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DOCUMENT I.    MEMÒRIA 
 
 

1.MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1  Naturalesa de l’encàrrec 
 

 L’Ajuntament de Puig-reig ha contractat a la societat professional Arq71 i associats slp, , l’Assistència Tècnica per 
a la Redacció del Projecte tècnic per a la  Rehabilitació i condicionament  de l’edifici Batán i Cardes per a 
Centre d’Entitats de la Colònia Pons del municipi de Puig-reig 

 
  Equip redactor :  ARQ 71 6 associats,slp,  NIF B-63041974 
  Director d’equip:  Ferran Besa Subirats.Arqte.Col·legiat nº 4649-3 al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.  

     NIF. 39289905V 
Seu social:         Carrer de l’Avenir nº8, baixos B. 08006-Barcelona. 

          Tl. 932380150     Fx 934156226     e-mail fbs@arq71.com   www. arq71.com 
 

1.2 Memòria valorada.   
 

Prèviament a la redacció del Projecte de Rehabilitació i condicionament  de l’edifici Batán i Cardes per a 
Centre d’Entitats de la Colònia Pons  es redacta la present Memòria valorada de la primera fase de les obres, 
que corresponen a les de més peremptòria necessitat de realització per a poder garantir l’estabilitat estructural de 
la coberta i conseqüentment  dels edificis.  
 

1.3 Antecedents  històrics.  
 

L’origen de les colònies industrials es pot considerar Britànic, encara que també tingué lloc a Suècia i 
Finlàndia . Al Regne Unit, en un breu període de temps de finals del segle XVIII, van aparèixer uns nous 
assentaments “Factory towns” que explotaven la força de l’aigua per a produir energia.   A principis del 
XIX el sistema industrial va evolucionar cap a les fàbriques de vapor situades a les ciutats, mentre que les 
colònies industrials de riu van revifar en llocs excepcionals per raons filantròpiques. 
 
Cromford (Anglaterra, 1771), a Derwent Valley, va ser la primera fàbrica de cotó filat que va utilitzar l’energia 
hidràulica.   Construïda en un paratge allunyat,  emplaçament d’un antic molí,  caracteritzat per pronunciats 
desnivells paral·lels al riu, en direcció nord-sud; està formada per una sèrie de fabriques connectades i 

habitatges per als obrers, construïts entre 1771 i 1790. 
 

   Aquest model va ser adoptat a New Lanark (Escòcia, 1785) per David Dale.  Robert Owen va introduir-hi les 
propostes de socialisme utòpic que milloraven les condicions de vida i de treball dels obrers, i les va estendre 
a altres colònies d’Irlanda i Estats Units impel·lit pel reconeixement internacional que l’hi propicià.  L’exemple 
d’Owen el va seguir i racionalitzar Titus Salt a mitjans del segle XIX a Saltaire (Regne Unit, 1853-1876), que 
al seu torn va servir de model per l’assentament Italià més tardà de Crespi d’Adda, patrimoni de la humanitat 
des de 1995. 

 
Una colònia industrial era un conjunt format per un recinte fabril,  els habitatges per als obrers i els diferents 

serveis socials propis d’una comunitat, con l’escola, l’església, l’ateneu, la cooperativa, etc. 
 
A Catalunya les colònies industrials de riu apareixen un segle més tard que les primerenques britàniques, i 
van tenir un gran desenvolupament a partir de la segona meitat del vuit-cents. 
 
En una primera fase no es construïen serveis, i els treballadors anaven a comprar al nucli de població més 
proper, que es trobava a un o dos quilòmetres de distància. I que els fabricants anaren a poc a poc convertint 
la fàbrica de riu en colònia industrial, moguts sobretot per les necessitats d’establir una pau social que es 
trobava estroncada. 
 
Per a poder aprofitar l’energia de l’aigua calia construir una resclosa  que permetia acumular l’aigua del riu; un 
canal de derivació, que desviava l’aigua; i la roda hidràulica o la turbina, on la força de l’aigua era 
transformada en energía mecànica i electricitat. 
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               Figura 1. Resclosa de la colònia Pons, amb el canal i part de l’antiga muralla que encara es conserva. 
 

 
El Parc Fluvial Navàs-Berga és un projecte de desenvolupament turístic al llarg del Llobregat on hi ha una 
gran concentració de colònies tèxtils Industrials.  Totes es van fundar durant el segle XIX atretes pel control 
de la gestió que les viles Industrials permetien, i per el poder hidràulic de l’aigua en una zona ambo poc 
carbó. L’objectiu del parc és encoratjar el turisme per a reemplaçar el declivi de l’economia del tèxtil, 
conscienciant del valor històric de les colònies per tal d’assegurar el seu futur. 
 

