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Definició del projecte. 
Es tracte de la construcció de 2 observatoris de fusta a la finca Salvatges del TM de Granera. La 

funció dels mateixos serà l’observació i fotografia de la fauna salvatge que pugui aparèixer en 

els punts determinats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, els observatoris queden 

definits segons l’anexxe “PR1817 hide sauvatges 180628.pdf” signat per un arquitecte. 

 

Documentació del projecte. 
El 22 de Novembre de 2016 el projecte compta amb al tutela tècnica per part del Servei de 

Biodiversitat i Protecció d’animals. 

El 28/2/2017 l’òrgan ambiental tramet a l’ajuntament de Granera l’acord de ponència 

ambiental, que aprova l’informe d’impacte del projecte d’observatoris eventuals d’un territori 

d’àliga cuabarrada al TM de Granera, després d’haver consultat a les administracions públiques 

afectades i a les persones interessades. 

El 3/8/2017 s’aprova prèviament per part de l’Ajuntament de Granera d’actuació d’interès 

públic en sòl no urbanitzable per a la instal·lació d’observatoris eventuals. 

Localització 
 

Nom de la finca: Salvatges 

UTM 424497.00 4619449.00 

Terme Municipal: Granera 

Tota la finca inclosa en ZAU 83-2005 i PPP B2-San Llorenç del Munt-Cingles de Bertí. UA 1.2.3 i 

7 (127.59ha) pertanyen a Xarxa Natura 2000. 

 Real (ha) Cadastral (ha) 

Superfície poblada amb espècies arbòries 185.44 206.66 

Superfície poblada amb espècies no arbòries 6.15 0.95 

Total forestal de la finca 191.59 207.62 

Superfície no forestal 0.00 0.00 

Superfície ordenada de la finca 191.59 207.62 

 

Dades registrals de la finca: 

Nom : Salvatges, Registre Manresa. Tom 895, Llibre 5 de Granera, Foli 39 Número 115 

Inscripció 10 a 

Dades físiques 
Cota màxima: 945 m 

Cota mínima: 660 m 

Relleu: La finca està situada al nord-oest de la comarca del Vallès Oriental, al terme municipal 
de Granera. Geogràficament està dintre la serralada pre-litoral. Pel que fa a la orografia de la 



finca, aquesta presenta diversos serrats bastant  planers al sud-est, la resta presenta pendents 
més pronunciats per tal d'arribar fins a la rasa de la casa de Salvatges. La finca és principalment 
d'orientació sud-oest . El punt més elevat es troba a la Carena de Coll d'Ases a 945 metres 
d'alçada i el punt més baix la rasa del Torrent del Mercet a 660 metres. Això suposa un 
desnivell màxim de 280 m. Els pendents oscil·len entre el 0% i el 60%. 
 

Vegetació 

Espècies arbòries:  
Actualment la finca de Salvatges té una superfície d'unes 50 ha de pi roig arrasades  i per 
l'incendi. Unes 25  hectàrees més van quedar danyades pel foc, la qual cosa ha fet que la 
massa actual de pi roig quedés en mal estat i la seva regeneració quedés molt limitada. Altres 
factors com les tallades enfocades a treure fusta grossa han ajudat malauradament a que el pi 
roig en aquestes zones tendeixi a no regenerar. Espècies rebrotadores com l'alzina i el roure, 
s'estan aprofitant d'aquests successos, fent que la productivitat potencial del pi es vegi cada 
cop més limitada. 
Fins abans de l'incendi a la zona cremada existia una tipologia de vegetació dominant formada 
per massa de pi roig amb creixement potencial de l'alzina. Després de l'incendi aquesta massa 
s'ha reduït considerablement tot i que encara segueix constituïnt la massa principal. En les 
zones cremades arrasades ha desaparegut totalment el pi, fet que ha incentivat el creixement 
de l'alzina de rebrot. Trobem també formacions en claps d'alzines, amb alguns exemplars vells. 
La pinassa la trobem  puntualment lligada al pi roig principalment en fondalades humides. El pi 
blanc acostuma a sorgir en solells amb poc gruix de sòl sovint lligats amb l'alzina. Podem trobar 
també roures al costat dels recs i fondals, tenint una representació poc important dins la 
massa. El pi  pinyer ens pot sorgir de forma molt aïllada en solells amb molta insolació. 
D'altra banda trobem també dues plantacions realitzades al 1970 de petites dimensions en un 
fons de rec, repoblades amb avet de Douglas i pi pinastre . Aquestes dues espècies han assolit 
creixements considerables, tot i que una adaptació diferent .El pinastre ha assolit uns grans 
creixements tot i que amb una curvatura del tronc important, que ha fet desvaloritzar  la seva 
fusta considerablement. En canvi, l'avet de Douglas ha assolit unes alçades immillorables de 
fins a 18 m d'alçada amb creixements corrent radial de fins a 7,5 mm/any, dades importants a 
tenir en compte. 
Els últims anys també s'ha realitzat petites repoblacions a la finca per part de la propietat. 
Aquestes s'ha realitzat a les parts més altes de la finca, pels volts del Casalot de Coll d'Ases. 
Una repoblació es va realitzar al 2004 amb pinassa amb una densitat de 1200 peus/ha dels 
quals més del 70% dels peus han sobreviscut. 
L'altra repoblació es va realitza al 2006 amb diferents espècies d'avet Douglas i cedre sense 
observar gaire èxit un any després de la seva plantació. Les causes d'aquesta alta mortalitat es 
deuen a l'alta afectació per part dels conills a la tija dels plançons per la manca de tubs de 
protecció. 
De forma puntual trobem algunes alzines grosses als solells i alguns roures al costat dels recs i 
fondals, tot i això tenen molt poca representació dins la massa. 

Espècies arbustives: 
Pel que fa a les espècies arbustives, als solells hi són més pròpies espècies com el roldor 
(Coryaria myrtifolia), estepa blanca (Cistus albidus), l'argelaga (Genista scorpius), el romaní 
(Rosmarinus officinalis), l'esbarzer (Rubus ulmifolius) i la farigola (Thymus vulgaris), el garric 
(Quercus coccifera), botja (Dorycnium pentaphyllum),  bruc (Erica arborea), entre d'altres. 
A les obagues s'hi poden trobar també el boix (Buxus sempervirens), el lligabosc (Lonicera sp.), 
el saüquer (Sambucus nigra), l'arç blanc (Crataegus monogyna), el corner (Amelanchier ovalis), 
l'heura (Hedera helix), el sanguinyol (Cornus sanguinea), marfull (Viburnum tinus) entre 
d'altres.  L'estrat herbaci és dominat per fenàs i llistó (Brachypodium sp) i jonça (Aphyllantes 
monspeliensis). 



