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DISSENY I REALITZACIÓ DE DECORATS.   
 
La caiguda o ensorrament d’un element o del conjunt d’un decorat és l’origen 
d’accidents greus i fins i tot mortals. 
 
L’anàlisi d’aquests accidents demostra per tant que la fragilitat relativa del treball, els 
canvis en la posada en escena, els retards dés del disseny, l’estudi, la realització o 
el muntatge han contribuït a que aquest es produís.   No obstant, correspon a los 
dissenyadors de les obres i espectacles assegurar-se que faran necessàries les 
característiques particulars, bàsicament a l’aire lliure, en musicals, en el circ... 
 
Aquest document conté també els quadres analitzant les riscos i fenòmens perillosos 
per cada fase de l’espectacle, les disposicions tècniques generals per el disseny i 
l’execució de decorats així com una fitxa descriptiva de la missió de protocol de 
seguretat.  
 
 
 2.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES GENERALS PER EL DISSENY  I L’EXECUCIÓ 
DE DECORATS 
 
Aquest document a estat establert a partir dels treballs realitzats pel Sr. Loïc Durand 
de l’Opera National de Paris.  
 
1. Clàusules generals. 
 
 1.1 Classificació dels decorats o dels elements de decorat. La classificació te per 
objectiu, a partir d’una avaluació de riscos inherent a l’explotació de cada element 
del decorat d’una mateixa producció, de definir el nivell de control de la construcció 
(interna o externa) i dels documents referents.  Dins d’una mateixa producció cada 
decorat o element del decorat pot tenir una classificació particular en funció dels 
criteris definits a continuació.   
 
Categoria A   
 
Quan la posada en escena no precisa aglomeracions de gent, ni animals ni enginys 
particulars.  Estan classificats en aquesta categoria: 
   

• Els treballs senzills comparables al mobiliari d’interior, terres practicables 
on l’alçada és inferior a 1 m. 

• Els telons, rompiments, decorats pintats sospesos de la teler. 
• Els bastidors fixats al paviment o sobre carres inferiors als 5 m d’alçada en 

espais tancats. 
 
  Categoria B   
 
Tracta dels treballs o de part d’aquells d’una complexitat superior a la categoria A. 
Estan classificats en aquesta categoria: 
 

• Els practicables compresos entre 1 i 3 m d’alçada.  
• Els elements construïts sospesos de teler, d’un pes inferior als 200 Kg.  
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• Els elements construïts o bastidors sobre paviment o carres d’una alçada 
compresa entre els 5 i els 10 m, usats en espais tancats. 

• Les construccions inferiors a 10 m d’alçada destinades a rebre o sostenir 
un equipament (so, il·luminació, cortinatge...) d’un pes inferior als 200 kg, 
usades en espais tancats. 

 
Categoria C 
 
Estan compresos en aquesta categoria tots els elements de decorat d’una 
complexitat superior a aquells de la categoria B: 
 

• Practicables de més de 3m d’alçada. 
• Els equipament construïts penjats de teler de més de 200 Kg.  
• Els elements construïts o bastidors sobre paviment superiors a 10 m 

d’alçada. 
• Qualsevol element que asseguri l’elevació de personal (vol, aparició,...).  
• Les construccions de més de 10 m d’alçada o destinades a rebre o 

sostenir equipaments d’un pes superior a 200 kg, utilitzades en espais 
tancats. 

• En espais oberts (aire lliure), tota construcció destinada a rebre o sostenir 
equipaments sigui quin sigui el seu pes, de la mateixa forma que els 
bastidors siguin sobre carres o paviment.  

• Els practicables o tots els elements susceptibles de rebre una aglomeració 
important (+ 4 persones /m2) o un grup (+ 2 persones /m2) efectuant salts, 
o animals (cavalls, elefants,...) o enginys particulars (vehicle automòbil) . 

