials del substrat terciari de la zona format per
argiles beix verdoses. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs)
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En el cas que el nombre de cops necessaris per travessar els 20 cm, sigui superior a 100, o quan
es superin 3 intervals consecutius de 75 cops considerem rebuig a la penetració i s’abandonarà
l’assaig.
Aquesta sonda presenta les següents característiques:
-

Pes de la massa 63,5 kg.
Alçada de caiguda 76 cm.
Secció de la punta 20 cm2.

També es van realitzar 3 assaigs tipus SPT (Standard Penetration Test) amb extracció de mostra,
al llarg del sondeig S-2, així com l’extracció d’una mostra inalterada. Aquests assaigs es van
realitzar amb maquinària model TP30/LR (TECOINSA) que reuneixen les exigències de la norma
UNE 103-800-92 SPT. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs)
L’assaig SPT consisteix en clavar una cullera normalitzada* mitjançant la caiguda d’una massa de
63,5 kg des d’una alçada de 76 cm seguint la cadència de colpeig establerta. La introducció de
l’aparell s’efectua en quatre trams de 15 cm cadascun, denominant-se valor N, en el cas de l’assaig
SPT, la suma dels dos valors més baixos dels tres darrers trams. Aquest valor també és un
paràmetre qualitatiu de la resistència del terreny.

La pròpia zona d’estudi es trobava construïda amb una edificació de característiques similars a la
projectada a l’àrea d’estudi.
2.b. Reconeixement del terreny
En funció de la informació prèvia facilitada per la direcció tècnica i/o client, els treballs realitzats al
solar el dia 25 de gener de 2017 van consistir en:
► Sondeigs mecànics
Es van realitzar un total de 3 sondeigs:

*Cullera Normalitzada: Extret de la pàgina 471 del llibre “Geotecnia y cimientos II” de Jose A.
Jiménez Salas, José L. De Justo Alpañes y Alcibíades A. Serrano Gonzàlez.

El sondeig S-2 va ser del tipus Rotació amb barnillatge helicoïdal, realitzat amb maquinària
homologada model TP30/LR (TECOINSA). La profunditat assolida en aquest punt van ser de 9.0
metres respecte la boca del sondeig. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs)
Els sondeigs P-1 i P-3 van ser del tipus DPSH amb maquinària model PDP 3.13 G (TECOINSA)
que reuneix les exigències de la norma UNE 103-801-1994. Les fondàries assolides en aquests
punts van ser de 6.4 i 2.2 metres respecte les boques dels respectius sondeigs, on es va obtenir
Rebuig a la penetració en els dos casos. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs
i tall interpretatiu)
Aquest tipus de sondeig consisteix en clavar un tub d’avanç de secció circular mitjançant la caiguda
d’una massa. El valor del colpeig obtingut per penetrar cada tram de 20 cm de l’esmentat tub en el
terreny ens proporciona una dada qualitativa de la resistència del subsòl assajat.
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3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES

Quadre resum dels treballs in situ realitzats:
Tipus sondeigs i assaigs mecànics

Rangs de profunditats (m)

DPSH. Sondeig P-1
Rotació Helicoïdal. Sondeig S-2
DPSH. Sondeig P-3

De 0.0 a 6.4
De 0.0 a 9.0
De 0.0 a 2.2

SPT. Assaig SPT-1 a S-2
SPT. Assaig SPT-2 a S-2
SPT. Assaig SPT-3 a S-2
Mostra Inalterada MI-1 a S-2

De 1.0 a 1.6
De 3.0 a 3.6
De 5.5 a 6.1
De 7.0 a 7.4

3.a. Marc Geològic
La parcel·la objecte d’estudi es situaria, segons els mapes geològics de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya consultats, sobre els materials del substrat terciari NMm (ataronjats al mapa) que
estarien formats per margues amb intercalacions de calcàries del Tortonià superior, que podrien
estar coronats per gruixos variables de materials quaternaris.

*Profunditats referenciades a partir de les boques dels sondeigs.
2.c. Assaigs de laboratori
Tres mostres representatives dels materials del subsòl del solar van ser portades al laboratori de
GEOTEC, per tal de realitzar els següents assaigs:
3 Assaigs granulomètrics per tamisat seguint normativa UNE 103 101/95.
3 Determinacions de la humitat natural del sòl seguint normativa UNE 103 300/93.
3 Límits d’Atterberg seguint normativa UNE 103103/ 94 i UNE 103104/93.
1 Assaig d’Expansivitat Lambe seguint UNE 103600/96.
1 Assaig de trencament a compressió simple seguint UNE 103400/93.
1 Assaig de pressió d’inflament en edòmetre seguint UNE 103602/96.
3 Continguts en sulfats seguint normativa UNE 83963/2008.
3.b. Descripció litològica i geotècnica dels materials
(veure annex actes originals dels assaigs de laboratori)

La successió obtinguda a partir de les observacions realitzades pel geòleg, el sondeig a rotació i
els assaigs SPT/DPSH, així com les característiques geotècniques dels diferents nivells, és la
següent:
Nivell 1:
Aquest primer nivell apareix, en els punts investigats, a partir de la superfície assajada del solar i
es detecta fins les profunditats de 1.0, 0.6 i 1.2 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, S-2
i P-3, respectivament. Aquests materials podrien presentar gruixos superiors als descrits en altres
punts no assajats de la zona. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs)
Tal com es podia observar en els materials extrets en el sondeig a rotació i assaigs realitzats, es
tractaria d’un nivell format per reblert de terreny natural remogut amb possibles restes d’orígens
antròpics diversos i/o terreny vegetal. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i
reportatge fotogràfic)
Des del punt de vista geotècnic, els materials d’aquest nivell podrien presentar una alta
deformabilitat i col·lapsabilitat i no serien aptes per a fonamentar en ells. (veure annex actes de la
situació i registre dels sondeigs)
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Nivell 2:

Nivell 3:

El segon nivell apareix, en els punts investigats, immediatament per sota dels materials del Nivell
1 a les profunditats anteriorment descrites i es detecta fins a les profunditats de 1.6, 1.9 i 1.6
metres respecte les boques dels sondeigs P-1, S-2 i P-3, respectivament. (veure annex actes de la
situació i registre dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge fotogràfic)

El tercer nivell apareix, en els punts investigats, immediatament per sota dels materials del Nivell 2
a les profunditats anteriorment descrites i es detecta fins a les profunditats de 4.4 i 4.3 metres
respecte les boques dels sondeigs P-1 i S-2, respectivament. En el sondeig P-3 es va obtenir
Rebuig a la penetració a la profunditat de 2.2 metres encara dins els materials d’aquest nivell.
(veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge fotogràfic)

A partir de les observacions efectuades pel geòleg en els assaigs i sondeigs realitzats, es tractaria
d’un nivell format per uns llims sorrencs marró clars amb alguna grava. (veure annex actes de la
situació i registre dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge fotogràfic)
Des del punt de vista geotècnic, en l’assaig SPT realitzat en els materials d’aquest nivell es va
obtenir un valor de Nspt = 11. En els assaigs de penetració dinàmica DPSH es van obtenir uns
valors equivalents a Nb d’entre 6 i 7. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i
reportatge fotogràfic)
Des del punt de vista de resistència, de manera general, els materials d’aquest nivell es podrien
classificar de Mitjanament Compactes.

A partir de les observacions efectuades pel geòleg en els assaigs i sondeigs realitzats, es tractaria
d’un nivell format per graves de calcària amb matriu llimosa de coloracions marró clares. (veure
annex actes de la situació i registre dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge fotogràfic)
Des del punt de vista geotècnic, en l’assaig SPT realitzat en els materials d’aquest nivell es va
obtenir un valor de Nspt = 24. En els assaigs de penetració dinàmica DPSH es van obtenir uns
valors variables equivalents a Nb d’entre 8 i Rebuig a la penetració, corresponent els valors més
baixos als trams amb menys percentatge de graves d’aquest nivell. (veure annex actes de la
situació i registre dels sondeigs i reportatge fotogràfic)
Des del punt de vista de resistència, de manera general, els materials d’aquest nivell es podrien
classificar de Mitjanament Densos.

Quadre de característiques geotècniques pels materials del Nivell 2:
Valor SPT (NSPT )
Rang Nb
Mòdul de deformació elàstica estimat ()(kg/cm2)
Angle de fricció intern estimat ()
Cohesió estimada trams no cimentats (kg/cm2)
Pes específic aparent (kN/m3)
Coef. de permeabilitat orientatiu (Ks(cm/s))
Humitat natural (%)
Assaigs granulomètrics:
% graves
% sorres
% fins
Límits d’Atterberg:
Límit líquid
Límit plàstic
Índex de plasticitat
Classificació USCS:
Expansivitat Lambe:
Índex d’Expansivitat (kp/cm2)
Classificació Lambe
Contingut en sulfats (mg/kg de SO4)

11
6-7
45-90
22-26º
0.05-0.15
17-22
10-2 a 10-5
6.8
11.8
30.4
57.8
19.4
17.3
2.1
ML
0.17
No Crític
Inapreciable
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Quadre de característiques geotècniques pels materials del Nivell 3:
Valor SPT (NSPT )
Rang Nb
Mòdul de deformació elàstica estimat ()(kg/cm2)
Angle de fricció intern estimat ()
Cohesió estimada trams no cimentats (kg/cm2)
Pes específic aparent (kN/m3)
Coef. de permeabilitat orientatiu (Ks(cm/s))
Humitat natural (%)
Assaigs granulomètrics:
% graves
% sorres
% fins
Límits d’Atterberg:
Límit líquid
Límit plàstic
Índex de plasticitat
Classificació USCS:
Contingut en sulfats (mg/kg de SO4)

24
8-Rb
250-500
30-36º
0.0
19-22
>10-2
6.4
38.7
30.9
30.4
--No Plàstic
ML
Inapreciable
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Nivell 4:
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3.c. Hidrogeologia

El quart nivell apareix, en els punts investigats, immediatament per sota dels materials del Nivell 3
a les profunditats anteriorment descrites i es detecta fins a la màxima profunditat assolida de 9.0
metres respecte la boca del sondeig S-2. D’altra banda, es coneixen gruixos dels materials
d’aquest nivell, corresponent al substrat terciari de la zona, superiors a la dotzena de metres.
(veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge fotogràfic)
A partir de les observacions efectuades pel geòleg en els assaigs i sondeigs realitzats, es tractaria
d’un nivell format pel substrat terciari de la zona a base de graves de calcària amb matriu llimosa
marró clara. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge
fotogràfic)
Des del punt de vista geotècnic, en l’assaig SPT realitzat en els materials d’aquest nivell es va
obtenir un valor de Nspt = 34. En els assaigs de penetració dinàmica DPSH es van obtenir uns
valors variables equivalents a Nb d’entre 18 i Rebuig a la penetració. (veure annex actes de la
situació i registre dels sondeigs i reportatge fotogràfic)
Des del punt de vista de resistència, de manera general, els materials d’aquest nivell es podrien
classificar de Molt Compactes a Durs.