 

Fauna 
En aquestes zones podem destacar la presència, pel que fa als mamífers, d'Esquirol (Sciurus 
vulgaris), Senglar (Sus scrofa), Guineu (Vulpes vulpes), Fagina (Martes foina), Toixó (Meles 
meles),... Dins del grup dels ocells hi trobem la majoria de les espècies típicament boscanes, 
com són les mallerengues (Parus sp.), el Picot garser gros (Dendrocopos major), el Raspinell 
(Certhia brachydactila), el Tord (Turdus philomelos), la Merla (Turdus merula), el Gaig 
(Garrulus glandarius)... Dins del grup dels rapinyaires cal destacar la presència de l'Àguila 
marcenca (Circaetus gallicus) a més dels característics Astor (Accipiter gentilis), Esparver 
(Accipiter nisus) i Aligot (Buteo buteo). 
 

Infraestructura 
Pistes primeres    2079 m 

Pistes secundàries  11207 m 

Pistes de desembosc    8982 m 

Fustes Llenya i Suro 
Arran de  l’incendi de del 2003 es van tallar tota la superfície afectada pel foc extraient unes 50 
tn/ha.  També s'han realitzat, als anys 2005 i 2007, tallades selectives a la resta de finca 
excepte a la part de Puigdomènech extraient unes 760 Tn. Aquestes tallades varen tenir també 
un caràcter sanitari ja que es va aprofitar per sanejar la finca dels arbres morts i afeblits que 
eren afectats per la sequera. 

Planificació d’infraestructures i altres actuacions 
Recuperació de pastures en una zona d’antigues feixes que es localitzen al voltant de la casa de 
Salvatges. 1.7 ha al voltant de la casa on antigament es situaven les antigues pastures de la 
propietat. 



MAPES 

 

Granera es una població de la comarca del Moianès, que limita amb el Vallés Occidental amb 

les poblacions de Sant Llorenç de Savall, Gallifa i Castellterçol.  

 

La finca de Salvatges es troba just al límit dels TM de Granera, Gallifa i Castellterçol. 



 

La finca limita amb els límits dels TM de Gallifa i de la finca de Salamó. 

 

Tal i com s’explica, es una zona forestal i d’aprofitament de la fusta forestal. Es marca en 

vermell la masia de Salvatges. Es la mateixa zona que l’anterior, però amb ortofoto. 



 

Una ampliació de al ortofoto anterior on es marquen la masia de Salvatges, y els dos 

observatoris, amb en num 1 i 2.



 

Marcat en vermell el punt 1, on es veu la masia Salvatge, i una bassa d’aigua anti-incendis. I el 

punt num 2 a l’esquerra de la imatge. 



 

Zona d’aprofitament forestal en verd, tal i com mostra les cobertes del sòl CREAF. En números 

les seccions censals 2015 (INDESCAT). 

Els punts UTM son tal i com especifica l’Autorització especial de Fotografia M016617_001 de la 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural: 

Obs 1: 424626,4618777 

Obs 2: 424213,  4618997 

ELS OBSERVATORIS 

ESTRUCTURA I DISSENY 
Els observatoris han de estar dotats d’uns vidres espia per minimitzar els sorolls i la possibilitat 

que l’animal pugui sentir-se molest, segons especifica l’Autorització especial de Fotografia 

M016617_001 de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 

Els detalls i plànols dels observatoris, consten al anexe “PR1817 hide sauvatges 180628.pdf”. 

S’ha de tenir en compte el següent: 

- No s’han creat nous camins d’accés. 

- No hi ha hagut moviments de terra. 

- No hi ha hagut cap fonament ni cimentació. 

- No hi ha cap instal·lació de llum, gas, aigua, etc... 

- No s’han fet servir cap maquinària pesada per la construcció dels observatoris. 

- No s’ha tallat cap arbre ni s’ha modificat cap element del paisatge. 

L’únic que s’ha fet es col·locar les fustes per instal·lar un observatori eventual de fusta, on s’ha 

d’utilitzar la ferreteria bàsica, visos sobre tot, per poder oferir un observatori amb les garanties 

de seguretat, amb vidres espia. 



DISSENY ORIENTAT AL CAMUFLATGE 
Hem de recordar que l’objectiu dels observatoris es la observació de la fauna salvatge que com 

a conseqüència del projecte de “Recolonització d’una parella d’àliga cuabarrada”, visitaran les 

zones dels observatoris.  

Així doncs, la prioritat màxima es el camuflatge dels observatoris, que la fauna salvatge no ho 

vegi com un element que pugui molestar-los o perdre confiança. Es per això que els llocs 

escollits tenen com objectiu passar inadvertits, no només per un efecte paisatgístic, sinó com 

un element bàsic del projecte, tal i com es fa habitualment en aquest casos arreu de 

Catalunya. 

A diferència d’altres observatoris instal·lats en zones estepàries o a canyets, els observatoris 

de fauna a zones forestals solen aprofitar la coberta forestal per obtenir un camuflatge millor. 

L’accés es a peu, on s’aprofiten corriols naturals fets pels mamífers, com els cabirols o porcs 

senglars presents a la zona. Son trajecte curts, escassos metres, però suficientment allunyats 

per que si una persona o vehicle passés, no interfereixi en l’activitat. 

Per ajudar al camuflatge s’utilitza la fusta sobrant dels treballs forestals que es fan a la finca.  

ESQUEMA DEL OBSERVATORI 
 

Tota la informació al anexe “PR1817 hide sauvatges 180628.pdf”. 

 

 

Explicació del mapa anterior. 

L’observatori es troba situat en una cota 899 m. El camí ral que passa per la foto 1, està a una 

cota 928 i es l’únic punt on la vegetació permet visualitzar el punt de l’observatori. 

Foto feta des del punt “foto 1”  



 

 

Les dos fotos fetes des del mateix punt, amb més zoom on es veu que no hi ha visibilitat donat 

que l’observatori queda rere de la vegetació. 



Des del punt “foto 2” fins el punt de l’observatori hi ha més de 1000 metres de distància. NO hi 

ha cap altre punt per veure la zona del observatori des del punt “foto 1”. Cota 850, inferior a la 

del observatori. Imatge des del punt “foto 2”. 

En vermell el punt on es trobaria l’observatori, camuflat rere de la vegetació. 

 



Vista ara des del punt “foto 3” que correspon a la masia salvatges, cota 816 m. No es veu el 

punt de l’observatori donat que queda amagat rere els rocs i la vegetació de darrera.

 

 

  



Vista des del punt “foto 3” on es veu la zona on aniria un observatori 2, amb el fons la masia de 

Puigdomènech. Seria darrera de la vegetació i s’accedeix en una pista secundària, on no hi ha 

trànsit degut a la manca de manteniment i perquè hi ha alternatives millors.  