 
 
Cal recordar que depèn del productor avaluar els riscos de tota situació de treball 
(veure Article L230-2 del Codi de Treball). En conseqüència, tot aquells elements 
que no figuren en les categories esmentades, tindran lloc desprès duna anàlisi de 
riscos per determinar la seva classificació.    
 
1.2 Sistema de control.   
 
Element de la categoria A   
 
Aquests treballs seran objecte d’un control visual de bona execució.   
 
Els documents subministrats pel constructor seran els fulls de mesures ( plànols 
acotats on només es definiran els elements del decorat sense indicació de la 
construcció) i els plànols de muntatge.  
 
Per el bastidors sobre paviment o carres el principi d’estabilitat estarà descrit en els 
fulls de mesures.  
  
Element de categoria B   
 
La verificació serà efectuada per una persona especialment designada.   
Els documents a subministrar  seran els plànols d’execució a escala 1/20 i 1/50 i els 
plànols de muntatge. 
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En el cas d’una execució feta per una empresa exterior, el contracte haurà de 
precisar el termini de lliurament dels plànols amb la finalitat de que el control pugui 
ser fet durant els treballs. 
 
Element categoria C   
 
El control, incloent-hi la verificació de les hipòtesi de càlcul, serà efectuat per una 
persona competent en els organismes de control d’estructures. 
   
Documents subministrats: plànols d’execució a escales 1/20 i 1/50, notes de càlcul, 
plànols de muntatge. 
  
Com a la categoria B, el termini de lliurament d’aquests documents serà esmentat 
en el contracte.  Correspon al Productor el decidir sobre la intervenció d’un 
organisme de control, si hi ha algun dubte sobre la competència de les persones 
encarregades d’aquestes missions.   
 
1.3 Contingut dels documents   
 
1.3.1 Contracte amb el constructor  
 
En el cas de construccions externes, el contracte haurà de precisar la categoria a la 
que es correspon cadascun dels elements de l’obra a construir, el procediment de 
control a posar en marxa i els documents a lliurar d’acord amb un calendari precís.  
Si es tracta d’una senzilla comanda d’execució, el contracte precisarà que els 
plànols i les notes de càlcul seran facilitats pel productor. En el cas d’una comanda 
d’un disseny i realització, el contracte precisarà els documents que el constructor ha 
de fer per cada element en funció de la seva categoria.  En els dos casos seria 
desitjable que els documents de muntatge siguin facilitats pel constructor.   
 
1.3.2 Plànols d’execució 
 
Els plànols d’execució hauran de ser fàcilment identificables. Es recomanable que 
els elements que figurin a l’annex d’aquest document diguin identificat sobre el 
plànol.   
 
1.3.3 Pla de muntatge  
 
Sigui quina sigui la categoria de l’obra, els plànols de muntatge han de mencionar 
clarament el marcatge dels elements, el seu emplaçament, l’ordre del muntatge, els 
mitjans necessaris per el seu muntatge pels tècnics, així com una llista exhaustiva 
dels cargols, passadors i utillatge. Aquests han de ser lliurat al productor dins del 
termini establert per contracte.   
 
1.4 Particularitats de l’explotació   
 
Si s’observa que és tècnicament impossible de realitzar els element de decorat 
conforme a les prescripcions del punt 2, més endavant, o si l’anàlisi de les 
condicions d’explotació permeten assegurar que això no comporta cap risc pel 
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personal, pot ser tolerada la derogació referent a la resistència de les superfícies 
accessibles en càrrega o a la perforació, com també a la solidesa de les baranes. 
En aquest cas, tindrà lloc: 
  

• Aplicar estrictament el capítol 3 del present document “Derogació”. 
• Posar un rètol, fora de la vista del públic, indicant el nombre màxim  de 

persones a pujar. Aquestes indicacions han de poder-se veure durant tota 
la fase de muntatge.   

 
En el cas de càrregues manifestament excepcionals (animals grossos, 
aglomeracions de gent, enginy pesant...) correspon al productor amb el concurs 
d’una persona competent, efectuar els estudis necessaris. Els elements de decorat 
seran objecte d’un procediment definit pels elements de categoria C.  
 