En els punts d’investigació realitzats el dia 25 de gener de 2017 a la zona objecte d’estudi no es va
detectar presència de nivell freàtic a les màximes profunditats assolides en els sondeigs.
No es descarta certa circulació d’aigua pels materials més permeables del subsòl depenent de
l’època de l’any i del règim hidrogeològic de cada moment. (veure annex actes de la situació i
registre dels sondeigs)
3.d. Agressivitat del terreny
Seguint la normativa UNE 83963/2008, s’han realitzat assaigs de laboratori per determinar els
continguts en sulfats de tres mostres extretes dels materials del subsòl, resultant:
Nivell 2: Mostra 1 : Inapreciable
Nivell 3: Mostra 2 : Inapreciable
Nivell 4: Mostra 3 : 837.61 mg/kg (SO4)
A partir de la taula 8.2.3.b. del Capítol 2 publicada en la EHE 2008, ens situarem en uns valors
d’agressivitat química en sulfats inferiors a 2000 mg/kg de SO4 (veure annex actes de laboratori)

Quadre de característiques geotècniques pels materials del Nivell 4:
3.e. Expansivitat
Valor SPT (NSPT )
Rang Nb
Mòdul de deformació elàstica estimat ()(kg/cm2)
Angle de fricció intern estimat ()
Cohesió estimada trams no cimentats (kg/cm2)
Pes específic aparent (kN/m3)
Coef. de permeabilitat orientatiu (Ks(cm/s))
Humitat natural (%)
Assaigs granulomètrics:
% graves
% sorres
% fins
Límits d’Atterberg:
Límit líquid
Límit plàstic
Índex de plasticitat
Classificació USCS:
Pressió d’Inflament en edòmetre:
Pressió d’Inflament (kp/cm2)
Inflament en descàrrega (%)
Trencament a compressió simple:
Resistència a la Compressió Qu (kp/cm2)
Deformació (%)
Contingut en sulfats (mg/kg de SO4)

34
18-Rb
200-300
20-24º
0.10-0.15
15-22
< 10-5
17.5
0.0
19.8
80.2
39.8
23.1
16.7
CL
0.1
0.0
1.4
15.0
837.61
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Seguint la normativa UNE 103600/96 i UNE 103602/96, s’han realitzat assaigs d’expansivitat
Lambe i pressió d’inflament en edòmetre en dues de les tres mostres assajades del subsòl,
resultant:
Nivell 2:
Expansivitat Lambe (Mostra 1):
Índex d’Expansivitat (Kp/cm2) = 0.17
Classificació Lambe = No Crític
Nivell 4:
Pressió d’Inflement en edòmetre (Mostra 3):
Pressió d’Inflament (Kp/cm2) = 0.1
Inflament en descàrrega (%) = 0.0
No es realitzar assaig d’expansivitat en els materials del Nivell 3 a l’obtenir-se uns valors de No
Plàstics en els Límits Atterberg realitzats i un percentatge de materials fins inferior al 35% en
l’anàlisi granulomètric. (veure annex actes originals dels assaigs de laboratori)
3.f. Sismicitat
Segons la normativa de construcció sismo-resistent NCSE (B.O.E. 11 d’octubre de 2002), la zona
objecte d’estudi presenta un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,04 g, i un coeficient de
contribució de 1,0.
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4. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES

Estudi d’una fonamentació en els materials del Nivell 3:

Les recomanacions es donen en funció dels assaigs mecànics in situ realitzats al solar objecte
d’estudi, dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori i de les observacions realitzades pel
geòleg. La base de càlcul s’ha realitzat en funció de les dades obtingudes.

► Cota:

La direcció facultativa de l’obra haurà d’aplicar la solució de fonamentació que consideri pertinent a
partir de la interpretació dels paràmetres geotècnics dels materials del subsòl donats en el present
informe, tenint en compte les recomanacions de fonamentació donades a continuació i la seva
possible interacció amb construccions i elements veïns.
En cas que en el moment de l’excavació de les rases de fonamentació es detectessin, en algun
punt, materials diferents als descrits en el present informe o a diferents profunditats que les
descrites, caldria contactar amb GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L. per tal de
realitzar les comprovacions pertinents.
4.a. Fonamentació
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A partir de les dades obtingudes en els assaigs in situ realitzats, es podria fonamentar, amb un
encastament adequat, en els materials descrits com a Nivell 3, formats per graves de calcària amb
matriu llimosa de coloracions marró clares. Els materials del Nivell 3 es detecten a partir de les
profunditats de 1.6, 1.9 i 1.6 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, S-2 i P-3,
respectivament. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i tall interpretatiu)
Caldrà superar en tot moment els materials del Nivell 1, formats per reblert de terreny natural
remogut amb possibles restes d’orígens antròpics diversos i/o terreny vegetal que apareguin, que
podrien presentar gruixos superiors als descrits en altres punts no assajats de la zona, així com els
materials descrits com a Nivell 2. (veure annex tall estratigràfic interpretatiu)
► Tipologia i càrregues admissibles:
A partir dels valors de resistència obtinguts en els assaigs realitzats, respecte a la tipologia de la
fonamentació, aquesta podria ser mitjançant sabates aïllades i/o contínues.

Estudi d’una fonamentació en els materials del Nivell 2:
► Cota:
A partir de les dades obtingudes en els assaigs in situ realitzats, es podria fonamentar, amb un
encastament adequat, en els materials descrits com a Nivell 2, formats per uns llims sorrencs
marró clars amb alguna grava. Els materials del Nivell 2 es detecten a partir de les profunditats de
1.0, 0.6 i 1.2 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, S-2 i P-3, respectivament. (veure
annex actes de la situació i registre dels sondeigs i tall interpretatiu)

Partint dels valors obtinguts en els assaigs realitzats, es podrien considerar els següents valors de
càrregues admissibles amb un factor de seguretat inclòs de F=3.
Sabates aïllades i/o contínues..........................................................
(Per amplada màxima de sabata aïllada B=2.5 metres)
(Per amplada màxima de sabata contínua B=1.5 metres)

Caldrà superar en tot moment els materials del Nivell 1, formats per reblert de terreny natural
remogut amb possibles restes d’orígens antròpics diversos i/o terreny vegetal que apareguin, que
podrien presentar gruixos superiors als descrits en altres punts no assajats de la zona. (veure
annex tall estratigràfic interpretatiu)

Qa = 2.0 Kg/cm2

4.b. Assentaments

► Tipologia i càrregues admissibles:

Els assentaments previsibles per a les solucions de fonamentació donades en l’apartat anterior, a
partir del mètode de Schmertmann, serien inferiors a:

A partir dels valors de resistència obtinguts en els assaigs realitzats, respecte a la tipologia de la
fonamentació, aquesta podria ser mitjançant sabates aïllades i/o contínues.

S< 2.5 cm

Partint dels valors obtinguts en els assaigs realitzats, es podrien considerar els següents valors de
càrregues admissibles amb un factor de seguretat inclòs de F=3.
Sabates aïllades...................................................................................
(Per amplada màxima de sabata aïllada B=2.4 metres)

Qa = 1.1 Kg/cm2

Sabates contínues...............................................................................
(Per amplada màxima de sabata contínua B=2.0 metres)

Qa = 0.9 Kg/cm2
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Caldrà tenir en compte de no fonamentar en cap punt sobre els materials altament deformables
descrits com a Nivell 1, ja que aquest fet podria provocar la generació d’assentaments diferencials
importants que podrien danyar l’estructura de la futura edificació. En el mateix sentit es recomana
no fonamentar conjuntament en els materials dels Nivells 2 i 3.
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4.c. Ripabilitat
Els moviments de terres per l’excavació de les rases de fonamentació no haurien de presentar
dificultat des del punt de vista de resistència en els materials dels Nivells 1 i 2, podent-se realitzar
amb maquinària convencional per aquest tipus de sòls, si bé, l’excavació dels materials del Nivell 3
podria presentar certa dificultat des del punt de vista de resistència en alguns trams altament
cimentats a mode de crostes calcàries que puguin aparèixer superficialment o bé intercalades en
aquest nivell; en aquests trams podria ser necessària la utilització de maquinària pesant auxiliada
per martell hidràulic en la seva excavació.
S’haurà de tenir present en l’elecció del mètode d’excavació la presència de vials i fonamentacions
veïnes i la naturalesa dels materials a excavar, per tal que durant la realització dels moviments de
terres no es desenvolupin patologies en les edificacions i vials contigus.
4.d. Estabilitat de talussos a curt termini
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GEOTEC, Estudis geotècnics i mediambientals, S.L. resta a la seva disposició per a qualsevol
comentari o aclariment que vulgui realitzar, al telèfon 977 60 99 99.
VALLS, 14 de febrer de 2017