 

  



MATERIALS 
Els materials que es faran servir son tal i com s’explicita a l’anexxe “PR1817 hide sauvatges 

180628.pdf”. 

Fusta embalatge taula PI, uns 3 metros cúbics. Fustes de 18 mm de gruix. 

Taulo PI de 70 mm de gruix per servir de base dels observatoris. 

Taules de fusta de PI de 25 mm de gruix de reforç. 

No hi haurà bigues. 

Ferreteria diversa com visos, claus.... 

Vidres espia de 45x90 cm i 5 mm de gruix. 

Gespa artificial per cobrir l’estructura de fusta de l’observatori. 

Elements naturals que prové de treballs forestals de la finca per ajudar a camuflar 

l’observatori. 

No es requereix crear cap camí, s’aprofiten els que hi ha. 

No es requereix cap tipus de maquinaria pesada, només el transport fins on arriba el cotxe, 

dels materials. 

No hi ha cimentació. 

No es requereix tallar cap arbre ni modificar cap element natural, de fet s’aprofita tot element 

per ajudar a camuflar millor l’observatori. 

No requereix cap instal·lació d’aigua, electricitat, WC, telefonia, etc... 

  



CONCLUSIONS 
El projecte consta de la construcció de dos observatoris de 6 m2 suficients per que el científics 

puguin observar i fer seguiment de la evolució del projecte tutelat pel tècnic de fauna de la 

Generalitat. 

Els punts UTM son tal i com especifica l’Autorització especial de Fotografia M016617_001 de la 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 

Els punts s’han escollit per tal de tenir èxit el projecte mediambiental, i exigeix que els 

observatoris siguin el més discrets possibles. 

El material de fusta i l’estructura i disseny garanteixen seguretat a las persones que siguin dins, 

amb un espai suficient per fer la seva feina. Amb 1.5m de fons es suficient per que una 

persona pugui seure i observar i anotar les dades que requereix l’estudi. 

L’accés serà a peu, donat que per prudència, seguretat i tranquil·litat per les espècies, els 

vehicles quedaran aparcats a la masia Salvatges. 

Per la qual cosa, les ubicacions, donat la topografia, vegetació de la zona i el disseny dels 

observatoris minimitzen l’impacte visual derivat de la seva localització, que ja no es fàcil de 

trobar donat que la localització juga amb els angles d’accés visual des dels camins. 

  



PRESSUPOST DELS OBSERVATORIS 
 

Indicat a l’anexxe “PR1817 hide sauvatges 180628.pdf”. 
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DDG Dades generals 
 
 
Identificació i agents del projecte. 
 
 

Nom del treball:  
Projecte per a la construcció d’un observatori d’aus, “Hide” Salvatges 

 
Emplaçament:  

Es situaran dos hides en dos emplaçaments diferents de la finca de Salvatges, resultat 
de l’estudi de diferents emplaçaments amb l’objectiu d’obtenir els millors resultats en 
l’objectiu del projecte de recolonització d’una parella d’àliga cuabarrada i definits en 
l’estudi d’impacte i integració paisatgística redactat per en Jordi Solà Roca. 

 
Municipi:  

Terme municipal de Granera  
CP 08183 

 
Promotor:  

Marcos Lacasa Cazcarra 
amb DNI 52207576Z,  
i domicili a: 
carrer Tres Creus 135, 3-1 del municipi de Sabadell CP 08202 
Telèfon: 
658783545 
Mail: 
marcos.lacasa@gmail.com 
 

Agents de projecte: 
 
Arquitecte autor del projecte:  

Josep Pratdesaba Fargas 
arquitecte Col·legiat al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 24.736/7 
amb DNI 39332504C,  
i domicili a efectes de notificacions a: 
passatge Sant Ignasi numero 7 del municipi de Castellterçol, CP 08183 
Telèfon: 
657574343 
Mail: 
petis@coac.cat 

 
Altres agents: 

No intervenen altres agents 
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ME Memòria descriptiva 
 
 
ME 0. Sobre les autoritzacions especials de fotografia i filmació 
 
Atès la singularitat de l’encàrrec, és convenient aquesta introducció, resum de diverses 
reunions amb el promotor, i s’escau per entendre l’abast de la intervenció, el caràcter 
eventual de la construcció, perquè l’activitat pot esdevenir de sobte ineficaç en aquell 
emplaçament i per tant caldrà traslladar-la a qualsevol altre punt del territori on es desplaci 
l’espècie objecte de l’estudi. 
 
Les autoritzacions especials de fotografia i filmació es concedeixen des de fa més de 5 
anys arreu de Catalunya a través del Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquestes autoritzacions requereixen la instal·lació d’amagatalls per tal de poder estudiar, 
fotografiar i filmar la fauna en estat salvatge, sense causar-li molèsties i tampoc al medi. 
 
 
Aquests amagatalls, coneguts en els entorns naturalistes i científics dedicats a aquests 
tipus d’estudis, amb el nom de ‘HIDE,...to put something in a place where it cannot be 
seen or found’.  
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Aquest sistema d’observació està implantat arreu de Catalunya, l’Estat Espanyol i també a 
Europa.  
 
La instal·lació d’un ’HIDE’ és necessàriament eventual, atès el caràcter temporal del 
l’autorització, ha d’amagar les persones autoritzades explícitament en el permís, i només 
podran observar, fotografiar i filmar a través d’un vidre espia. 
 
A Catalunya podem trobar més de 50 observatoris de diferents estils i objectius, situats 
tant a parcs naturals, nacionals com en altres emplaçaments amb tot tipus de protecció 
tant de la pròpia fauna, com també de la flora, del paisatge, del patrimoni, etc. 
 
En el cas que ens ocupa, l’objectiu principal és el de l’estudi científic, des d’observatoris, 
per conèixer si unes determinades activitats poden ajudar o no a la conservació d’una 
espècie en greu perill a Catalunya i a la resta del mon com és l’àliga cuabarrada. 
Totes les activitats i detalls ja explicades a l’OTAA. 
 
 
Ara mateix diverses entitats s’han adherit a intervenir en el projecte, podem citar per 
exemple l’institut de Ciències i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (ICTA- UAB), concretament el departament de recerca, Ciències de la Terra i de 
la vida, el professor titular Carles Barrio Canal i el seu director de departament, Martí 
Boada, ja han demanat a la Generalitat una sol·licitud de col·laboració i investigació 
científica amb el nostre projecte. Pendent precisament iniciar-ho a la instal·lació dels 
observatoris. 
 
També la universitat Internacional de Biodiversitat Tropical ha manifestat el seu interès de 
poder organitzar estades internacionals a Barcelona per participar en l’estudi. Això 
significa que hi ha una llista d’espera d’alumnes d’arreu del mon, pendents de la 
instal·lació dels observatoris per organitzar estades de tres mesos dins del marc dels 
cursos i diplomatures que organitza aquesta Universitat. 
 