La colònia Pons està situada al sud del nucli de Puig-reig, al què gairebé hi està unida. Els accessos des de 
la C-16 són els mateixos que per entrar a Puig-reig i, a partir d’aquí, la manera més ràpida d’arribar a la 

colònia és a través d’un carrer obert recentment que uneix el barri de l’Estació amb cal Pons. 
 
Dades del Municipi de Puig Reig 

Superfície: 46,23 Km² 
Població: 4.207 h 
Densitat: 90,22 h/Km² 
Altitud nucli: 455 m 
 
Dades de Cal Pons: 

Superfície: 80.000 m² 
Població: uns 100 habitants 
Altitud: 430 m 
 
La colònia Pons va ser fundada el 1895. L’impulsor de Cal Pons va ser Josep Pons i Enrich (1811-1893), 
nascut a Manresa, important industrial i empresari, decisiu en el procés d’industrialització del Bages i del 
Berguedà.  
 
Josep Pons, l'any 1875, comprà els terrenys de Cal Garrigal, que posteriorment amplià amb la compra de 
més terrenys de masies dels voltants, amb la intenció de construir-hi una colònia industrial. L'any següent 
obtingué el permís d'aprofitament industrial de l'aigua del riu Llobregat i seguidament féu construir 
la resclosa, el canal, la sala de turbines i la fàbrica, que s'inaugurà l'any 1880. 
 
Els Pons van encomanar al mestre d’obres de Berga, Francesc Joan Canals, les obres de construcció que 
van iniciar-se el 1875 amb la fàbrica de pisos, la resclosa, el canal i la turbina. Francesc Joan Canals ja tenia 
experiència en les fàbriques de cal Prat i cal Casas. 
 
Un dels edificis més importants de Cal Pons va ser el que es va construir annex a l'església, l'any 1893, i que 
incloïa l'escola, el convent de les monges, la residència de les noies i el teatre. Els edificis més emblemàtics, 
per la seva espectacularitat, eren l'església i les torres dels amos. L'església, projectada per l’arquiecte Josep 
Torres Argullol, inaugurada el 1887, fou qualificada per la premsa de l'època, com la "Catedral de l'Alt 
Llobregat". 
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Al costat de la fàbrica es construeixen els edificis annexos per a magatzems de bales i de producció i el 
batà.   Aprofitant el desnivell del terreny, a prop de la turbina i del canal, es construeixen els tallers, entre els 
quals destaca el taller de manyans. 
 

                                                      
 
Al carrer Orient hi ha l’edifici de tres pisos, de 96 habitatges plurifamiliars (construïts en dues etapes (1875 i 
1890) i situats a un nivell superior al de la fàbrica). 
 

                                   
 
A la plaça del Centre hi havia la botiga, el cafè, la fonda, el forn de pa i altres serveis. Els habitatges 
d’aquesta zona estaven ocupats per famílies vinculades als serveis esmentats. Els jardiners vivien a l’edifici 
annex a les cavalleries. 
 
El conjunt de la colònia en construcció es va envoltar per una muralla d'uns dos metres d'alçada que tenia 
tres portals i dues portes. 
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Aquesta muralla fou enderrocada durant la Guerra Civil i ja no es reconstruí. 
 

                               
 

 
Cal Pons forma un conjunt industrial i residencial de primer ordre, fins al punt que el 1908 cal Pons va ser 
escollit com un dels llocs emblemàtics de la visita que el rei Alfons XIII realitzà a la conca del Llobregat 
 
El 1916, la colònia Pons acollia una altra visita reial, la de la infanta Isabel de Borbó. 
 
Com la majoria de colònies del Berguedà, Cal Pons es mantingué a ple rendiment i plena de vida fins als 
anys seixanta. La fàbrica seguí funcionant fins l'any 1992, però a partir dels anys setanta, i especialment 
durant els vuitanta, els indicis de la crisi del sector tèxtil es feren sentir i el model de colònia també entrà en 
decadència:   molta gent abandonà Cal Pons i els serveis anaren tancant. Amb el tancament de la fàbrica, 
el conjunt de la colònia, llevat de la turbina, fou embargat.   Quan es posà a la venda –mitjançant subhasta 

pública, a finals dels anys noranta, l'Ajuntament de Puig-reig adquirí bona part dels espais de la colònia. 
 