Jordi Toda i Vericat
Geòleg Col·legiat Núm. 4575

Pels talussos que puguin romandre al solar durant els treballs de condicionament del terreny, per
espais curts de temps habituals en la construcció, es podrien deixar les següents relacions:
Materials del Nivell 1: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 3:2 (H:V), construint-se posteriorment un mur
de contenció per trams l’amplada del qual vindrà condicionada per les sobrecàrregues en
coronació produïdes per vials i edificacions veïnes.
Materials del Nivell 2: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 1:2 (H:V), construint-se posteriorment un mur
de contenció per trams l’amplada del qual vindrà condicionada per les sobrecàrregues en
coronació produïdes per vials i edificacions veïnes.
Materials del Nivell 3: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 1:1 (H:V), construint-se posteriorment un mur
de contenció per trams l’amplada del qual vindrà condicionada per les sobrecàrregues en
coronació produïdes per vials i edificacions veïnes.
Materials del Nivell 4: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 1:3 (H:V), construint-se posteriorment un mur
de contenció per trams l’amplada del qual vindrà condicionada per les sobrecàrregues en
coronació produïdes per vials i edificacions veïnes.
En el cas que s’hagi d’excavar per sota dels plans de fonamentació d’edificacions veïnes,
s’observessin indicis d’inestabilitats en els primers moments de l’excavació o es pretengui deixar
talussos en caràcter definitiu, caldria modificar les relacions descrites.
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BASE DE CÀLCUL:

a) En terrenys cohesius
►Capacitat de càrrega:
Per a sòls cohesius s’estudien les condicions a curt termini, on l’angle de fregament tendeix a zero i
la fórmula de Terzaghi queda reduïda a:

Qd= [(Cu · Nc) / F ]
Qd= Capacitat de càrrega admissible (kg/cm2).
Cu= Cohesió no drenada (kg/cm2).
F= Coeficient de seguretat
Nc = Factor de càrrega.

b) En terrenys granulars
►Capacitat de càrrega en sabates:
Seguint les recomanacions descrites en el “Código Técnico de la Edificación” per a materials
granulars es proposa pel càlcul de la capacitat de càrrega d’una fonamentació superficial les
següents fórmules partint del valor Nspt, o l´equivalent Nb, obtinguts en els assaigs de penetració
in situ:

ANNEX: BASE DE CÀLCUL

Sabates < 1.2 m. amplada :

Qa= 12 Nspt · [1 + (D / 3B*)] · [St / 25]

Sabates > 1.2 m. amplada:

Qa= 8 Nspt · [1 + (D / 3B*)] · [St / 25] · [(B + 0,3) / B]2

Qa= Capacitat de càrrega admissible (kN/m2).
St= L’assentament total admissible en mm.
NSPT= Valor mig obtingut en l’assaig de penetració SPT (equivalent a Nb) en la zona
d’influència de la fonamentació.
D= La profunditat definida en l’annex F.
B*= Ample de la sabata
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c) Càlcul dels assentaments

Per a l’estimació dels assentaments previsibles es poden utilitzar les següents equacions:

(1) Mètode de Schmertmann.

S = C1 · q ·

 [(Izi / Ei) ·Zi]

Smax= Assentament total.
C1= Factor que depèn de la profunditat d’empotrament de la sabata.
q= Càrrega aplicada.
Izi= Coeficient d’influència definit per dues línies rectes que representen, aproximadament,
les tensions en profunditat.
Ei= Mòdul de deformació del sòl, determinat segons Schmertmann en funció de qc o Nspt,
havent-se de tenir en compte, en el cas d’aplicar Nspt, quin és el tipus del corresponent
terreny.

(2) Fòrmula de Burland i Burbidge, basada directement amb els resultats obtinguts en l’assaig SPT
a través de correlacions degudament contrastades:

Si = ƒl . ƒs . q’b . B0.7 . Ic

ANNEX: ACTES DE LA SITUACIÓ I REGISTRE DELS SONDEIGS

SI= Asssentament mig al final de la construcció (mm).
ƒl= Factor de correcció que premet considerar la presència d’una capa rigida per
sota de la fonamentació.
ƒs= Coeficient que depen de les diemensions de la fonamentació.
q’b= Presió efectiva bruta aplicada a la base de la fonamentació (KN/m2).
B= Amplada de la fonamentació (metres).
Ic= Índex de compressibilitat, definit en funció del valor mig de l’assaig SPT en la
zona de influencia sota la fonamentació.
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

CLIENT
ADREÇA

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (P-0825100-A)
Avinguda Catalunya, 74. SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

INFORME DE RESULTATS. SONDEIGS, ASSAIGS I PROVES IN SITU
L'Abast d'actuació inclòs a la Declaració Responsable inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org
ADREÇA OBRA
NÚM INFORME

Castell de Penyafort. SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA D'EMISIÓ
09/02/2017

TREBALLS REALITZATS
assaigs de penetració contínua super pesada DPSH
assaigs de penetració stàndard SPT
sondeig a rotació amb barrena helicoïdal
extracció de mostres inalterades en sondeig

NORMES DE REFERÈNCIA
UNE 103801:94 (assaig de penetració dinàmica super pesada DPSH)
UNE 103800:92 (assaig de penetració Stàndard SPT)
XP P94-202 (presa de mostres en sondeigs)

El present informe es compon de 6 pàgines inclosa portada i contraportada

Els assaigs són realitzats seguint la normativa corresponent , sense cap més responsabilitat de la derivada de la correcta utilització de les tècniques i
aplicació d'instruccions i procediments apropiats. Els resultats del present informe es refereixen exclusivament als materials assajats, situats en els
emplaçaments i a les profunditats que s'indiquen en els apartats corresponents.

Els resultats es consideren com a propietat del client i sense autorització prèvia, GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L. s'abstindrà de facilitarlos a un tercer, sense fer-se reponsable en cap cas de la interpretació o ús inapropiat que pugui fer-se d'aquest document, la reproducció parcial del qual
està totalment prohibida.
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)
núm sèrie: 02.19.066B
codi màquina PD 2
INFORME:
I 4996/01/17
CLIENT:
Aj. Sta Margarida i els M
ADREÇA:
Castell de Penyafort. Sta Margarida i els M
TIPUS D´ASSAIG:
DPSH
SONDEIG: P-1
PROFUNDITAT ASSOLIDA:
6.4 m
DATA:
25/01/2017
COTA INICI
+169.0 m (segons plànol topogràfic)
N. FREÀTIC
SONDISTA:
José Tomás Robres
SUPERVISOR:
Jordi Toda

Tipus con
diàmetre con
secció con

Llims
sorrencs

registre Nb
0,2

1,2

Graves de calcària amb matriu llimosa marró clara

1,8

0,4
0,6
0,8
1,0

1,4
1,6

11
6
5
2
4
6
7
6
39
24

2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6

8
12
12
19
16
16
18
18
33

3,8
4,0
4,2

profunditat (m)

Nivell 1

NIVELLS
Rbl de TNR amb
possibles restes
d'orígens

SPT

Nivell 2

N borros
11
6
5
2
4
6
7
6
39
24
8
12
12
19
16
16
18
18
33
19
17
14
22
20
19
18
36
63
18
24
119
120

Nivell 3

N dpsh
9
5
4
2
3
5
6
5
32
20
7
10
10
16
13
13
15
15
27
16
14
12
18
17
16
15
30
52
15
20
99
100

Nivell 4

Prof. (m)
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

Substrat terciari. Argiles llimoses de
tacte sorrenc i coloracions beix
verdoses

Par dinamomètric
si >20 N.m (codi CD 1 )

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

4,4
4,6
4,8
5,0
5,2

19
17
14
22
20
19
18
36

5,4

63

5,6
5,8
6,0

18
24
119

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut
50,5 mm
20 cm2

long. varilles
diàmetre varilles
m. varilles+nipple

100 cm
32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig
alçada de caiguda massa

63.5 kg
<115 Kg
76 cm

*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)
núm sèrie: 02.19.066B
codi màquina PD 2
INFORME:
I 4996/01/17
CLIENT:
Aj. Sta Margarida i els M
ADREÇA:
Castell de Penyafort. Sta Margarida i els M
TIPUS D´ASSAIG:
DPSH
SONDEIG: P-3
PROFUNDITAT ASSOLIDA:
2.2 m
DATA:
25/01/2017
COTA INICI
+169.0 m (segons plànol topogràfic)
N. FREÀTIC
SONDISTA:
José Tomás Robres
SUPERVISOR:
Jordi Toda

Tipus con
diàmetre con
secció con

NIVELLS

registre Nb
0,2

Graves de Llims
calcària sorrenc

SPT

Nivell 1

N borros
11
2
4
2
4
4
7
6
112
119
120

Rbl de TNR amb
possibles restes
d'orígens diversos

N dpsh
9
2
3
2
3
3
6
5
93
99
100

Nivell
2

1,4

0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

1,6

11
2
4
2
4
4
7
6

INFORME DE RESULTATS. SONDEIGS, ASSAIGS I PROVES IN SITU
L'Abast d'actuació inclòs a la Declaració Responsable inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

112
119

1,8
2,0
2,2
2,4

Número d'informe

2,6

I 4996/01/17

2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2

profunditat (m)

Prof. (m)
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

Nivell 3

Par dinamomètric
si >20 N.m (codi CD 1 )

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

4,4
4,6

GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L.