 
2. Clàusules tècniques   
 
2.1 HIPÒTESI DE CÀLCUL 
 
Les hipòtesis a considerar pel disseny i la realització de les obres de les categories A 
i B son les següents: 
 

• La resistència de les superfícies accessibles es de 250 kg/m2. 
• La resistència a la perforació dels paviments es de 500 kg en una 

superfície de 10 x 10 cm, dins del límit de càrregues repartides definides 
abans. 

• Els càlculs han de  considerar una sobrecàrrega lateral, corresponent a un 
5% de la càrrega d’explotació, i a la deguda a la barana. 

• Els càlculs de deformació son efectuats sobre la base de les càrregues i 
les sobrecàrregues, sense l’aplicació dels coeficients de ponderació o de 
seguretat. 

• Els càlculs d’estabilitat del conjunt  engloba un repartiment de 
sobrecàrregues que incorpora el cas més desfavorable. 

• Quan els decorats estan situats sobre equipaments mòbils ( carra, 
plataforma elevadora...), les seves estructures han de poder respondre als 
esforços generats per una parada d’urgència (desplaçament motoritzat) o 
brutal (desplaçament manual).  

• Els paviments en alçada per sota dels quals puguin circular persones, 
estaran construïts amb material que no permeti la caiguda d’objectes.   

• Per els treballs de categoria C, aquestes hipòtesi seran validades 
mitjançant càlculs, tenint en compte les situacions potencials perilloses a 
partir del guió tècnic d’escena.  

 
2.1.1 Estructures metàl·liques 
 
Estructures en acer   
Els càlculs faran referència a les regles EUROCODE 3. 
  

• Coeficient de ponderació i de seguretat. 
Els coeficients de ponderació prenen els següents valors:  
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   1.33 per les càrregues permanents  
1.5 per les càrregues d’explotació (compreses les càrregues 

laterals)   
 

• Límit elàstic 
• Estructures sobre paviment 

 
Tenint el compte la particularitat dels treballs del Teatre (muntatges i desmuntatges 
freqüents, emmagatzematge, modificacions sobre la marxa, etc.) els moments 
elàstics son limitats; la taxa de treball de l’acer es limita al 85% del seu valor límit 
elàstic.   
 
Estructures penjades   
A  més a més de les particularitats descrites per les estructures sobre paviment, cal 
adjuntar els esforços dinàmics relligats a la teler; la taxa de treball de l’acer tindrà un 
límit del 60% dels valor del límit elàstic.   
 
Estructures en al·leacions d’alumini.  
Els càlculs faran referència a les regles DTU P22702 (A.L. 76), amb limitació de la 
taxa de treball de les al·leacions d’alumini. El mòdul d’elasticitat longitudinal a tenir 
en compte es igual al de l’al·leació considerada. 
  

• Coeficient de ponderació i seguretat.  
Els coeficients de ponderació prenen els següents valors:  

   1.5 per les càrregues permanents.  
   1.7 per les càrregues d’explotació (incloses les  sobrecàrregues 
laterals) 

• Límit elàstic 
• Estructures sobre paviment  

El valor de la taxa de treball es equivalent al 85% del límit d’elasticitat 
de l’al·leació usada. 

• Estructures penjades  
El valor de la taxa de treball es equivalent al 60% del límit d’elasticitat 
de l’al·leació usada. 

 
 Correspon a les persones, responsables del control, de vetllar per la bona execució 
d’algunes de les regles recordades en el annex. 
 
2.1.2 Estructures en fusta   
 
El càlculs fan referència a les regles EUROCODE 5, amb la limitació de la taxa de 
treball en fusta.   
 

• Coeficient de ponderació i seguretat.  
Les verificacions de resistència i d’estabilitat tenen en compte les 
especificacions previstes a l’article 1.21(especificacions totals 
ponderades de 1er i 2on gènere).    