Conjunt d’edificis monumentals i de serveis: Església de la colònia (1887), casa convent (antigues 
escoles, residència de noies treballadores, rectoria, convent de les monges i teatre) (1887), xalet del 

  director (1900), torre vella (1885), torre nova (1897) i conjunt dels jardins i bosquet (dissenyat entre 1885 i 
1897) 

Vials del conjunt industrial i residencial (carrers i places) i infrastructures de sanejament i il·luminació. 

Zona d’horts (horts dels treballadors de la colònia i horts dels amos i del director) i camps de conreu 

Edifici industrial del batà i de les cardes. 
 
La colònia Pons es col·loca longitudinalment al llarg del riu Llobregat. Aquesta colònia es caracteritza pels 
desnivells pronunciats entre les “plataformes” que contenen els diversos usos. Els carrers i les places 
aprofiten aquestes plataformes per a configurar-se amablement d’acord amb l’abrupta topografia. 
 

                                        
 

La topografia especialment pronunciada de la colònia Pons i la seva forma d’implantació, adaptant-se als 

desnivells. 
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La Colònia Pons L’edifici del Batàn i les Cardes  forma part  del conjunt   millora i regeneració de l’eix comercial del 
nucli antic d’Avinyó actua sobre l’eix comercial del municipi, amb la finalitat de potenciar-lo i dese Rehabilitació i c 

mitjançant recursos con murs de contenció, escales i plataformes, la converteix en un conjunt singular. 
 

1.4 Tipus d’edificació. 
  

A la colònia Pons es poden distingir els següents tipus edificatoris: els edificis industrials, els habitatges, els 
equipaments, i els espais urbans 

 

 Edificis industrials 

Les construccions industrials de la colònia són de planta allargada, formades per una sola o diverses crugies de 
planta baixa o de dues o tres plantes. 
Les plantes inferiors solen estar cobertes amb volta a la catalana de canó rebaixat, els sostres són de bigues 
de fusta o metàl·liques i revoltó ceràmic, i la coberta de cavalls de fusta i llata per teula. Les teules són teules 
àrabs ceràmiques. 
Les parets de càrrega són de maó, de vegades la planta baixa és de pedra. 
L’ús de la pedra ben carreuada es reserva per a les zones més representatives de l’edifici. S’observa com l’arc 
d’accés a la fàbrica està format per carreus de pedra esculpits. Els arcs que configuren la resta d’obertures de 
la nau, en canvi, es resolen amb maons.  
Les obertures es de les naus es van tapiar a la segona meitat del segle XX per a evitar crescudes de calor i 
d’humitat de l’interior, ja que produeixen el trencament del fil en les màquines de filar automàtiques. 

 Habitatges  i  Equipaments. 

El bloc d’habitatges de la colònia és un dels més grans que es poden trobar a les colònies del Llobregat.   Es 
tracta d’un edifici longitudinal que creix en alçada i que a la façana del carrer té finestres de dimensions 
reduïdes, mentre que a la façana del riu, on hi havia els horts, s’obre en forma de galeries. 
Està construït amb murs portants de pedra i forjats de bigues de fusta i revoltons ceràmics. Les obertures es 
configuren amb brancals, ampits i llindes de maó col·locat a sardinell. 
Les galeries estan cobertes per voltes a la catalana, moltes d’elles en molt mal estat. La coberta és 
d’encavallades de fusta i la teulada de teula ceràmica. 

Els habitatges unifamiliars eren per a gaudi dels amos, estan construïts exactament amb els mateixos materials 
i sistemes constructius que els habitatges dels obrers i les fàbriques. També amb murs portants de pedra o 
maó, a les plantes baixes hi sol haver voltes a la catalana que cobreixen tota la llum, i a les plantes pis forjats 
de bigues de fusta o ferro amb revoltons ceràmics. A diferència dels edificis més humils, aquestes edificacions 
disposen d’ornamentació sofisticada i pintures i acabats nobles a l’interior. 

Els equipaments estan construïts de la mateixa manera, i disposen de més ornamentació, però sense arribar 
als nivells de les Torres i el Xalet. 

L’església és l’equipament que, amb el seu estil historicista, està més treballat pel què fa a la seva 
ornamentació i disseny grandiloqüent. 