4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8

Valls, a 9 de febrer de 2017,

6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut
50,5 mm
20 cm2

long. varilles
diàmetre varilles
m. varilles+nipple

100 cm
32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig
alçada de caiguda massa

63.5 kg
<115 Kg
76 cm

*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.
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Resp. Elaboració
Jordi Toda i Vericat
Geòleg col. Núm 4575
Cap d'Àrea de Geotècnia

Resp. Validació
Jordi Toda i Vericat
Geòleg col. Núm 4575
Director Tècnic
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

ANNEX: TALL INTERPRETATIU
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

CLIENT
ADREÇA

P-0825100-A
N.I.F.
Avinuda Catalunya, 74. STA MARGARIDA I ELS MONJOS

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIG DE LABORATORI
L'Abast d'actuació inclòs a la Declaració Responsable inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org
ADREÇA D'OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA D'ENTRADA
A 3294/01/17
DATA FINALITZACIÓ

TREBALLS REALITZATS
N de mostres
Sols:
Granulometries
Compressió S.
3
Humitats
Lambe
3
Límits
Pressió d'Inflament
3
Continguts en Sulfats
Densitat de les P.
3

NORMES DE REFERÈNCIA
Preparació de mostres per assaig de sòls
Humitat d'un sòl mitjançant assecament en estufa
Límit líquid i límit plàstic
Granulometria de sòls per tamissat
Assaig de trencament a compressió simple en provetes de sòl
Densitat d'un sòl, mètode de la balança hidroestàtica
Densitat relativa de les partícules d'un sòl
Assaig Lambe
Assaig d'inflament lliure en edòmetre
Assaig per calcular la pressió d'infament d'un sòl en edòmetre
Consolidació unidimensional d'una mostra de terreny
Assaig de tall directe en sòls
Contingut en matèria orgànica, mètode del permanganat potàssic
Continguts en sulfats
Acidesa de Baumann-Gully

3
1
1
1
0

25/01/2017
09/02/2017

N de mostres
Aigües
0
Determinació de pH
Contingut en magnesi
Contingut en clorurs
Diòxid de carboni
Contingut en amoni
lliure
Contingut en sulfats
Residu sec a 180ºC

UNE 103 100/95
UNE 103 300/93
UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
UNE 103 101/95
UNE 103 400/93
UNE 103 301/94
UNE 103 302/94
UNE 103 600/96
UNE 103 601/96
UNE 103 602/96
UNE 103 405/94
UNE 103 401/98
UNE 103 204/93
UNE 83963/08
UNE 83962/08

ANNEX: ACTES ORIGINALS DE LABORATORI
El present informe es compon de 11 pàgines inclosa portada i contraportada

Els assaigs són realitzats seguint la normativa corresponent , sense cap més responsabilitat de la derivada de la correcta utilització de les tècniques i
aplicació d'instruccions i procediments apropiats. Els resultats del present informe es refereixen exclusivament als materials assajats, situats en els
emplaçaments i a les profunditats que s'indiquen en els apartats corresponents.

Els resultats es consideren com a propietat del client i sense autorització prèvia, GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L. s'abstindrà de facilitarlos a un tercer, sense fer-se reponsable en cap cas de la interpretació o ús inapropiat que pugui fer-se d'aquest document, la reproducció parcial del qual
està totalment prohibida.
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

CLIENT
OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

P-0825100-A
N.I.F.
Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA ENTRADA
25/01/2017
A 3294/01/17
DATA FINALITZACIÓ
09/02/2017

CLIENT
OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

RESUM DELS TREBALLS REALITZATS

Referència del Laboratori
Referència del Client
Número de Sondeig
Típus de Mostra
Referència d'Extracció
Profunditat (m)

Mostra 1

Mostra 2

Mostra 3

2
SPT
1
1.0-1.6

2
SPT
2
3.0-3.6

2
MI
4
7.0-7.4

0,7
11,8
30,4
57,8
19,4
17,3
2,1
ML
6,8

0,4
38,7
30,9
30,4
No Plàstic
GM
6,4

1,0
0,0
19,8
80,2
39,8
23,1
16,7
CL
17,5

Mostra 4

REFERÈNCIA
Mostra 5

Mostra 6

Mostra 7

Classificació USCS
Humitat Natural (%)

Tall Directe

0,17
No Crític

Contingut en
M. Orgànica

10

1

0,1

0,01

Límits d'Atterberg

DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID
1,4
15,0
0,1
0,0

% Humitat

10,00
10

Límit líquid
100,00

19,4
17,3
2,1

Límit plàstic
Índex de plasticitat

Densitat balança hidrostàtica

AGRESSIVITAT D'AIGUA I SÒL

Sulfats en Sòls

40,0

Nombre de cops

Edòmetre

60,0

Tamís UNE 7050 (mm)

Inflament Lliure (%)
Resistència (kp/cm2)
Deformació (%)
P. Inflament (kp/cm2)
Í. Descàrrega (%)
í. Porus Inicial
í. Porus Final
Angle Fregament(º)
Cohesió (kp/cm2)

1.0-1.6

80,0

0,0
100

RESISTÈNCIA I DEFORMACIÓ

Compressió
Simple
Pressió
d'Inflament

PROFUNDITAT

1

20,0

D.Seca (%)
D.Humida (%)
Densitat Partícules (g/cm3)
Í. Infament (kp/cm2)
Canvi p.Volum

SPT

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

100,0

Densitat

Lambe

Mostra 1
REF. EXTRACCIÓ

2

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIÓ DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)
% Blocs >63mm
% grava 20-6,3mm
% sorra 2-0,4mm
% fins < 0,08mm
0
3,8
4,4
0,0
% grava 63-20mm
% grava 6,3-2mm
% sorra 0,4-0,08mm
57,8
8,0
26,0

% que passa acumulat

Límits
d'Atterberg

Humitat (%)
Grava (%)
Sorra (%)
Fins (%)
Límit Líquid
Límit Plàstic
Í. Plasticitat

SONDEIG

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS

IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ

Granulometria
per tamissat

P-0825100-A
N.I.F.
Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA ENTRADA
25/01/2017
A 3294/01/17

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Cont. Sulf. (mg/kgdis) Inapreciable Inapreciable 837,61
Classificació
No agressiu No agressiu No agressiu
Contingut M.O. (%)
Classificació

Densitat seca

g/cm3

Densitat humida

g/cm3

Densitat de les partícules
Densitat mitjana

g/cm3

Humitat natural
Humitat

6,8

%

Granulometria

100

pH aigua
Residu Sec a 110º en aigua (mg/l)
Contingut de Sulfats en aigua (mg/l)
Contingut de Magnèsi en aigua (mg/l)
Contingut de CO2 Lliure en aigua (mg/l)
Contingut d'Amoni en aigua (mg/l)

Humitat d'un sòl mitjançant assecament en estufa
Granulometria de sòls per tamissat
Límit líquid i límit plàstic
Densitat d'un sòl, mètode de la balança hidroestàtica
Densitat relativa de les partícules d'un sòl

Observacions:
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OPERARI:

Grava

11,8

%

Sorra

30,4

%

Fins

57,8

%

Classificació USCS

ML

UNE 103 300/93
UNE 103 101/95
UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
UNE 103 301/94
UNE 103 302/94

Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra
Marta
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

CLIENT
OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

P-0825100-A
N.I.F.
Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA ENTRADA
25/01/2017
A 3294/01/17

REFERÈNCIA
SONDEIG

CLIENT
OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Mostra 1
REF. EXTRACCIÓ

2

SPT

P-0825100-A
N.I.F.
Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA ENTRADA
25/01/2017
A 3294/01/17

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

REFERÈNCIA
PROFUNDITAT

1

Mostra 1

SONDEIG

1.0-1.6

ASSAIGS DE RESISTÈNCIA I DEFORMACIÓ I

tensió en Kp/cm2

5

%
g/cm3
g/cm3
Kp/cm2
Kpa
%

Angle d'inclinació de
trencament

4

Contingut en sulfats

1

Densitat seca
Inflament Lliure

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

% deformació

11

Contingut de pH

6

Desenvolupament

5

300

100

4

Atac Fort

Atac Fort

Mostra

g/cm3
%
Kp/cm2
%
g/cm3
g/cm3

0

Atac Dèbil
No Agressiu

Mostra

Grau de pH

Mostra

Residu Sec a 110º
Residu Sec a 110º
mg/l
Contingut en Magnesi
Contingut Magnesi
mg/l
Contingut en Amoni NH4
Contingut Amoni
mg/l

pH
Contingut en Sulfats
Contingut Sulfats
mg/l
CO2 Lliure
CO2 Lliure
mg/l

Inflament en descàrrega
Contingut en Magnesi

Atac Mig

Inflament (%)

3,00

160
140

Atac Dèbil
No Agressiu

20
0

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Presió Aplicada (Kpa)

UNE 103 302/94
UNE 103 600/96
UNE 103 601/96
UNE 103 602/96

Contingut en matèria orgànica, mètode del permanganat potàssic
Contingut de sulfats
Valor de pH
Residu sec a 110º
Contingut de sulfats
Contingut de magnesi (valoració complexomètrica)
Diòxid de carboni lliure CO2
Contingut d'amoni NH4

Atac Fort

Atac Fort
Atac Mig
Atac Mig
Marginal

40

Mostra

10000 100000

Assaig de trencament a compressió simple en provetes de sòl
Assaig Lambe
Assaig d'inflament lliure en edòmetre
Assaig per calcular la pressió d'infament d'un sòl en edòmetre

Contingut d'Amoni
6,3

60

2,95

Temps (segons)

CO2 Lliure

100
80

0

1000

Contingut en Sulfats

Atac Dèbil

0

120

100

6,3

Atac Mig

Atac Fort
3

%
%

6,3

10

Residu Sec a 110º

Atac Mig

Atac mig

Atac Fort

Lectrua (mm)

ml/Kgdissolvent

200

Atac Dèbil

1

3,05

1

Aigua

No agressiu

No Agressiu

0,17
Kp/cm2
No Crític

Pressió d'inflament
Infl. en descàrrega
Densitat seca
Densitat humida

mg/Kgdissolvent

No Agressiu

Pressió d'inflament

0

Inapreciable

Agressivitat en Aigües

Inflament lliure
Humitat inicial
Humitat final

Sòl

%

Acidesa de Baumann-Gully

º

Index d'inflament
Canvi pot. de volum

2

1.0-1.6

Classificació de les mostres

Contingut en matèria orgànica

Assaig Lambe

3

PROFUNDITAT

1

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGÜES I SÒLS

Humitat
Densitat humida
Densitat seca
Resistència a la
Compressió S.
Deformació

6

SPT

Agressivitat en Sòls

Compressió simple

Resistència a la Compressió Simple

REF. EXTRACCIÓ

2

Atac Dèbil
No Agressiu

Mostra

No Agressiu
0

Mostra
UNE 103 204/93
UNE 83963/08
UNE 83952/08
UNE 83957/08
UNE 83956/08
UNE 83955/08
UNE-EN 13577/08
UNE 83954/08

Observacions:

Observacions:

OPERARI:

Marta
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Marta
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

CLIENT
OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

P-0825100-A
N.I.F.
Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA ENTRADA
25/01/2017
A 3294/01/17

REFERÈNCIA
SONDEIG

CLIENT
OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Mostra 2
REF. EXTRACCIÓ

2

SPT

P-0825100-A
N.I.F.
Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA ENTRADA
25/01/2017
A 3294/01/17