 
Els càlculs de flexió tenen en compte el efecte de la deformació per les càrregues 
permanents.   
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• Dificultat  admissible  
• Estructures sobre paviment 

La taxa de treball esta limitada al 85% del valor de Dificultat  admissible 
definit a l’article 3.12 (quadre 3), afectat d’un coeficient relatiu al 
percentatge d’humitat de la fusta (tenint en compte local de 
emmagatzematge,...)    

• Estructures penjades  
La taxa de treball esta limitada al 60% del valor de Dificultat  
admissible.  Correspon a les persones, responsables del control, de 
vetllar per la bona execució d’algunes de les regles recordades en el 
annex.   

 
2.1.3 Altres materials (Resines, plàstics,...)    
 

• Coeficient de ponderació i seguretat  
Els coeficients de ponderació prenen els següents valors: 

     1.33 per les càrregues permanents  
   1.5 per les càrregues d’explotació (incloses les sobrecàrregues 

laterals) 
• Taxa de treball dels materials 
• Estructures sobre paviment 

 El valor de la taxa de treball es equivalent al 85% del límit de Dificultat  
admissible.    

• Estructures penjades 
 El valor de la taxa de treball es equivalent al 60% del límit Dificultat  

admissible.   
 
Deformacions 
 
 Per tots els treballs, el límit admissible de deformació esta en 1/200 de la fletxa. 
  
2.2 ALTRES DISPOSICIONS  
 
2.2.1 Treballs sobre carres  
 
Estabilitat 
És imperatiu d’assegurar una bona estabilitat dels treballs sobre carres, tenint en 
compte tant els desplaçaments ràpids com les aturades brutals. 
 
Selecció de rodes 
Les rodes han de tenir un diàmetre adaptat a la càrrega i a la classificació del 
decorat. Per limitar els esforços de manteniment i de reduir els enfonsaments per 
càrrega puntual excessiva, es recomanable de muntar un diàmetre mínim de 200 
mm. 
 
2.2.2 Baranes, balustrades,... 
Tot practicable de més de 1 m d’alçada ha de ser protegit amb una barana. 
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2.2.2.1 Quan la barana està fora de la vista del públic, ha de respectar les 
prescripcions següents: 
 

• Sòcol de 15 cm d’alçada 
• Sota barana a 50 cm. 
• Barana a 100 cm. 
• Resistència a una força horitzontal uniformement repartida de 60 DaN per 

metre de barana. 
• Resistència a una força vertical concentrada en un punt qualsevol de 100 

DaN. 
 
Pel dimensionat, aplicar les especificacions del capítol 2.1 anterior sense aplicació 
dels coeficients de ponderació.  
 
2.2.2.2 Quan les baranes son vistes pel públic. L’empresa les ha de dissenyar 
perquè s’aproximin al màxim a les prescripcions acabades de descriure, sobretot en 
referència a les càrregues.  En el cas que aquestes prescripcions no puguin ser 
ateses, es donarà efecte a  les disposicions dels punts 1.4 i 3 del present capítol. 
 
2.2.2.3 En cas d’impossibilitat del muntatge d’una barana, es preveurà una zona de 
1 m des de la vora del desnivell dintre de la qual no hi podrà accedir cap persona. 
Estarà senyalitzat mitjançant de forma visible (línia, color,...), les disposicions dels 
punts 1.3 i 3 seran tingudes en compte. 
 
2.2.3 Dimensionat del pes/empaquetat  
 
Cada element serà objecte del marcatge del seu pes si sobrepassa: 
 

• 80 Kg per objecte transportable entre varies persones. 
• 30 Kg per objecte transportable per una persona. 

 
2.2.4 Rampes  
 
Amb la finalitat d’evitar relliscades o caigudes, està recomanat de no construir 
rampes de més de un 16%, sobretot en espais on siguin previstes aglomeracions de 
gent en moviment. 
  