 

                     
 

 Espais urbans 

El bosquet i els jardins són espais molt cuidats, amb plantes exòtiques, arbrat monumental i una configuració 
planificada dels parterres i els elements urbans. Se’ns dubte l’element més significatiu són els espectaculars 
murs de contenció que formen part de la morfologia de la colònia. 
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L’església de Sant Josep, el Convent i escoles, la Torre nova, la Torre vella, el Xalet del director i el Bosquet estan 
catalogats com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), per Acord del Ple del Consell Comarcal de 21.03.2007 segons 
l’art. 17.2. de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català. 

A sol.licitud de la Generalitat de Catalunya (S0811001G) es declara el Conjunt Patrimonial de la Colònia Pons   Bé 
Cultural  d’interès Nacional (BCIN  

Classificació dels edificis i elements significatius: 

Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 

El Conjunt Històric de la Colònia Pons. 

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

Aquells elements, anteriorment esmentats i, definits com a BCIL per Acord del Ple del Consell Comarcal de 
21.03.2007 segons l’art. 17.2. de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català. 

Edificis significatius 

Aquells edificis que no es troben catalogats com a BCIL, però que s’assimilenal seu nivell d’interès patrimonial. 

Espais públics significatius 

Aquells espais públics que no es troben catalogats com a BCIL, però que s’assimilen al seu nivell d’interès 
patrimonial. 

Elements significatius 

Aquells elements naturals, béns mobles o restes, més representatius que tenen un elevat valor patrimonial i interès 
històric. 

Tots aquests elements, relacionats tipològicament i amb els seus corresponents nivells de protecció i codis de 
referència sobre els plànols, són els següents: 

Industrials 

01 Nau 1 Edifici significatiu 
02 Nau 2 Edifici significatiu 
03 Xemeneia 1 Edifici significatiu 
04 Xemeneia 2 Edifici significatiu 
05 Magatzem 1 Edifici significatiu 
06 Magatzem 2 Edifici significatiu 
07 Oficines Edifici significatiu 
08 Tallers Edifici significatiu 
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Infraestructures 

09 Resclosa i canal Element significatiu 
10 Bàscula Element significatiu 

Religiós 

11 Església BCIL 
12 Convent i escoles BCIL 

Serveis i equipaments 

13 Teatre i casa de les noies Edifici significatiu 
14 Botigues Element significatiu 
15 Safareigs Element significatiu 
16 Cobert per als ocells i galliner Element significatiu 
17 Dipòsits Element significatiu 
18 Zona esportiva Espai públic significatiu 

Habitatge col·lectiu 

19 Habitatges dels treballadors Edifici significatiu 
20 Habitatges de la Pujada al Parc Edifici significatiu 
21 Habitatges del Carrer de les Abelles Edifici significatiu 
22 Antigues cavalleries Edifici significatiu 

Habitatge unifamiliar 

23 Xalet del director BCIL 
24 Torre vella BCIL 
25 Torre nova BCIL 

Espais urbans 

26 Carrer Orient Espai públic significatiu 
27 Carrer Pujada al Parc Espai públic significatiu 
28 Carrer de la fàbrica Espai públic significatiu 
29 Plaça Sant Josep Espai públic significatiu 
30 Plaça del Centre (o del Sol) Espai públic significatiu 
31 Plaça Verge de Fàtima Espai públic significatiu 
32 Plaça de l’Església Espai públic significatiu 
33 Escales del Carrer Orient Espai públic significatiu 
34 Camí cap a la resclosa Espai públic significatiu 
35 Camí fins al pont Espai públic significatiu 
36 Camins del Passeig fins al Carrer de la fàbrica Espai públic significatiu 
37 Passeig al parc (jardí) Espai públic significatiu 
38 Bosquet BCIL 
39 Antigues zones d’horts Espai públic significatiu 

Elements urbans 

40 Capella Verge de Fàtima Element significatiu 
41 Passera Element significatiu 
42 Murs de contenció Element significatiu 
43 Tanques i baranes Element significatiu 
44 Senyalitzacions Element significatiu 
45 Enllumenat Element significatiu 
46 Desguassos Element significatiu 
47 Conducció elèctrica Element significatiu 
48 Fonts Element significatiu 
49 Bancs Element significatiu 
50 Talussos Element significatiu 

Vegetació 

51 Avet Element significatiu 
52 Cedre Element significatiu 
53 Palmera excelsa Element significatiu 
54 Plataner Element significatiu 
55 Alzina Element significatiu 
56 Pi blanc Element significatiu 
57 Til·ler Element significatiu 

Restes 

A Muralla Element significatiu 
B Galliners Element significatiu 
C Paviments originals Element significatiu 
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Desapareguts 