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

REFERÈNCIA
PROFUNDITAT

2

Mostra 2

SONDEIG

3.0-3.6

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS

% que passa acumulat

SPT

PROFUNDITAT

2

3.0-3.6

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGÜES I SÒLS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIÓ DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)
% Blocs >63mm
% grava 20-6,3mm
% sorra 2-0,4mm
% fins < 0,08mm
0
18,4
15,7
0,0
% grava 63-20mm
% grava 6,3-2mm
% sorra 0,4-0,08mm
30,4
20,3
15,2

Agressivitat en Sòls

Classificació de les mostres

Contingut en matèria orgànica
Contingut en sulfats

Sòl

%
Inapreciable

Acidesa de Baumann-Gully

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

100,0

REF. EXTRACCIÓ

2

mg/Kgdissolvent

Aigua

No agressiu

ml/Kgdissolvent

Agressivitat en Aigües
Contingut de pH

6

80,0

300

Residu Sec a 110º

6,3

No Agressiu

Contingut en Sulfats
Atac Fort

No Agressiu
5

60,0

200

Atac Dèbil

Atac Mig

Atac mig

40,0

4

20,0

3

100

Atac Mig

Atac Fort

Atac Fort
0

Mostra

0,0
100

10

1

0,1

0,01

% Humitat

10,00
10

100,00

No Plàstic

Límit plàstic
Índex de plasticitat

g/cm3

Nombre de cops

Densitat humida

Atac Fort

Atac Mig

g/cm3
6,4

Humitat d'un sòl mitjançant assecament en estufa
Granulometria de sòls per tamissat
Límit líquid i límit plàstic
Densitat d'un sòl, mètode de la balança hidroestàtica
Densitat relativa de les partícules d'un sòl

140

CO2 Lliure

Contingut d'Amoni
6,3

%

Atac Dèbil

100

Atac Mig
Atac Mig

0

No Agressiu

0

Grava

38,7

%

Mostra

Sorra

30,9

%

Fins

30,4

%

Classificació USCS

GM

Contingut en matèria orgànica, mètode del permanganat potàssic
Contingut de sulfats
Valor de pH
Residu sec a 110º
Contingut de sulfats
Contingut de magnesi (valoració complexomètrica)
Diòxid de carboni lliure CO2
Contingut d'amoni NH4

UNE 103 300/93
UNE 103 101/95
UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
UNE 103 301/94
UNE 103 302/94
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Marginal

40
20

Atac Fort

Atac Fort

60

Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra
Marta

160

80

Humitat natural
Humitat

Residu Sec a 110º
mg/l
Contingut en Magnesi
Contingut Magnesi
mg/l
Contingut en Amoni NH4
Contingut Amoni
mg/l

120

Densitat de les partícules
Densitat mitjana

100

OPERARI:

Contingut en Magnesi

g/cm3

Granulometria

Observacions:

6,3

Mostra

Residu Sec a 110º

Contingut en Sulfats
Contingut Sulfats
mg/l
CO2 Lliure
CO2 Lliure
mg/l

Densitat balança hidrostàtica
Densitat seca

Atac Dèbil
No Agressiu

Mostra

pH

Límits d'Atterberg
Límit líquid

0

Grau de pH

Tamís UNE 7050 (mm)

DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID

Atac Dèbil

Atac Dèbil
No Agressiu

Mostra

No Agressiu
0

Mostra
UNE 103 204/93
UNE 83963/08
UNE 83952/08
UNE 83957/08
UNE 83956/08
UNE 83955/08
UNE-EN 13577/08
UNE 83954/08

Observacions:

OPERARI:

Marta
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

CLIENT
OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

P-0825100-A
N.I.F.
Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA ENTRADA
25/01/2017
A 3294/01/17

REFERÈNCIA
SONDEIG

CLIENT
OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Mostra 3
REF. EXTRACCIÓ

2

MI

P-0825100-A
N.I.F.
Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA ENTRADA
25/01/2017
A 3294/01/17

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

REFERÈNCIA
PROFUNDITAT

4

SONDEIG

7.0-7.4

Mostra 3

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS

Humitat
Densitat humida
Densitat seca
Resistència a la
Compressió S.
Deformació

3

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
100

10

1

0,1

% Humitat

10,00
10

Límit líquid

º
Kp/cm2

Inflament lliure
1

Humitat inicial
Humitat final

%
%

Densitat seca
Inflament Lliure

0

Densitat seca

g/cm3

Densitat humida

g/cm3

g/cm3
%

Pressió d'inflament

0

Densitat balança hidrostàtica

Nombre de cops

%
g/cm3
g/cm3
Kp/cm2
Kpa
%

Assaig Lambe

1

2

39,8
23,1
16,7

Límit plàstic
Índex de plasticitat

16,3
2,1
1,8
1,4
142,5
15,0

Index d'inflament
Canvi pot. de volum

0,01

Límits d'Atterberg
100,00

7.0-7.4

Angle d'inclinació de
trencament

2

Tamís UNE 7050 (mm)

DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID

PROFUNDITAT

4

Compressió simple

Resistència a la Compressió Simple

tensió en Kp/cm2

% que passa acumulat

MI

ASSAIGS DE RESISTÈNCIA I DEFORMACIÓ I

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIÓ DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)
% Blocs >63mm
% grava 20-6,3mm
% sorra 2-0,4mm
% fins < 0,08mm
0
0,0
2,2
0,0
% grava 63-20mm
% grava 6,3-2mm
% sorra 0,4-0,08mm
80,2
0,0
17,6

100,0

REF. EXTRACCIÓ

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

% deformació

Desenvolupament

Pressió d'inflament
Infl. en descàrrega
Densitat seca
Densitat humida

0,1
0,0
1,6
2,0

Kp/cm2
%
g/cm3
g/cm3

Inflament en descàrrega
1

5,05

Densitat de les partícules
Densitat mitjana

g/cm3

Humitat natural
Humitat

17,5

5,00

0,5

%

Granulometria

100

Humitat d'un sòl mitjançant assecament en estufa
Granulometria de sòls per tamissat
Límit líquid i límit plàstic
Densitat d'un sòl, mètode de la balança hidroestàtica
Densitat relativa de les partícules d'un sòl

Observacions:

OPERARI:

Grava

0,0

%

Sorra

19,8

%

Fins

80,2

%

Classificació USCS

CL

UNE 103 300/93
UNE 103 101/95
UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
UNE 103 301/94
UNE 103 302/94

Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra
Marta

4,95
1

10

100

1000

10000

Assaig de trencament a compressió simple en provetes de sòl
Assaig Lambe
Assaig d'inflament lliure en edòmetre
Assaig per calcular la pressió d'infament d'un sòl en edòmetre

100000

0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

UNE 103 302/94
UNE 103 600/96
UNE 103 601/96
UNE 103 602/96

Observacions:
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Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

CLIENT
OBRA
NÚM INFORME
NÚM ACTA

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

P-0825100-A
N.I.F.
Castell de Penyafort. STA MARGARIDA I ELS MONJOS
I 4996/01/17
DATA ENTRADA
25/01/2017
A 3294/01/17

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

REFERÈNCIA

Mostra 3

SONDEIG

REF. EXTRACCIÓ

2

MI

PROFUNDITAT

4

7.0-7.4

INFORME DE RESULTATS DE LABORATORI

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGÜES I SÒLS
Agressivitat en Sòls

Classificació de les mostres

Contingut en matèria orgànica
Contingut en sulfats

Sòl

%
837,61

Acidesa de Baumann-Gully

mg/Kgdissolvent

Aigua

No agressiu

ml/Kgdissolvent

Número d'informe
Número d'acta de laboratori

Agressivitat en Aigües
Contingut de pH

6

300

Residu Sec a 110º

6,3

No Agressiu

Contingut en Sulfats

I 4996/01/17
A 3294/01/17

Atac Fort

No Agressiu
5

200

Atac Dèbil

Atac Mig

Atac mig
100

4

Atac Dèbil
Atac Mig

Atac Fort

Atac Fort

3

0

Mostra

0

Atac Dèbil
No Agressiu

Mostra

Grau de pH

Mostra

Residu Sec a 110º

pH

Residu Sec a 110º
mg/l
Contingut en Magnesi
Contingut Magnesi
mg/l
Contingut en Amoni NH4
Contingut Amoni
mg/l

Contingut en Sulfats
Contingut Sulfats
mg/l
CO2 Lliure
CO2 Lliure
mg/l

GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L.
L'Abast d'actuació inclòs a la Declaració Responsable inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

Valls a
6,3

Contingut en Magnesi
Atac Fort

160
140
120

Atac Mig

CO2 Lliure
6,3

0

No Agressiu

0

Mostra
Contingut en matèria orgànica, mètode del permanganat potàssic
Contingut de sulfats
Valor de pH
Residu sec a 110º
Contingut de sulfats
Contingut de magnesi (valoració complexomètrica)
Diòxid de carboni lliure CO2
Contingut d'amoni NH4

Atac Fort

Marginal
Atac Dèbil
No Agressiu

Mostra

No Agressiu
0

Mostra
UNE 103 204/93
UNE 83963/08
UNE 83952/08
UNE 83957/08
UNE 83956/08
UNE 83955/08
UNE-EN 13577/08
UNE 83954/08

Observacions:

OPERARI:

Marta

de 2017

Atac Mig

40
20

febrer

Atac Mig

60

Atac Dèbil

de

Atac Fort

100
80

9

Contingut d'Amoni
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Resp. Elaboració
Jordi Toda i Vericat
Geòleg col. Núm 4575
Cap d'Àrea de Laboratori

Resp. Validació
Jordi Toda i Vericat
Geòleg col. Núm 4575
Director Tècnic
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GEOTEC,S.L. · CIF B-43671379 · Passatge Tallers, 5 · Poligon Industrial · 43800 VALLS (Tarragona) · Tel. 977 60 99 99 · geotec@geotec.cat · www.geotec.cat

GEOTEC,S.L. · CIF B-43671379 · Passatge Tallers, 5 · Poligon Industrial · 43800 VALLS (Tarragona) · Tel. 977 60 99 99 · geotec@geotec.cat · www.geotec.cat