 2.2.5 Elements sospesos de teler    
 
Els elements de decorat destinats a ser sospesos de la teler o que durant el 
muntatge han de ser sospesos d’aquesta, han de dur a la seva part posterior 
indicació del seu pes. Les anelles de muntatge han de estar previstes pels 
constructors. Tenint en compte la necessitat d’usar varis cables ben repartits, amb la 
fi d’equilibrar la tensió entre ells cal muntar-hi tensors o assegurar-se que la longitud 
dels cables sigui exactament la mateixa. El coeficient de seguretat dels elements de 
subjecció del decorat serà 6. En tots els altres casos, el coeficient de seguretat de 
tots els elements de suspensió (eslingues de cable, grillets, tensors,...) serà 10.   
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2.3 EQUIPAMENT ESCÈNIC   
 
Correspon al constructor el recollir tota la informació sobre els equipaments escènics 
(desnivell, capacitat del teler) que tingui relació amb la construcció dels decorats.   
 
2.4 RESISTÈNCIA AL FOC   
 
El productor indicarà al constructor els reglaments de resistència al foc que cal 
aplicar a cada part del treball.   
 
3. DEROGACIÓ   
 
Qualsevol derogació al present document serà objecte d’un document escrit, signat 
pel productor i per el constructor del decorat. Aquest document haurà de precisar les 
impossibilitats d’execució i les mesures compensatòries disposades, s’incorporarà 
com a annex al registre diari de la producció. 
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ANNEXES 
 

 
 

PRESENTACIÓ DE PLÀNOLS I DOCUMENTS . 

Tots els plànols portaran una finestra on hi figuraran els següents 
elements: 

• Nom de l’empresa 
• Obra o producció 
• Tipus de document (FM= full de mesures, PE= plànol d’execució, NC= 

nota de càlcul, PM= plànol de muntatge) 
• Numeració 
• Índex d’actualització. 

S’indicaran també: 

• El tipus de material amb els tractaments de protecció o de modificació 
de la seva estructura a que eventualment hagin estat sotmesos. 

• La secció dels perfils 
• El sistema de muntatge: soldadura, fixació amb cargols, fixació amb 

tirafons,... 
• L’acotació d’execució, les toleràncies funcionals,... 
• El pes dels elements 
• El mètode de suport en cas d’elevació 
• L’estudi d’estabilitat. 
• Les referències de les rodes, rodets i altres elements manufacturats. 
• La numeració dels certificats d’ignifugació 
• L’etiquetat de tots els elements. 

REGLES GENERALS PER LA CORRECTA EXECUCIÓ EN 
CONSTRUCCIONS EN ACER I AL·LEACIÓ D’ALUMINI. 

•  Els extrems dels tubs no presentaran obertures, estaran coberts 
per un tap soldat del mateix material. 

•  No s’esmolarà cap cordó de soldadura entre peces en les 
al·leacions d’alumini. 

•  Els muntatges d’elements auto-estables es dissenyaran per limitar 
les toleràncies i estaran assegurats per cargols de M.10 com a 
mínim, en qualitat 6/8. 

•  Uns angles soldats en les unions entre els bastigis ajudaran a una 
millor distribució d’esforços i evitaran el cissallament dels cargols. 

• Els forats (per la fixació amb cargols) estaran reforçats per platines 
soldades de 5 mm de gruix. 
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•  Les estructures d’acer estaran protegides per una pintura antirovell. 

PER LES ESTRUCTURES EN FUSTA 

Els muntatges es dissenyaran de forma que limitin les toleràncies. Els 
elements de ferreteria que s’hi incorporin seran d’acer galvanitzat o 
protegit per pintura antirovell. 
Els paviments és recolzen sobre les seves estructures de suport sobre un 
material aïllant (cautxú, neoprè). Seran fixats mecànicament sobre les 
estructures per un sistema de passadors o equivalent. 
 
NORMES PER LA ESTABILITAT DELS ELEMENTS SOBRE RODES  
 

 
 
Quan sigui necessari, aquestes equacions seran verificades desprès de 
l’addició d’un contrapès, el valor i la posició del qual es menciona en els 
plànols d’execució i muntatge. 
 

 