S’ha presentat el projecte tant a la Universitat de Sussex (Brighton) i properament es 
presentarà el projecte a la Universitat de Brussel·les. 
 
 
 
La majoria d’amagatalls autoritzats són gestionats per empreses com per exemple  
photo-logistics amb seu a Solsona, http://www.photo-logistics.com/ca/ , i altres són 
iniciatives que desenvolupen projectes de caire científic. 
 
 
 
 
 
 
Com a resum d’aquesta introducció, podem dir que aquest tipus de permisos impliquen la 
instal·lació eventual d’un amagatall amb vidre espia, i han esdevingut una activitat 
ordinària i comuna arreu de Catalunya, i també a la Catalunya Central. 
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MME 1. Objecte del treball 
 
Memòria per a la construcció de dos amagatalls per a la observació d’aus, 

provisionals i desmuntables, d’acord amb les condicions establertes en l’autorització 
M0116_18_018 atorgada pel Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Cada un dels dos hides s’emplaçarà, en un punt diferent de la finca de Salvatges, dins 
el terme municipal de Granera, comarca del Moianès, província de Barcelona.  
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MME 2. Antecedents 
 
 
ME 2.1. Requisits normatius, condicions generals de la construcció de l’amagatall 
 

Aquest amagatall per a l’observació d’aus està inclòs en un projecte de recolonització 
d’una parella d’àliga cuabarrada, per la qual Medi Natural emet autorització relacionada en 
l’apartat anterior, sota la tutela tècnica del Servei de Biodiversitat i Protecció d’Animals. 

Aquesta autorització té caràcter temporal, en aquest cas, vàlida fins el 31 de 
desembre de 2018.  

En esgotar-se aquest termini el mateix Servei de Flora i Fauna, pot renovar 
l’autorització, o revocar-la. En qualsevol cas el mateix Servei determina què cal fer amb 
l’amagatall, conservant les condicions actuals o modificant algun aspecte, per exemple 
fixant-ne una altra ubicació en qualsevol altre indret del territori on tenen competència, o 
fins i tot ordenar el seu desmuntatge definitiu. 

També en qualsevol moment els Agents Rurals o tècnics dels SSTT poden obligar a 
treure l’amagatall si pot afectar a d’altres espècies amenaçades. 

 
Aquest tipus d’amagatalls camuflats, en general, han de complir la condició de no 

interferir ni provocar molèsties a les espècies que es pretenen observar. Així no poden 
interferir en hàbitats de cria, ésser visibles, provocar fressa ni molèsties en detectar-se la 
presència dels observadors, que han d’estar mínimament aïllats en l’interior de l’amagatall 
i separats per un vidre espia. 

 
 
Amb tot això es conformen les condicions que han de complir aquestes construccions 

que en el llenguatge de la fotografia de natura tenen el nom de “hides”. 
 
Aquestes condicions són principalment: 
 

.- L’ús de l’amagatall està perfectament regulat a l’autorització, és limitat en el 
temps i resta sota el control dels Agents Rurals que en detectar-ne un mal ús o 
incompliment dels requeriments generals i específics, poden incoar expedient 
sancionador i procedir a l’anul·lació de l’autorització. 
 
.- Atès el caràcter temporal dels amagatalls, han d’ésser construccions 
desmuntables i que no deixin petjada en el lloc on es situïn. 
 
.- El seu emplaçament es determina per raons científiques i per garantir els 
objectius del projecte, podent ésser modificada en qualsevol moment, justament 
per interès d’assegurar el seguiment de les espècies objecte d’estudi. 
Això es pot produir a qualsevol punt del territori que compleixi amb major mesura 
aquests objectius, sigui mes o menys proper a l’emplaçament proposat en aquest 
projecte, instal·lant-lo potser a quilometres de la situació actual. 
 
.- Els requeriments tècnics que han de complir aquestes construccions són 
mínims i a part d’un cert aïllament acústic i visual no és necessari cap altre 
previsió, mes enllà d’uns contenidors situats a l’interior del ‘hide’ que permetin 
emmagatzemar temporalment les restes que puguin generar els usuaris del ‘hide’ 
fins que acabin la feina i s’ho emportin. 
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.- Els materials d’acabat han de ser de manera que no es detecti la construcció ni 
els usuaris, atès que no compliria amb la seva funció d’observatori. 

 
 
Per a complir amb tot allò exposat, per a la construcció del ‘hide’ es proposa la 

utilització de post de palet, atès la lleugeresa del material i acabat natural que pel color i 
textura queda integrat en el medi.  

Aquesta post es reforçarà i rigiditzarà a base de clavar amb visos diferents capes de 
posts en diferents direccions, de manera que es garanteixi l’estabilitat estructural. 

L’acabat exterior final, després del revestiment amb manta de gespa artificial, que li 
atorga en el seu conjunt un mínim d’aïllament acústic, es revestirà definitivament amb 
brancada de pi i alzina present a l’entorn. 

 
Així es pot dir que constructivament i tècnica la seva complexitat és escassa, complint 

a més amb la condició d’esser fàcilment desmuntable. 
Afegint les característiques i lleugeresa dels materials emprats, fa que no es necessiti 

maquinària pesant per al seu transport ni tampoc per al muntatge, de manera que es 
redueix tant l’impacte en l’entorn immediat a l’emplaçament del ‘hide’, com en el seu 
accés que restarà en tot cas inalterat després del desmuntatge de l’observatori. 

 
 
Pel que fa a les seves prestacions tècniques, ss’exclou la construcció de l’observatori 

d’aus del compliment dels requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació 
d’Edificació (LOE llei  38/1999) desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD 314/2006), atenent la consideració de construcció tècnicament senzilla i 
d’escassa entitat constructiva, que no té caràcter residencial o públic, sigui de forma 
eventual o permanent, que es desenvolupa en una sola planta i no afecta a la seguretat de 
les persones. 
 
 
 
ME 2.2. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic. 
 

A la finca de Salvatges, terme municipal de Granera, s’emplaçaran dos observatoris 
tipus ‘hide’ definits i amb les condicions descrites en aquest projecte, en els punts que 
s’indica en la documentació gràfica. 

 
Tant la justificació del punts o es proposa instal·lar els dos ‘hides’, com la descripció 

de la finca de Salvatges des de diferents punts de vista, i el seu entorn es descriu 
perfectament en l’estudi d’impacte i integració paisatgística que ha estat inclòs en la 
tramitació de l’article 48 del text refós de la Llei d’Urbanisme. 
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MME 3. Descripció del treball  
 
 
ME 3.1. Descripció general  
 

Aquest projecte descriu les obres per a la construcció d’un amagatall per a la 
observació d’aus, anomenat ‘hide’, configurant un volum únic. 