Data : 15/02/2017 Foli: 5170113R0 Núm: SV-05170113/00
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el nº : 4575

GEOTEC,S.L. · CIF B-43671379 · Passatge Tallers, 5 · Poligon Industrial · 43800 VALLS (Tarragona) · Tel. 977 60 99 99 · geotec@geotec.cat · www.geotec.cat

4.7.- Acta de replanteig previ

04. ANNEXES A LA MEMÒRIA

4.7. ACTA DE REPLANTEIG PREVI

“Projecte Executiu del Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins
ramaders a la CASA DEL PRIOR DEL CASTELL DE PENYAFORT de Santa Margarida i els
Monjos”.
PROJECTE:

PROPIETAT: Ajuntament de Santa Maria i els Monjos
SITUACIÓ: parcel·la 17 del polígon 19 del DS Sant Raimon de Penyafort 7535902 de Santa Maria i els Monjos
ARQUITECTES: UTE IbarzMilà
PEM: 394.050,83 €
Comprovada la realitat geomètrica de les obres, s’expèn la present Acta de Replanteig Previ en base a lo
exposat seguidament.
Supervisat favorablement i reconegut el lloc on es realitzaran les obres, s’informa el següent:
1.- Realitat geomètrica del lloc on s’hauran de realitzar-se les obres:
q Es considera viable
q No es considera viable
2.- Existència d’obstacles físics (línies aèries, transformador aeri, construccions existents). Estan contemplats en
el projecte.
q Es considera viable
q No es considera viable
3.- Adequació del projecte a les Normes Urbanístiques vigents durant la seva redacció.
q Es considera viable
q No es considera viable
Pel que es certifica que el Replanteig Previ és VIABLE.
Barcelona, març 2022

Anna Ibarz Pascual
Arquitecta col·legiada 55237-2
Architecte du Patrimoine

Marta Milà Pascual
Arquitecta col·legiada 69425-8

IBARZMILA UTE

Centre de la Transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Integral i Ampliació de la CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort 1

4.8.- Documentació fotogràfica

Vista aèria

Vista des de la vinya, façanes Sud-Est i Sud-Oest

Vista des de la carrerada,
façana Nord-Est

Porta d’accés, façana Nord-Est

Vista des de la vinya, façana Sud-Est

Vista de la cantonada entre la façana Sud-Est i Sud-Oest

Vista des de la carrerada,
façana Sud-Oest

Vista de la trava del mur

Vista de la trava del mur de la
façana de l’església

Vista des del pati, façana Sud-Oest

Vista frontal de la façana Nord-Est

Vista de la trava del mur

Vista del forn exterior

Accés al pati

Documentació fotogràfica
IBARZMILA UTE

Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Intergral de la

CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort

Vista del pati des de la primera planta

Planta baixa,
accés des de la carrerada

Planta baixa, sala principal

Planta baixa, sostre de volta de la sala principal

Planta baixa, passos entre sala del forn i sala principal

Planta baixa, passos entre sala principal i sala del forn

Planta baixa, accés al pati

Planta baixa, sala principal

Planta baixa, volta reparada de la sala principal

Planta baixa,
llar de foc i forn de la sala del forn

Planta baixa, sostre de volta de la sala del forn

Documentació fotogràfica
IBARZMILA UTE

Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Intergral de la

CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort

Planta baixa, vista de l’accés a la sala principal des de la sala del forn

Planta baixa, sostre de volta de la sala del forn
de volta de la sala del forn

Planta baixa, sala annexa a l’escala

Escala des de planta baixa a planta primera

Planta baixa, vista de la sala
annexa a l’escala des del forn

Planta baixa, sala annexa a
l’escala mirant la sala del forn

Escala des de planta baixa a planta primera

Planta primera,
balconera façana Sud-Est

Planta primera,

Planta primera,

Planta primera,
porta d’accés a sala des d’escala

Documentació fotogràfica
IBARZMILA UTE

Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Intergral de la

CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort

Planta primera, coberta reparada de la sala a doble alçada

Planta primera, sostre reparat de la sala a doble alçada

Planta primera, porta d’accés a la sala a doble alçada des d’habitació 3

Planta primera,
balconera façana Nord-Est

Planta primera, bany dins
sala a doble alçada

Planta primera, sala a doble
alçada vers façana Nord-Est

Planta primera, sala a doble alçada vers façana a pati

Planta primera, porta d’accés a escala des de sala a doble alçada

Escala de planta primera
a sota-coberta

Planta sota-coberta,
detall pilar façana a pati

Documentació fotogràfica
IBARZMILA UTE

Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Intergral de la

CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort

Planta sota-coberta, vers façana Nord-Est

Planta sota-coberta, vers façana Sud-Est

Planta sota-coberta, vers façana a pati

Planta sota-coberta, detall pilar de
maó de la façana a pati

Planta sota-coberta, vers sala a doble alçada

Planta sota-coberta,
detall de la xemeneia

Planta sota-coberta, detall pilar de
maó de la sala a doble alçada

Planta sota-coberta,

Planta sota-coberta, detall
cantonada façana Nord-Est

Planta sota-coberta, detall biga principal i pilar façana a pati

Planta sota-coberta, detall coberta

Documentació fotogràfica
IBARZMILA UTE

Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Intergral de la

CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort

4.9.- Estudi volumètric

Façanes Sud-Est i Nord-Est

Façana Sud-Oest, vista des del pati

Façanes Sud-Oest i Sud-Est

Secció fugada longitudinal

Façana Sud-Oest, contacte amb l’església

Secció fugada transversal

Estudi volumètric | ESTAT ACTUAL
IBARZMILA UTE

Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Intergral i Ampliació de la

CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort

Façana Sud-Oest, vista des del pati de l’antiga presó

Façana Sud-Oest, vista frontal des del pati

Triple espai i lluernari des de l’escala

Vistes interiors de l’ampliació

Cantonada façanes Sud-Est i Nord-Est, vista des del camí

Estudi volumètric | INTERVENCIÓ
IBARZMILA UTE

Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Intergral i Ampliació de la

CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort

4.10.- Dades de contractació de subministrament i serveis

Dades referents a la contractació de subministraments i serveis

Projecte:
Títol del projecte:

Centre d'interpretació de la transhumància i els camins
ramaders de Santa Margarida i els Monjos

Emplaçament:

Casa del Prior del Castell de Sant Raimon de Penyafort

Sanejament:
Localització

Connexió a la xarxa separativa existent del Castell

Aigua:
Cabal a contractar m3/h

1,44 m³/h

Cabal de càlcul

1,44 m³/h

Cabal d’instal·lació
Diàmetre de connexió de servei
Posició de comptador

4,32 m³/h
PEHD-32
On s’ubica el comptador existent

Electricitat:
Potència a contractar

34,64 kW

Potència de càlcul
Potència instal·lada
Posició connexió de servei

55,41 kW
55,41 kW
Des de Quadre General del Castell

4.11.- Relació de partides eliminades del projecte original
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1
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Obra

01

Obra

01

Pressupost 1809

Capítol

10

Revestiments de paraments

Capítol

01

Treballs previs i d'implantació

Subcapítol

02

Interiors

1

u

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''.
Inclout tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució (P - 51)

51,40

0,000

0,00

2

u

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim. Inclout tots els elements i treballs necessaris per a
la seva total i correcta execució (P - 52)

257,00

0,000

0,00
TOTAL

3

m2

Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor. Inclout tots els elements i treballs necessaris per a la
seva total i correcta execució (P - 54)

1,39

0,000

0,00

4

u

Desmuntatge, buidat i transport del mobiliari existent a centre de
reciclatge autoritzat. Mobiliari format per cadires, taules, estufes,
banyeres, així com tots els elements de mobiliari o materials d'acopi
d'intervencions anteriors existents a l'edifici. Càrrega manual o
mecànica de runa a camió o contenidor. Inclou tots els treballs i
elements necessaris per a la seva total i correcta execució (P - 55)

600,00

0,000

0,00

5

u

Subministrament i col·locació d'aïllant de cautxú per a la protecció d'un
conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m. Inclout tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució (P
- 49)

22,22

0,000

0,00

6

u

Estudi, projecte, subministrament i montatge de les estructures
necessaries per l'estabilització de les façanes nord-est i sud est durant
les fases d'enderroc i de consolidació estructural mitjançant un
sistema de bigues connectades, mastida tubular i peus de formigó
segons disseny de Direcció facultativa.sistema d'estintolament de
façana mitjançant estructura metàl·lica fixa, d'alçària com a màxim 11
m, amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions
cargolades, inclou transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Inclou amortització diària. Inclou les bases de formigó armat i tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i completa execució.
(P - 1)

15.000,00

0,000

0,00

7

u

Aixecament topogràfic i planimètric total d'edificació de l'edifici existent
tant en planta com en alçat i secció per a finxació de nivells reals
d'intervenció. Inclout tots els elements i treballs necessaris per a la
seva total i correcta execució (P - 53)

1.100,00

0,000

0,00

8

u

Transport, muntatge i desmuntatge de grua existent a l'aparcament del
castell, incloent l'acopi ordenat. Inclou tots els treballs i operacions
necessàries per a la seva total i completa execució. (P - 50)

987,45

0,000

0,00

TOTAL

Capítol

01.01

1

0,00

m2

Subcapítol

2

Pressupost 1809

Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1. Inclout tots els elements i treballs necessaris per a la seva
total i correcta execució (P - 56)
01.10.02

Pàg.:

26,01

0,000

0,00

0,00
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Data: 18/03/20

Obra

01
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Obra

01

Capítol

16

Equipament i Mobiliari

Capítol

17

Instal·lacions

Subcapítol

03

Instal·lacions tèrmiques

Apartat

01

Equips bombes de calor

1

TOTAL

u

Capítol

Taulell accés format de taulells de fusta de pi, segons disseny de
projecte, format per muntants i travessers de pi silvestre de 45x90mm i
taulers d'enllistonat de pi silvestre de 20mm de gruix a la banda
exterior. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva
total i correcta execució (P - 47)
01.16

947,06

0,000

Pàg.:

4

Pressupost 1809

0,00
1

u

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT
D'UNITAT EXTERIOR, MINI VRV IV COMPATC BOMBA DE CALOR
TIPUS DAIKIN, MODEL RXYSCQ4TV O SIMILAR, COMPRESSORS
SWING DC INVERTER I TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE (VTR). CAPACITAT FRIGORÍFICA/CALORÍFICA:
12,1/14,2 kW. EER=3,53 COP=3,81. DIMENSIONS 823X940X460
MM, 94 Kg, 220V. CONNEXIONS FRIGORÍFIQUS 3/8?? 5/8??.
TRACTAMENT ANTICORROSIU. RANG DE FUNCIONAMENT: FRE
-5º A 46ºc; CALOR -20 A 15,5 ºC. lONGITUD MÀXIMA EXT-INT:300M.
DIFERÈNCIA DE NIVELL MÀXIMA 50M. INCLOU ACCESSORIS DE
MUNTATGE, CONNEXIÓ A DESGUÀS, GRUA, BANCADA, FIXACIÓ I
SILENT BLOCKS. (P - 5)

4.655,01

0,000

0,00

2

u

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT
DE UNITAT INTERIOR DE TERRA (SENSE ENVOLVENT) VRV
INVERTER BOIMBA DE CALOR MARCA DAIKIN MOD. FXNQ50A DE
6,3 KW DE POTENCIA NOMINAL FRIGORIFICA, AMB R410A, 3
VELOCITATS DEL VENTILADOR, 200MM DEPROFUNDITAT,
PRESISÓ DISPONIBLE ESP DE FINS A 44Pa. INCLOU
ACCESSORIS DE MUNTATGE, BOMBA DE CONDENSATS I SILENT
BLOCKS (P - 6)

1.365,60

0,000

0,00

3

u

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT
DEL CONTROL PER COMANDAMENT CABLEJAT. BLUETOOTH.
COLOR BLANC. REFERÈNCIA BRC1H519W7 DE DAIKIN .INCLOU
ACCESSORIS DE MUNTATGE. (P - 7)

175,00

0,000

0,00

4

u

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT
DE JOC DERIVACIÓ REFNET MODEL KHRQ22M20T PER VRV.
INVERTER
AMB
REFRIGERANT
R410A.
REFERÈNCIA
KHRQ22M20T (P - 8)

120,00

0,000

0,00

0,00

TOTAL

Apartat

01.17.03.01

0,00
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Obra

01
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Obra

01

Capítol

17

Instal·lacions

Capítol

17

Instal·lacions

Subcapítol

03

Instal·lacions tèrmiques

Subcapítol

04

Ventilació i qualitat de l'aire

Apartat

02

Instal·lació de climatització

Apartat

01

Unitats de ventilació

1

TOTAL

u

Apartat

LEGALITZACIÓ DE TOTES LES INSTAL·LACIONS DE
REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ, INCLOENT LA
PREPARACIÓ I VISATS DE PROJECTES EN COL · LEGI
PROFESSIONAL CORRESPONENT I LA PRESENTACIÓ I
SEGUIMENT FINS BONA FI DELS EXPEDIENTS DAVANT ELS
SERVEIS TERRITORIALS D'INDÚSTRIA I ENTITATS COL ·
LABORADORES, FINS I TOT EL PAGAMENT DE LES TAXES
CORRESPONENTS.
S'INCLOUEN
TOTS
ELS
TRÀMITS
ADMINISTRATIUS QUE CALGUI REALITZAR AMB QUALSEVOL
ORGANISME OFICIAL PER A DUR A BON TERME LES INSTAL ·
LACIONS D'AQUEST CAPÍTOL, AIXÍ COM EL CONTRACTE DE
MANTENIMENT PRECEPTIU I OBLIGATORI QUE MARQUI EL
SERVEI D'INDÚSTRIA DAVANT LA PRESENTACIÓ DE
L'EXPEDIENT (P - 15)
01.17.03.02

400,00

0,000

0,00

Pàg.:

6

Pressupost 1809

1

u

CORTINA D'AIRE, PER A VENTILACIÓ, AMB UNA VELOCITAT DE
SORTIDA D'AIRE DE 5 A 8 M/S I UN CABAL MÀXIM DE 1000 A 2000
M3/H, DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V , AMB 2 POSICIONS DE
VELOCITAT, COL·LOCADA ENCASTADA (P - 4)

1.486,59

0,000

0,00

2

u

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT
DE RECUPERADOR ENTÀLPIC, GAMMA INDUSTRIAL DE DAIKIN,
DE 1000/850/550 M3 / H. I 42/38/32 DB (A). MODEL VAM1000J.
INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE,
RECOLLIDA DE
CONDENSATS I SILENT BLOCKS (P - 10)

4.068,51

0,000

0,00

3

u

FILTRE CATEGORIA F8 (EN779) OPCIONAL PER A CAIXES DE
FILTRATGE PZ-25FB-I, MODEL ekafvj1008 O SIMILAR.
S'INCLOUEN ACCESSORIS DE MUNTATGE. (P - 11)

327,14

0,000

0,00

4

u

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT
DE CONTROL REMOT CABLEJAT AMB PROGRAMACIÓ
SETMANAL, MODEL BRC301B61 DE DAIKIN O SIMILAR. INCLOU
ACCESSORIS DE MUNTATGE. (P - 12)

212,99

0,000

0,00

0,00

TOTAL

Apartat

01.17.04.01

0,00
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Obra

01
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Obra

01

Capítol

17

Instal·lacions

Capítol

17

Instal·lacions

Subcapítol

04

Ventilació i qualitat de l'aire

Subcapítol

05

Instal·lació elèctrica

Apartat

03

Reixes i difusors

Apartat

02

Quadres elèctrics

1

TOTAL

u

Apartat

SILENCIADOR CIRCULAR 315x600 PER ACOBLAR EN CONDUCTE
DE XAPA GALVANITZADA.; INCLOU SUPORTS, TRANSPORT I
INSTAL.LACIÓ (P - 9)
01.17.04.03

435,27

0,000

0,00

Pàg.:

8

Pressupost 1809

1

u

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE QUADRE GENERAL SAI,
FORMAT PER ARMARI METÀL.LIC MODULAR IP40, IK-7, AMB
PORTA PLENA I MATERIAL ABB O SIMILAR. ES DIMENSIONA AMB
ESPAI SUFICIENT PER COL.LOCAR EN EL SEU INTERIOR TOTES
LES PROTECCIONS DIFERENCIALS I MAGNETOTÈRMIQUES
NECESSÀRIES, PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT, D'ACORD
AMB ELS ESQUEMES I CÀLCULS ELÈCTRICS. S'INCLOU
MANIOBRA, BORNS, CABLEJATS AUXILIARS, ESQUEMES
ELÈCTRICS ACTUALITZATS, RÈTOLS DE FORMICA I
IDENTIFICADORS DE CADA ELEMENT I MATERIAL AUXILIAR DE
MUNTATGE. TOT SEGONS PLÀNOLS, PLEC DE CONDICIONS I
NORMATIVA VIGENT.
NOTA: ES SOBREDIMENSIONARA L'ENVOLVENT DE FORMA QUE
ES PERMETI UNA AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL 30% (P - 17)

868,62

0,000

0,00

2

u

SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA de 4kVA DE
POTENCIA I 15 MIN D'AUTONOMIA (P - 26)

1.854,20

0,000

0,00

0,00

TOTAL

Apartat

01.17.05.02

0,00
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Obra

01

Capítol

17

Instal·lacions

Capítol

17

Instal·lacions

Subcapítol

05

Instal·lació elèctrica

Subcapítol

06

Il·Luminació

Apartat

04

Circuits elèctrics

Apartat

01

Lluminàries

1

TOTAL

m

Apartat

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 21)
01.17.05.04

2,13

0,000

Pàg.:

10
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0,00

1

u

IL05 i IL07. Projector tipus iPro Projector per exterior . Led Warm
White- de la casa Iguzzini o similar, amb alimentador electrònic
integrat Vin=100 - 240Vca- òptica Flood 6.2W 810lm - 3000k - Color
gris, amb font d'alimentació, muntat superficialment, Inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i completa execució
(P - 32)

190,55

0,000

0,00

0,00

2

u

IL06. Tira de LED's tipus UNDERSCORE 15 - LEDSTRIP de 12V 3000k - 10W/m, de 3m de llargada per tram, muntat amb perfil
d'alumini amb difusor opal, alimentador de 70w i 12 V, de la casa
Iguzzini o similar, amb kit de canals rígides d'alumini i almentador de
20w 12V com a màxim. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i completa execució (P - 30)

439,10

0,000

0,00

3

u

IL09. Llum d'emergència amb làmpada led, tipus Downlight, amb una
vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Inclou tots els elements i
treballs necessairs per a la seva total i completa execució. (P - 31)

135,23

0,000

0,00

4

u

IL10. Tira de LED's tipus UNDERSCORE 15 - LEDSTRIP de 12V 3000k - 10W/m, de 10m de llargada per tram, muntat amb perfil
d'alumini amb difusor opal, amb dos alimentadors de 70w i 12 V, de la
casa Iguzzini o similar, amb kit de canals rígides d'alumini i almentador
de 20w 12V com a màxim. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i completa execució (P - 28)

762,80

0,000

0,00

5

u

IL12. Luminària banaydora paret, tipus LINEALUCE COMPACT 47 línia de 4205mm composta per 2 mòduls de 1502mm de llargada,
òptica wall grazing medium de 52,3W - 6280 lm - 3000k - DALI, un
mòdul de 1205 mm d'òptica wall grazin medium de 41,8W - 5025 lm 3000K. Dali, amb drivers i alimentador inclosos, elements de suports
murals (braça curt orientable) i connector d'entrada i connector final.
De la casa Iguzzini o similar. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i completa execució (P - 27)

2.450,10

0,000

0,00

6

u

IL15. Tira de LED's tipus UNDERSCORE 15 - LEDSTRIP de 12V 3000k - 10W/m, de 6m de llargada per tram, muntat amb perfil
d'alumini amb difusor opal, alimentador de 70w i 12 V, de la casa
Iguzzini o similar, amb kit de canals rígides d'alumini i almentador de
20w 12V com a màxim. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i completa execució (P - 29)