D Camp de bàsquet antic 
E Hivernacle 
F Garatges 

                 G Galliners i coberts 

1.5 Edificis que es proposa rehabilitar i contemplats en la present Memòria valorada. 

 Nau 1  ( Magatzem 1 de l’expedient de declaración de BCIN) 

Construït als anys 20, quan es construïren una fila de naus més petites, paral·leles a la fàbrica vella, on s’hi 
instal·là el batà, cardes i magatzem de cotó 

       

La nau 1 va  ser ampliada  l’any 1958. L’ampliació va ser construïda amb diferents fases (almenys 3) es poden 
apreciar diferents tipus de construcció, parets de pedra vista, parets de totxo vist i parets de totxo arrebossades. 
A la planta primera i segona de la Nau 2  (en la última ampliació en alçada) disposa de grans obertures 
rectangulars. La planta baixa de la part nord, Nau 3, es va construir ambo parets de pedra, totxo vist a les 
obertures i De planta rectangular i amb coberta a dues aigües amb teula àrab. 

Les naus 1,2 i 3 formen un conjunt de  tres edificis diferents, el primer , la Nau 1,(a oest) consta d’una sola planta 
i amb coberta amb encavallades de fusta,  tirants metàl·lics,   el segon, la Nau 2 (alcentre) consta de dues 
plantes, amb sostres d’estructura metàl·lica i voltes ceràmiques, coberta ambo encavallades metal.liques, 
biguetes de formigó i tauler d’encadellat ceràmic,    i el tercer, la Nau 3 (al nord), consta d’una sola planta, sent  el 
més gran dels tres i disposa d’un sostre construït amb  estructura metàl·lica i voltes ceràmiques atirantades i una 
coberta ambo encavallades metal.liques, biguetes de fusta i teles ceràmiques col.locades a llata per canal. 

Actualment, les tres naus són magatzem  i allotjament de varies entitats socials ( reis,  geganters, firaires, 
comissió de festes,…) de l’Ajuntament de Puig-Reig. 

L’estat de conservació és regular,  excepte la coberta que está en estat ruinós  (les parts corresponents a les 
naus 1 i 3). 

El mur de pedra de la planta baixa ( el més anti ) s’aprecien despreniments i humitats.  

En tot l’edifici trobem baixants i canalons trencats, cosa que provoca humitats ens sostres i parets. 
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 Nau 2  ( Magatzem 1, part nord;  de l’expedient de declaración de BCIN) 

Va ser construida, com ampliació de la nau 1, l’any 1958. Està construït amb diferents fases (almenys 3) es 
poden apreciar diferents tipus de construcción :  parets de pedra vista,  parets de totxo vist i parets de totxo 
arrebossades.  A la planta primera i segona,  (en la última ampliació en alçada) disposa de grans obertures 
rectangulars. De planta rectangular i amb coberta a dues aigües amb teula àrab. 

El sostre de la planta baixa i planta primera van ser construïts  mitjançant jasseres i biguetes metàl.liques amb 
.entrebigat de voltes a la catalana. 

La coberta está realitzada amb  encavallades metal.lques, biguetes de formigó pretessat , encadelat  ceràmic i 
teula àrab col.locada amb morter de ciment.  

L’estat de conservació és bó-regular, tot i necesitar un repas general  de la coberta i la substitució de baixants i 
canals.  En tota la nau  trobem baixants i canalons trencats, cosa que provoca humitats ens sostres i parets.  
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 Nau 3  ( Magatzem 2, part nord;  de l’expedient de declaración de BCIN) 

Va ser construida, com ampliació de la nau 1, l’any 1958.  Està construït amb parets de pedra vista,  parets de 
totxo vist i parets de totxo i/o pedra arrebossades. 

El sostre de la planta baixa  va ser construit mitjançant jasseres i biguetes metàl.liques amb .entrebigat de voltes 
a la catalana. 

La coberta está realitzada amb  encavallades metal.lques, biguetes de fusta  i teula àrab col.locada  a llata per 
canal. 

L’estat de conservació és ruinós, precisant la seva substitució urgent per evitar el seu esfondrament. En tota la 
nau  trobem baixants i canalons trencats, cosa que provoca humitats ens sostres i parets. 
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2.   Rehabilitació de les naus 1, 2  i  3 del Conjunt Patrimonial de la Coònia Pons i pressupost. 

