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TEMA 6 – LES ACOTACIONS 

 

1- Què són les acotacions 
2- Com s’acota una figura? 
3- Aspectes a tenir en compte 

 Línies auxiliars de cota 
 Línies de cota 
 Xifres de cota 
 Fletxes de cota 
 Acotació d’espais interiors d’una figura 
 Acotació de circumferències, arcs i angles 
 Acotació de peces circulars i rectangulars 

4- Tipus de línies 
5- Tipus d’acotacions 

 En sèrie 
 En paral·lel 
 mixta 

 

 

 

 

 

1- QUÈ SÓN LES ACOTACIONS? 

Els dibuixos que s’inclouen en els projectes tècnics estan formats per línies, signes i símbols que 

constitueixen un llenguatge universal i que per tant estan subjectes a unes normes. És el que es coneix com 

a normalització del dibuix tècnic i regula la manera com s’han de presentar les peces o els productes. 

Les cotes són els nombres que indiquen la mida real en les unitats que estableixi el croquis o el plànol ( 

mm, cm, ...) o l’obertura en graus d’un angle.  

 

 

2- COM S’ACOTA UNA FIGURA? 
 

 

Primer cal traçar dues línies als dos costats de la part del dibuix que volem 

acotar. Són les línies auxiliars de cota. Aquestes línies sempre són 

perpendiculars a l'aresta o porció  i surten dels seus extrems, per tant ens 

delimiten l'espai que volem acotar. 

Es dibuixen molt fines i sempre amb línia contínua.  
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Després es dibuixa una línia també molt fina que uneix les dues línies auxiliars de 

cota. Aquestes s'anomenen línies de cota sempre són paral·leles a les dimensions 

que estem acotant, toquen sempre les dues línies auxiliars de cota i ens delimiten la 

distància a acotar. Sempre es tracen paral·leles a l'aresta o dimensió a la què fan 

referència. Normalment acaben en forma de punta de fletxa.  

 

 

Ara a cada un dels extrems de la línia de cota dibuixarem dues petites fletxes, són les 

fletxes de cota.  

 

 

 

Només ens queda escriure el nombre que indica la mesura, sempre la REAL, no pas la 

del dibuix, són el nombre i xifra de cota aquests sempre es col·loquen sobre la línia 

de cota i de forma centrada. 

 

 

 

3- ASPECTES A TENIR EN COMPTE 
 

3.1- Les línies auxiliars de cota 

 han de sobresortir uns 2 o 3 mm de la línia de cota. 

 

Quan tenim dos costats iguals, només se n'acota un; no es 

necessari repetir innecessariament cotes que només 

dificultarien la visió del dibuix. 

 

 

 

 



               Tecnologia – 1r ESO                                                                     UD 6 LES ACOTACIONS       - 3 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

3.2- Les línies de cota 

 

S'han d'indicar TOTES les 

cotes necessàries per poder 

construir l'objecte, és a dir, 

no ens poden faltar però 

tampoc se'n poden repetir. 

NO es poden utilitzar les 

arestes del dibuix com a 

línies de cota. 

NO han d'estar ni molt a 

prop ni molt lluny del dibuix 

que s'està acotant. Una 

distància correcta se situa 

entre els 8 i els 10 mm. 

 

 

Cal sempre que sigui possible, que una línia de cota NO estigui creuada per una altra línia. 

 

 

Tot i això si ens cal podem creuar les línies auxiliar de cota. 

 

 

3.3- Les xifres de cota 

 

es col·loquen damunt de la línia de cota i de forma 

centrada, MAI a sota. Quan l'acotament és vertical, la xifra 

de cota se situa a l'esquerra de la línia de cota i girada 90º. 

 

 

 

 

 

Les xifres de cota s'expressen generalment en mil·límetres; per tant els números no porten la unitat al 

darrere.  
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3.4- Les fletxes de cota 

 

Si les fletxes no caben a l'acotament, aquestes es col·loquen a l'exterior. Si hi ha espai, la 

xifra es manté a dins però si tampoc hi ha espai, aquesta xifra també es col·loca a fora. 

 

 

3.5- Acotació d'espais interiors d'una figura 

 

Les cotes se situen preferentment a l'exterior de la figura. Només es col·loquen al 

seu interior si es guanya claretat. 

 

 

3.6- Acotació de circumferències, arcs i angles 

 

En l'acotació de diàmetres, si el cercle és molt petit les fletxes i les xifres es posen fora. 

 

L'acotació del arc i dels angles van des del centre de l’arc 

de la circumferència fins a un punt qualsevol de l’arc.  

Davant del nombre de cota es col·loca una R. 

 

 

3.6- Acotació de peces circulars i rectangulars 

En les acotacions de peces circulars o cilíndriques indicarem que la peça és cilíndrica 
(sobre la línia de cota i davant del nombre de cota es col·loca el símbol Ø). 

 

En les acotacions de peces de base quadrada indicarem que la peça és de base 

quadrada (sobre la línia de cota i davant del nombre de cota es col·loca el símbol 

corresponent). 
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4- TIPUS DE LÍNIES 
 

Igual que molta simbologia les línies també estan normalitzades. 

Les línies o contorns visibles de les peces es dibuixen amb línies plenes d'espessor gros, entre  0'8 mm i 1'2 

mm. 

Les línies de referència o auxiliars i les cotes es dibuixen amb línies plenes i d'espessor fi, entre  0'1 mm i 

0'2 mm. 

Els contorns ocults es dibuixen a traços amb un espessor d'entre 0'4 mm i 0'6 mm. 

Els eixos i els talls es dibuixen amb la combinació de línia i punt i amb un espessor d'entre 0'3 mm i 0'4 mm. 

 

TIPUS DE LÍNIA GRUIX o SECCIÓ (mm) PER A QUÈ L'USEM? 

______________________ 0.8 - 1.2 mm contorns visibles 

______________________ 0.1 - 0.2 mm línies auxiliars de cota 

....................................... 0.4 - 0.8 mm contorns ocults 

__ . __ . __ . __ . __ . __ . __ 03 - 0.4 mm eixos i talls 

 

5- TIPUS D’ACOTACIONS 

5.1- Acotació en sèrie 

 

Les cotes es col·loquen l’una a continuació de l’altra i les línies de cota totes a la 

mateixa alçada. Cadascun dels elements s'acota individualment. 

 

5.2- Acotació en paral·lel 

 

Les cotes de la mateixa direcció tenen l'origen a la mateixa aresta i les línies de cota es 

dibuixen de manera esglaonada en diferents alçades. 

S’indiquen les distàncies totals i algunes cotes estan incloses en altres de més extenses.  
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5.3- Acotació mixta 

 

En peces complexes es pot combinar en una mateixa peça l’acotació en sèrie i l’acotació 

en paral·lel. 

 