 
Aquest volum en forma de prisma, i les mides mínimes per poder desenvolupar 

l’observació d’aus en el seu medi natural, en condicions que no alterin els seus hàbits i 
comportament. 

Així es tindrà en compte les característiques que ha de tenir d’acord amb allò descrit a 
l’apartat ME 2.1 d’aquesta memòria. 

 
Es construeix amb post de fusta de pi i taulons també de fusta de pi, des de 

l’estructura, fins qualsevol altre element que conforma el ‘hide’.  
 
En planta mesurarà aproximadament 4 metres de llargada util, necessaris per a la 

situació dels quatre punts d’observació autoritzats per Medi Natural, per 160 centimetres 
d’amplada permetent l’estada dels quatre observadors i la persona responsable del 
correcte ús de l’observatori. 

L’altura del ‘hide’ s’ha definit de 180 centímetres en el seu punt mes alt, adequat per al 
correcte ús de l’observatori. 

 
Es garanteix l’estabilitat estructural fent treballar cada un dels paraments com un 

diafragma, tret de la part posterior del hide que consta de un portic format per dos pilars i 
dues bigues, taulons de fusta de pi, formant un rectangle amb unions rígides, dotant al 
conjunt el necessari monolitisme i una correcta rigidització a desplaçaments horitzontals. 

 
L’estructura es construeix sobre una plataforma horitzontal formada amb taulons 

col·locats una tocar l’altre, fixats a uns travessers, també taulons de fusta, que es calcen 
amb tronc rodó, socons de fusta col·locats verticals i deixats sobre el terreny natural, i de 
l’altura necessària per anivellar la plataforma. 

La resta de la construcció es fa amb post de palet de pi de dos gruixos diferents per a 
la formació dels plafons i taulons de fusta de pi per a la formació del pòrtic rígid de la cara 
posterior del ‘hide’. 

 
Es garanteix la impermeabilitat de la coberta del ‘hide’ amb una tela impermeable 

auto-protegida i adherida al plafó de coberta. Per a la resta de parament verticals es confia 
la impermeabilitat al revestiment del ‘hide’ amb post de fusta vertical i acabat amb manta 
de gespa artificial. 

 
L’acabat final exterior és amb brancada de pi i d’alzina present a l’entorn dels 

emplaçaments dels observatoris. 
 
 
 

ME 3.2. Justificació del compliment de la normativa urbanística  
 

El projecte ha estat sotmès al tràmit de l’article 48 del text refós de la Llei d’Urbanisme, 
fins la resolució de la comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió 
de 21 de març de 2018. 
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En base a aquesta resolució el promotor encarrega aquest projecte per justificar 
constructivament i tècnica l’observatori d’aus que es pretén construir, d’acord amb el 
projecte de recolonització d’una parella d’àliga cuabarrada, i l’autorització obtinguda per a 
la observació d’aus, donant compliment a les prescripcions que el mateix Servei de Flora i 
Fauna estableix per aquest tipus de construccions. 

 
D’acord amb els criteris establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei  

38/1999) desenvolupats pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD 314/2006), podem 
entendre que es considera edificació: 

“...el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado,...”  
 

i requeriran un projecte les obres de nova construcció excepte:  
“... aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no 

tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen 
en una sola planta.” 

 
Amb això podem justificar que la construcció d’un ‘hide’ no te la consideració 

d’edificació, atès el seu caràcter temporal, lligat a una autorització de l’administració 
encarregada de vetllar pel medi en el que es situa, i responsable de renovar, modificar les 
condicions de l’autorització i fins i tot ordenar el desmuntatge de l’observatori. 

 
 
En el projecte de l’observatori es te en consideració el caràcter temporal i la condició 

desmuntable de la construcció, escollint uns materials i una tècnica constructiva que 
permeten i responen de la millor manera possible a aquestes condicions. 

Així, atenent la consideració de construcció tècnicament senzilla i d’escassa entitat 
constructiva, que no té caràcter residencial o públic, sigui de forma eventual o permanent, 
que es desenvolupa en una sola planta i no afecta a la seguretat de les persones, segons 
la LOE i el mateix “Codigo Tecnico de la Edificación” no és estrictament necessari un 
projecte i en qualsevol cas no és d’aplicació els requisits i determinacions del CTE en la 
construcció d’aquest observatori. 

 
 
 

ME 3.3. Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies. 
 

Programa funcional i d’usos. 
 

L’amagatall es dedicarà exclusivament a l’ús temporal i esporàdic d’observació i 
fotografia d’aus d’acord i en les condicions de l’autorització M0116_18_018 esmentada en 
l’apartat ME 1 d’aquest document. 

 
L’activitat concreta per la qual s’obté l’autorització és la de fotografia/filmació de 

rapinyaires des d’amagatalls en posadors fent servir esquer. Col·locació de càmeres 
fototrampeig amb esquer per a petits carnívors. 

 
Les especies relacionades a l’autorització són: Falcó pelegrí (Falco peregrinus), Aligot 

(Buteo buteo), Astor (Accipiter getilis), Esparver (Accipiter nisus), Xoriguer comú (Falco 
tinnunculus), Duc (Bubo bubo), Mussol comú (Athene noctua), Òliba (Tyto alba) i Àliga 
cuabarrada. 
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La utilització del “hide” és esporàdica i per un termini de temps concret. A la mateixa 

porta o a l’exterior del mateix, condició del Servei de Fauna i Flora, caldrà instal·lar un rètol 
advertint que un mal ús per persones no autoritzades comportarà sancions 
administratives. 

 
Alhora els responsables autoritzats, dos dies abans, hauran de comunicar al control 

central del cos d’agents rurals i al servei de Fauna i Flora, la llista d’usuaris de cada sessió 
fotogràfica. 

 
 
 
 
 

RRelació de superficies utils i construïdes: 
 
Relació de superfície úútil  

 
Construcció d’una sola planta amb una superfície útil total de: 

6,47 metres quadrats. 
 
Relació de superfície cconstruïda  

 
Construcció d’una sola planta amb una superfície construïda total de: 

7,18 metres quadrats. 
 
 

La superfície construïda total sumant els dos hides és de 14,36 metres quadrats 
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MME 4. Requisits a complimentar 
 
Tal com s’ha expressat als antecedents, capítol ME 2.1 Requisits normatius, s’exclou 

la construcció de l’observatori d’aus del compliment dels requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei  38/1999) desenvolupats 
principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD 314/2006), atenent la consideració 
de construcció tècnicament senzilla i d’escassa entitat constructiva, que no té caràcter 
residencial o públic, sigui de forma eventual o permanent, que es desenvolupa en una 
sola planta i no afecta a la seguretat de les persones. 
 