918,20

0,000

0,00

TOTAL

Apartat

01.17.06.01

0,00
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Obra

01
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Obra

01

Capítol

17

Instal·lacions

Capítol

17

Instal·lacions

Subcapítol

06

Il·Luminació

Subcapítol

07

Telecomunicacions

Apartat

02

Varis

Apartat

01

Cablejat estructurat

1

TOTAL

u

Apartat

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE
QUADRE DE CONTROL DE IL·LUMINACIÓ, FORMAT PER UN
ARMARI METÀL·LIC AMB FONS DE XAPA TRACTADA 15/10
SOBRE ESTRUCTURA DE PEREFIL PERFORAT ;PORTA FRONTAL
DE VIDRE FUMAT I MARC METÀL·LIC, PLAFONS DE TANCAMENT,
PLACAS DE SUPPORT I TAPES, ALBERGANT AL SEU INTERIOR
ELS MECANISMES DE CONTROL I PROTECCIÓ, MESURA I
CONTROL INDICATS AL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONENTS
EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AIXÍ COM TOT EL MATERIAL
NECESSARI PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ A L'ARMARI, ELS
ELEMENTS DE CONNEXIÓ I TAPADORES NECESSARIES.AQUEST
ES MUNTARÀ SOBRE UN SÒCOL D'OBRA DE 20 CM. S'INCLOUEN
TAMBÉ TOTES LES MANIOBRES DE CONTACTORS I
TELERUPTORS, AIXÍ COM EL CABLEJAT INTERIOR
PERFECTAMENT PENTINAT, CONNECTAT I RECOLLIT AMB
BRIDES. S'HA DE ROTULAR CADA ELEMENT I CIRCUIT I ES
DEIXARÀ UN PLÀNOL PLASTIFICAT AMB L'ESQUEMA ELÈCTRIC
CORRESPONENT A LA PORTA DEL QUADRE. ACABAT EN
PINTURA EPOXI-POLIESTER IP-31. AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PEL SEU CONNEXIONAT.
APARAMENTS I ESTRUCTURA DEL QUADRE DE LA MARCA
MERLIN GUERIN, TIPUS PRIMA, SISTEMA G O EQUIVALENT.
S'INCLOUEN TAMBÉ ELS PLC'S CIRCUTOR REF.M54811 O
EQUIVALENT (2 UNITATS, ÚS+RESERVA), FONT D'ALIMENTACIÓ,
TOTA LA PARAMENTA I ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER ALS
CONTACTORS I ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ.
MESURES 1020X1071X205 MM(ALT,AMPLE,PROF)
INCLOU QUADRE D'ENCESES MARCA LUTRON O EQUIVALENT.
TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I CONNECTAT.
MECANISMES HOMOLOGATS: HAGER, SCHNEIDER ELECTRIC,
ABB,LEGRAND,GENERAL ELECTRIC. (P - 13)
01.17.06.02

1.263,70

0,000

0,00

0,00

Pàg.:
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1

u

ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 33
UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 1600 X 800 X 800 MM (ALÇÀRIA X
AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE
VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS
I ESTRUCTURA DESMUNTABLE, COL·LOCAT (P - 41)

1.041,04

0,000

0,00

2

u

REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 9 BASES SCHUCKO 2P+T
DE 16 A I 250 V, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT
D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT
(P - 46)

68,54

0,000

0,00

3

u

MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS
RACK 19´´, AMB 3 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS
D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE
DE 400 M3/H, COL·LOCAT (P - 45)

214,48

0,000

0,00

4

u

SAFATA FIXA DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE
COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL
SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA
CÀRREGA MÀXIMA DE 15 KG I UNA FONDÀRIA DE 250 MM,
FIXADA MECÀNICAMENT (P - 43)

39,95

0,000

0,00

5

u

PANELL INTEGRAT LLISCANT, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS
RJ45 CATEGORIA 6A S/FTP, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR
RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE
CABLES I PORTAETIQUETES, FIXAT MECÀNICAMENT (P - 42)

353,42

0,000

0,00

6

u

PANELL
LLISCANT
AMB
CONNECTORS
TELEFÒNICS
INTEGRATS, EQUIPAT AMB50 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 3,
PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT
D'ALÇÀRIA,
AMB
ORGANITZADOR
DE
CABLES
I
PORTAETIQUETES, FIXAT MECÀNICAMENT (P - 44)

256,99

0,000

0,00

7

m

FUETONS PER A SENYALS DE VEU I DADES, DE 0.5M., AMB
CONNECTOR RJ45 I CABLE 6U/UTP (P - 37)

8,34

0,000

0,00

8

u

PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR D'1
MÒDUL ESTRET, AMB CONNECTOR RJ45 SIMPLE, CATEGORIA 6
F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT,
AMB TAPA, PREU ALT, MUNTADA SOBRE CAIXA O BASTIDOR (P 40)

19,13

0,000

0,00

9

m

CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE
COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/FTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ
DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P 36)

2,88

0,000

0,00

10

u

CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM,
AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 18)

14,82

0,000

0,00

11

u

PRESA DE HDMI MARCA JUNG SERIE LS 990 O EQUIVALENT,
PREU ALT, ENCASTADA EN PARET (P - 22)

21,28

0,000

0,00

12

u

PRESA DE VGA MARCA JUNG SERIE LS 990 O EQUIVALENT,
PREU ALT, ENCASTADA A PARET O SOSTRE (P - 23)

18,75

0,000

0,00

13

u

MARC PER A MECANISME UNIVERSAL ADAPTAT D'1 ELEMENT
MARCA JUNG GAMA LS 990 O EQUIVALENT, PREU ALT,
COL.LOCAT (P - 25)

4,43

0,000

0,00

14

m

CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, AMB 4 FIBRES
DEL TIPUS MULTIMODE 50/125, ESTRUCTURA INTERIOR
MULTITUB (ESTRUCTURA AJUSTADA), PROTECCIÓ INTERIOR DE
FIBRA DE VIDRE, AMB COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, INSTAL·LAT (P - 39)

4,73

0,000

0,00

EUR
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Pàg.:

CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE
6 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ EXTERIOR, AÏLLAMENT DE
POLIETILÈ I COBERTA DE POLIETILÈ, CONDUCTOR DE COURE
RÍGID DE 0.51 MM DE DIÀMETRE, AMB PANTALLA D'ALUMINI /
POLIÈSTER, COL·LOCAT EN TUB (P - 35)

1,99

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 20)

2,45

0,000

0,000

13
0,00

m

CABLE DE HDMI COL.LOCAT SOTA TUB (P - 24)

11,10

0,000

0,00

18

m

CABLE PER A SONORITZACIONS PARAL·LEL BICOLOR DE 2X1,5
MM2, AÏLLAMENT PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS, COL·LOCAT EN
TUB (P - 38)

1,05

0,000

0,00

19

m

CABLE COAXIAL AMB CONDUCTOR DE COURE RÍGID, PER VGA,
COL.LOCAT EN TUB (P - 34)

1,37

0,000

0,00

20

u

CERTIFICACIÓ PER ENLLAÇ DE VEU I DADES, AMB REGISTRES I
EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE LA QUALITAT DE LA TRANSMISSIÓ
D'ACORD AMB LA CLASSE DE L'ENLLAÇ I CATEGORIA DELS
SEUS COMPONENTS (P - 16)

2,83

0,000

0,00

Apartat

01.17.07.01

Data: 18/03/20

Obra

01

Capítol

17

Instal·lacions

Subcapítol

07

Telecomunicacions

Apartat

02

Treballs auxiliars

Pàg.:
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0,00

17

TOTAL

PRESSUPOST

1

m

TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE CORRUGAT AMB INTERIOR LLIS
PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, SEGONS UNE-EN 50.086-2-4,
GRAU DE PROTECCIÓ 7, DIÀMETRE NOMINAL 63 MM.
COMPLETAMENT INSTAL LAT.
INCLOU FILFERRO GUIA GALVANITZAT PER A PAS DE CABLES
INSTAL LAT SOTA TUB. (P - 14)

4,65

0,000

0,00

2

u

CAIXA DE DERIVACIÓ, AUTOEXTINGIBLE, DE DOBLE AÏLLAMENT,
GRAU DE PROTECCIÓ IP.55, DIMENSIONS 450X450X150 MM,
AMB TAPA CARGOLADA, ENTRADES ELÀSTIQUES, PLACA DE
MUNTATGE, REGLETS DE CONNEXIÓ I ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL ADA (P - 19)

46,20

0,000

0,00

3

u

PERICÓ DE REGISTRE PER A TELECOMUNICACIONS DE MIDA
MITJANA 600X600X800 MM (VARIABLES) CONSTRUÏDA EN
FORMIGÓ PREFABRICAT, TAPA SUPERIOR AMB MARC ANGULAR
I TAPA DE FERRO COLAT NORMALITZADA. INCLÒS TREBALLS
AUXILIARS,
MÀ
D'OBRA
I
MATERIAL
NECESSARI.
COMPLETAMENT ACABADA (P - 3)

172,48

0,000

0,00

0,00

TOTAL

Apartat

01.17.07.02

0,00
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Sanitaris

Pàg.:

15

1

m2

Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament. Inclou tots els elements i treballs
necessàris per a la seva total i correcta execució. (P - 2)

377,71

0,000

0,00

2

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els
elements i treballs necessàris per a la seva total i correcta execució. (P
- 33)

67,18

0,000

0,00

3

u

Eixugamans per aire calent amb carcassa d'acer inoxidable Aisi 316
acabat de color coure raspatllat, de 285x300x123 mm, ambsensor
electrònic de presència, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°C, tipus Iconico model sèrie Contemporánea o
equivalent. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva
total i complerta execució (P - 48)

363,39

0,000

0,00

4

u

Porta-rotlles de paper higiènic de 145 mm amb suport clanc acabat
color coure raspallat, tipus Iconico model serie Contemporánea o
similar, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i complerta execució (P - 57)

48,86

0,000

0,00

TOTAL

Capítol

01.18

PRESSUPOST

Data: 18/03/20

Pàg.:

16

0,00

EUR