Malgrat aquesta excepció, es relacionen aquells aspectes que s’ha tingut en compte i 
els requisits que d’acord amb el promotor es consideren, encara que no siguin d’obligat 
compliment i no assoleixin els mínims prescrits per la normativa vigent, la qual cosa és 
acceptada pel promotor. 
 
 
ME 4.1. Utilització: Condicions d’habitabilitat dels edificis d’habitatge. Prestacions. 

No s’escau el compliment del Decret  D.55/2009 “Condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat”, atès que no te ús residencial. 
 
 
ME 4.2. Accessibilitat. Prestacions. 

En funció del punt d’emplaçament, l’observatori incorpora algunes condicions 
d’accessibilitat, exterior i interior al ‘hide’ d’acord amb allò que estableix la Llei 18/2007 del 
Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU 
Seguretat d’Utilització, malgrat que en general no són d’obligat compliment 
 
 
ME 4.3. Seguretat estructural 

Malgrat que en general no són d’obligat compliment les exigències bàsiques SE del 
CTE, l’edifici s’ajusta als requisits bàsics de seguretat estructural garantint l’estabilitat de la 
construcció, responent amb seguretat als estats límits últims i complint amb els estats límits 
de servei d’acord amb el tipus de construcció que es projecta i el seu ús, tenint en compte 
que no són exigibles els requisits bàsics SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, 
en els termes de l’article 10 del CTE.  
 
 
ME 4.4. Seguretat en cas d’incendi 

No essent d’obligat compliment les exigències bàsiques SI del CTE., relacionem els 
aspectes de la seguretat en cas d’incendi que s’han valorat, considerat i observat en el 
projecte de l’observatori d’aus ‘hide’:  

 
Propagació interior  
L’observatori constitueix un únic sector d’incendi. 
 
Propagació exterior 
Es tracta d’una construcció aïllada, sense perill de propagació a edificacions 
veïnes properes, però en canvi si a l’entorn forestal immediat. 
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Evacuació 
Es considera una ocupació reduïda màxima de 5 persones i per les seves 
característiques d’evacuació immediata. 
Caldrà garantir, però, que els usuaris no puguin quedar mai tancats a l’interior i per 
tant es garantirà la obertura de qualsevol sistema de tancament del ‘hide’ des de 
l’interior, o es disposarà d’una sortida alternativa indicada convenientment, i  
accionable des de l’interior de l’observatori. 
 
Instal·lacions de protecció contra incendi 
No es preveu l’aplicació de cap mesura de protecció d’incendis a l’exterior del 
‘hide’, sempre que es tingui en compte, en cada època de l’any, les 
recomanacions i restriccions generals i/o locals per evitar el risc d’incendis en l’ús 
dels espais exteriors a l’observatori. 
A l’interior del ‘hide’ es disposarà d’un extintor de característiques adequades per 
evitar la propagació del foc a l’entorn forestal. 
 
Intervenció de bombers  
El ‘hide’ es desenvolupa en una sola planta i permet l’accés als bombers en cas 
d’incendi amb les mateixes condicions que poden accedir al medi allà on 
s’emplacen els observatoris. 
 
Resistència al foc de l’estructura 
No es requereix el compliment de cap grau d’estabilitat al foc de l’estructura, 
d’acord amb l’ús previst i sempre que es garanteixi la facilitat d’evacuació 
immediata dels seus ocupants com s’ha expressat anteriorment. 

 
 
ME 4.5. Seguretat d’utilització. Prestacions. 

Relació de les condicions que s’han valorat , considerat i observat en el projecte per a 
la construcció del Hide: 

 
Risc de caigudes 
En la construcció del ‘hide’ es tindrà cura de les discontinuïtats en els paviments, 
els desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no 
escalable i alçada en funció del desnivell que s’està protegint. Es considera que la 
neteja dels vidres exteriors no comporta risc al ser o practicables o fàcilment 
desmuntables, o que es poden netejar fàcilment des de l’exterior. 
 
Impactes o enganxades 
En tots els elements construïts del ‘hide’, es contempla l’efecte a aquells elements 
fixes i practicables susceptibles de produir impactes i als elements fràgils 
susceptibles de rebre’ls. 
 
Immobilització  
No s’escau. 

 
 
ME 4.6. Salubritat 

El ‘hide’ no s’inclou en l’àmbit d’aplicació de la normativa vigent que regula les 
exigències bàsiques de salubritat, garantint en qualsevol cas la protecció enfront de la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), i sense haver de justificar la 
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qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, ni haver de disposar de xarxes de 
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

 
A continuació es desenvolupa la valoració en detall dels aspectes bàsics contemplats 

en fase de projecte d’aquest observatori: 
 

Protecció enfront de la humitat  
L’edifici garanteix la protecció enfront de la humitat. 
 
Qualitat de l’aire  
L’edifici disposa de les condicions de ventilació per garantir les exigències 
bàsiques de qualitat interior de l’aire, pel tipus de construcció en sec, i la manca 
de segellat de les juntes, es manté un nivell de confort i qualitat de l’aire suficient 
per a l’ús que es pretén, prescindint de les instal·lacions tèrmiques. 
 
Subministrament d’aigua  i evacuació d’aigües  
El ‘hide’ no comptarà amb una instal·lació d’aigua ni tampoc no incorpora xarxa 
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

 
 
ME 4.7. Protecció enfront del soroll. 

No són exigibles al ‘hide’ les proteccions enfront del soroll determinats en el CTE.  
Tanmateix els tancaments proposats de fusta i el revestiment es consideren suficients 

per dotar l’amagatall de l’aïllament acústic suficient perquè l’obervatori compleixi els 
requeriments exigits per a no molestar ni interferir en el comportament i hàbits de les 
espècies observades. 
 
 
ME 4.8. Estalvi d’energia. 

L’observatori no ha de satisfer les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) del 
codi tècnic en referència a la limitació de la demanda energètica, per tant no haurà 
d’incorporar instal·lacions tèrmiques, ni disposar de sistemes d’il·luminació eficient ni 
incorporar energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. 

 
Limitació de la demanda energètica,  
el ‘hide’ no inclou cap mena de demanda energètica. 
 
Rendiment de les instal·lacions tèrmiques,  
el ‘hide’ no disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS). 
 
Contribució solar mínima per a la producció d’ACS, 
el ‘hide’ no té demanda d’ACS. 

 
 
ME 4.9. Eco eficiència 

El projecte no ha d’incorporar els criteris d’eco eficiència del Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i 
els residus, essent una construcció que no està destinada a cap dels usos pels quals l’article 
1.2 de l’esmentat decret, fa que no sigui preceptiva la seva aplicació. 
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MME 5. Descripció dels elements que conformen els sistemes. 
 
 
ME 5.1. Treballs previs. 

No es preveu l’esbrossada del terreny ni tampoc moviments de terres, excavacions o 
reblerts, atès que es respecta la topografia original de l’emplaçament. 
 
 
ME 5.2. Sustentació. 
 

Terreny de fonamentació: 
No és necessari la realització d’estudi geotècnic, essent una construcció exclosa del 
compliment del Codi Tècnic.  
El terreny natural sobre el qual es sustenta la construcció del ‘hide’, atès que és terreny 
no cultivat, s’accepta com a vàlid i amb les característiques suficients per garantir una 
tensió de contacte de 1 Kg/cm2 i un nivell d’assentaments admissibles pel tipus de 
construcció projectada. 
 
Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns: 
No es consideren, atès que la construcció està aïllada i lluny de qualsevol altra edificació 
i servei. 
 
Fonamentació: 
La construcció de la plataforma horitzontal sobre la qual es construeix el ‘hide’ es calça 
sobre socons, trets de troncs de pi, i que serveixen per anivellar. 
Aquests socons reposen directament sobre el terreny natural, en total són 10 punts de 
suport, amb un diàmetre mínim de 25cm. 
Així per cada un dels 10 punts de suport, amb la tensió de contacte admesa, obtenim 
una capacitat de càrrega d’aproximadament 480 quilograms, i 4.800 kg en total, valor 
que s’ha comprovat que no s’assoleix. 

 
 
ME 5.3. Estructura. 

L’observatori d’aus s’emplaça sobre l’entarimat horitzontal de taulons de 70mm de 
gruix.  

Aquest entarimat format per taulons col·locats a tocar en la direcció de 4 metres, es 
claven sobre cinc travessers en la direcció ortogonal, també taulons de 70mm de gruix i 
184cm de llargada, situats sobre els socons que els anivella.  

Aquests travessers, clavats també als socons, es situen a un metre entre ells. 
 
Així sobre el terreny natural no es construeix cap element fixe de sustentació del hide, 

repartint el contacte en 10 punts, amb socons de fusta de pi, col·locats en sec sobre el 
terreny minimitzant l’efecte que la pròpia implantació podria causar al medi. 

 
Un cop format l’entarimat horitzontal es col·locaran a les quatre cares del hide, la frontal 

tota sencera porta els vidres espia per fer l’observació, els dos laterals formats per una plafó 
arrambat a la part posterior i que tapa parcialment els dos costats, i a la part posterior dos 
pilars i bues bigues formant un portic rectangular d’unions rígides per garantir l’estabilitat. 

Finalment la cara superior tapada per un plafó una mica inclinat que forma la coberta, 
En conjunt formen una caixa que s’estabilitza amb el treball de cada plafó. 
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Els plafons estan format per post de fusta de pi que s’utilitza per la construcció de palets 
i tenen dues possibilitats de gruix de 25 mil·límetres i de 18mm. 

Els plafons-paret es formen a partir de muntants verticals de 25 mm., base per clavar 
les posts horitzontals de 18mm de gruix que quedaran vistes a l’interior del ‘hide’. Es 
triangularan els requadres extrems tal com es determina a la documentació gràfica, per 
rigiditzar el plafó i garantir el seu treball com un diafragma. 

 
En el plafó frontal es deixaran les obertures per col·locar les vidres espia de 90x45cm i 

5mm de gruix i en un lateral el forat de la porta. 
 
Tots aquest plafons verticals s’acabaran exteriorment amb posts verticals de 18mm de 

gruix, clavats als travessos superior, inferior i d’entremig que han servit per muntar el plafó. 
 
El pòrtic de la cara posterior del plafó esta format per dos pilars constituïts per dos 

taulons de 5x20cm de secció, separats 5 cm, espai per on es situen les dues bigues també 
de 5x20cm. 

La unió dels pilars amb les dues bigues, una superior i una inferior, formant el rectangle 
rígid es fa amb quatre passadors, barra roscada de 12mm amb volanderes i cargols femella 
i contrafemella. 

 
El plafó de coberta es formarà amb quatre capes de posts. La inferior i superior de 

25mm col·locada en la direcció curta del hide i una capa entremig de 18mm, es recolza al 
plafó frontal i al portic de la part posterior del hide. 

 
El plafó de coberta s’ha calculat per suportar una sobrecàrrega de 100 kg/m2 i el conjunt 

s’ha modelat per simular el seu comportament com a diafragma que garanteix l’estabilitat 
del conjunt. 

 
 

ME 5.4. Envoltant, compartimentació i acabats. 

En general els sistemes d’envoltant, compartimentació i acabats que el conformen 
l’edifici no han de complir les exigències de la normativa actual tal com s’ha justificat al 
capítol ME 4 “Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici”. 

 
De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels 

elements que configuren els sistemes d’envoltant, compartimentació i acabats: 
 

Soleres, forjats sanitaris: 
Es construirà un empostissat amb taulons sobre travessers anivellat sobre socons 
rcolzats sobre el terreny natural, tal com s’ha descrit a l’apartat d’estructura. 
 
Murs en contacte amb el terreny: 
No se’n projecten. 
 
Façanes: 
Te la consideració estricte de façana el plafó frontal que conté els vidres espia. 
Els altres dos plafons laterals tanquen parcialment els dos costats del ‘hide’. 
El costat posterior resta totalment obert i esta format per un marc rígid. 
Els plafons i el marc rígid tenen a l’hora funció estructural, rigiditzen el conjunt i 
l’estabilitza tal com s’ha descrit en l’apartat corresponent d’estructura. 
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La fusteria exterior és un simple forat en el plafó anomenat frontal i l’envidrament 
és tipus espia tal com determina les condicions de l’autorització obtinguda. 
L’acabat dels tres plafons serà amb manta de gespa artificial encolada i brancada 
de l’entorn per complir amb la condició de camuflatge de l’observatori. 
 
Cobertes: 
La coberta es construirà sobre el plafó estructural de fusta descrit a l’apartat 
d’estructura, encolant una lamina impermeable auto-protegida i encolada al plafó 
tipus ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST de la casa Danosa o equivalent.  
L’acabat de coberta, com el de façana, serà amb manta de gespa artificial 
encolada i brancada de l’entorn per complir amb la condició de camuflatge de 
l’observatori. 
 
Compartimentacions interiors verticals: 
No es projecta cap distribució interior. 
 
Compartimentacions interiors horitzontals: 
No hi ha compartimentacions interiors horitzontals i en qualsevol cas si es considera 
així l’entarimat horitzontal ja s’ha descrit a l’apartat d’estructura i no disposa de cap 
element d’aïllament a soroll d’impacte. 
 
Acabats: 
La fusta emprada per a l’estructura i la construcció de l’envolupant del ‘hide’ es 
deixarà vista, acabada amb vernís porós a determinar durant l’execució de l’obra, 
mantenint el criteri de minimitzar el manteniment.  
Per tal d’assegurar la durabilitat de la fusta cal protegir-la tant dels agents biòtics 
com meteorològics, mitjançant tractaments superficials i/o solucions constructives 
que evitin l’acumulació d’aigua sobre els elements estructurals. 
Per això es defineix la probabilitat d’atac per part d’agents biòtics a partir del risc 
biològic, que es determina en funció principalment del grau d’humitat que assoleixi 
durant la seva vida útil, per a cinc tipus de classe d’ús, que al final estableix el 
tipus de protecció que cal aplicar. 
En els casos de protecció superficial les capes protectores s’aplicaran sobre la 
peça acabada, una vegada efectuats tots els mecanitzats necessaris (pentinat, 
mecanitzat de les arestes, forats, etc...). Quan es requereixi una protecció mitjana 
o profunda, aquesta s’aplicarà sobre les làmines prèviament al seu encolat. 
 
.- Amb tot això, la protecció dels elements estructurals de fusta, en concordança 
amb la classe d’ús, serà: 

-  Fusta interior 
Tipus de classe d’us: 1 
Tipus de protecció: Cap 

-  Fusta exterior exposada a la pluja 
Tipus de classe d’us: 3 
Tipus de protecció: mitja (la penetració mitjana assolida pel protector és 
superior a 3mm en qualsevol part de la superfície tractada, sense arribar al 
75% del volum impregnable, corresponent a un grau de penetració des de 
P3 fins a P7.) 
 

Els nivells de protecció corresponen a allò establert a la norma UNE EN 351-1. 
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Referent a la protecció envers els agents meteorològics, allò més efectiu és 
protegir mitjançant el disseny dels detalls l’acumulació d’aigua i evitar la seva 
retenció. 
A l’exterior s’aplicaran proteccions de porus obert. 
 

.- Protecció a la corrosió dels elements metàl·lics. 
Malgrat que estrictament amb classe de servei 1 no cal cap tipus de protecció 
per a visos de qualsevol diàmetre ni xapes de qualsevol gruix, el projecte 
preveu el tractament galvanitzat de visos i xapes metàl·liques, i en el cas 
d’elements especialment exposats a l’acció de l’aigua es recomana l’ús de 
visos i xapes (especialment si són de menys de 3 mm de gruix) galvanitzats 
Fe/Zn 25c, Fe/Zn 40c o acer inoxidable, segons allò establert a la norma ISO 
208. 
Les unions exteriors exposades a l’aigua han d’estar dissenyades per evitar la 
retenció d’aigua i preferentment ventilades. 

 
Aïllaments: 
L’observatori no disposa d’aïllament tèrmic. 
 
 

ME 5.5. Condicionament, instal·lacions i serveis. 

D’acord amb l’ús que es farà de la construcció projectada, en general no es preveu cap 
mena d’instal·lació. 

 
A continuació es valoren i descriuen les característiques fonamentals dels elements que 

configuren els sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis: 
 

Recollida i evacuació i tractament de residus 
L’activitat i l’ús que es farà del ‘hide’ fa preveure la generació de residus que es 
seleccionaran en cubells separats per residus orgànics, envasos i plàstics, vidre, 
papers i cartrons, i resta de residus que els mateixos usuaris hauran d’emportar-se 
en acabar la feina i portar-los a la deixalleria mes propera, dipositant cada tipus de 
residu en el contenidor corresponent. 
 
Subministrament d’aigua  
No es projecta subministrament d’aigua 
 
Evacuació d’aigües residuals 
No es projecta xarxa d’evacuació d’aigües residuals ni pluvials 
 
Evacuació de bafs de la cuina 
No es projecta cap equipament de cuina 
 
Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
No es projecta instal·lació elèctrica ni d’il·luminació artificial. 
 
Telecomunicacions 
No es projecta instal·lacions de telecomunicacions.. 
 
Sistemes de ventilació  
No es projecten sistemes de ventilació específics mes enllà de la ventilació natural. 
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Instal·lacions tèrmiques  
No es projecten instal·lacions tèrmiques. 
 
Incorporació d’energia solar tèrmica per a producció d’ACS 
No es projecta instal·lació d’aigua calenta sanitària. 
 
Instal·lacions de protecció contra incendi 
No es projecten instal·lacions de protecció contra incendis. 

 
 
 
 
ME 5.6. Equipament interior i Condicionament espais exteriors. 

A l’interior del ‘hide’ es construirà un taulell horitzontal per permetre el treball dels 
observadors, prendre anotacions, etc.  
També es disposarà de cinc cadires, una per cada ocupant. 

 
No es projecta el condicionament de l'espai exterior de la parcel·la amb l’objectiu exprés 

de respectar l’entorn i el manteniment de les condicions actuals. 
 
 
 
 
 
Castellterçol, juny de 2018 
 
 
 
 
 
Josep Pratdesaba Fargas, 
Arquitecte col·legiat 24.736/7 
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AAM+PR  AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
 
AM Amidaments 
 

Donat que l’obra es farà per administració directa i d’acord amb el promotor no es faran 
amidaments ni pressupost detallat. 

 
 
 

PR Pressupost 
 
Pressupost desglossat per capítols: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pressupost d'execució material és de dos mil quatre-cents euros. 
 
 
 
El pressupost d'execució material és estimatiu, no vàlid a efectes de contractació. 
 
 
 

 
 
 
 
Granera, juny de 2018 
 
 
 
 
 
 
L’arquitecte             El promotor. 
 
 
Josep Pratdesaba Fargas          Marcos Lacasa Cazcarra 
 
 

  

   
01 Sustentació 240,00 
02 Estructura 1.450,00 
03 Envoltant, compartimentació i acabats 320,00 
04 Condicionament, instal·lacions i serveis. 180,00 
05 Equipament interior i Condicionament espais exteriors 210,00 
 TTotal  2.400,000 
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DDG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, RELACIÓ DE PLÀNOLS 
 
 
 
 
 

La documentació gràfica necessària per a la definició del projecte figura en els plànols 
que s’adjunten relacionats en el llistat que segueix: 

 

 
 
 
 
 

01 Situació i emplaçament de l’observatori d’aus, “hide” Salvatges 
02 Emplaçament de la finca de Salvatges i dels observatoris d’aus, “hide” 
03 Definició geomètrica, planta procés implantació de la plataforma 
04 Definició geomètrica, plantes 
05 Definició geomètrica, alçats del “hide” 
06 Definició geomètrica, alçat plafons detall de les traves estabilització 
07 Definició geomètrica, detall de la porta d’accés i porticó tancament vidres espies i 

secció del “hide” 
08 Definició geomètrica, secció transversal del “hide”, detall i descripció dels materials 
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