La Memòria valorada forma part del començament d’un projecte més ambiciós i complet  que l’Ajuntament pretén 
desenvolupar per a salvaguardar i potenciar el patrimoni arquitectònic i cultural de la població, a la vegada que 
afavorir  el turisme del municipi. 

L’actuació que ara es pretén portar a terme, en una 1ª fase, es la consolidació i rehabilitació de les naus destinades 
antigament a Magatzem, Batán i Cardes del complex fabril de la colònia,  i actualment allotjament de diverses 
Entitats i Associacions del poble com són La Comissió dels Reid,  els Geganters i caps grossos,  la Comissió de 
festes,  la Comissió del comerç, etc. 

Les actuacions previstes s’engloben dins d’un projecte integral del Conjunt Patrimonial, que l’Ajuntament inicia amb 
la present Memòria valorada   i  forma part d’una estratègia  de transformació de Puig-reig en la que es pretén crear 
uns atractius – tant comercials com turístics i culturals – amb la finalitat d’atreure visitants al municipi i ajudar en el 
seu desenvolupament econòmic i cultural. 

Les actuacions que es volen finançar mitjançant els fons FEDER actuen en la millora urbana i regeneració del 
patrimoni arquitectònic i cultural del municipi. 
 
El pressupost total de les obres de  Rehabilitació i condicionament de l’edifici * Batán i Cardes * per a Centre 
d’Entitats, en la seva 1ª Fase que es correspon amb la seva  consolidació  i substitució de les cobertes i desguassos,  
que es presenta a la convocatòria del FEDER  és  de   194.457,95 € ( 21% iva inclòs). 

Aquesta actuació de Rehabilitació i condicionament de l’edifici * Batán i Cardes * per a Centre d’Entitats, forma part 
del conjunt d’actuacions de rehabilitació, manteniment i conservació que s’han de fer en el  Conjunt Patrimonial. Les 
actuacions realitzades els darrers anys són : 

- Anys 2009-2010, actuacions de conservació i manteniment a la coberta de l’Església de Sant Josep i 
museïtzació i centre d’interpretació de la colònia. 

- Anys 2010-2011 a l’edifici dels Convent, Escoles, Teatre i Casa de les Noies, rehabilitació i reutilització dels 
edificis per a Alberg i sala d’usos varis.. 

- Anys 2012-2013 a  l’edificació annexa destinada antigament a Safareigs, rehabilitació per a Espais de lleure.  

- Anys 2014-2015,  es van rehabilitar Espais Urbans com els Dipòsits,  el Bosquet,  l’entorn de l’Església de Sant 
Josep i de la Cripta,  així com actuacions de consolidació i manteniment de la coberta de la Torre nova (torre 
nova de l’amo).  

- Anys 2015-2016,  actuacions de consolidació, manteniment i substitució parcial de la coberta de l’Església. 

 
3. Condicions  urbanístiques i protecció arquitectònica i paisatgística vigents. 

 

El vigent  Pla General d’Ordenació Urbanística municipal (PGOU) de Puig-reig classifica els terrenys on s’emplacen 
els edificis a rehabilitar i condiciona, com de Sòl Urbà Consolidat que, pel que fa a l’àmbit d’actuació, conté els sòls 
classificats de Zona d’Indústria.  

     En l’actualitat està en curs d’aprovació el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquest Pla qualifica els 
terrenys que contenen les Naus 1, 2, 3 a rehabilitar i condicionar com d’Equipament Públic.  

Les Naus 1, 2, 3, antics edificis industrials que acullient el Batán i les Cardes del complex industrial de Cal Pons, 
estan inclosos en el Conjunt Patrimonial declarat per la Generalitat com de Bé Cultural d’Interès Nacional                   
( BCIN –CH ). Aquesta qualificació i proteccions corresponents estan incloses en el Catàleg de Bens a preservar i 
protegir inclòs en el POUM. 

     La  Memòria valorada  té en compte la protecció existent del Conjunt Patrimonial  i dona compliment als requeriments 
establerts en el POUM, en el Catàleg de Bens a preservar i a declaració BCIN –CH de la Colònia Pons. 
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4. Titularitat dels terrenys i edificis a rehabilitar i condisionar 
 

 Els terrenys i edificis a rehabilitar i condicionar sobre els que actua el projecte són íntegrament propietat municipal, 
així com els terrenys destinats a vials i espais lliures que els envolten.. 

  
5. Serveis afectats 
 

Les obres a realitzar no afecten cap servei urbanístic 
 

6. Estat actual i problemàtica. 
 

La descripció constructiva de l’estat actual de les Naus 1, 2, 3 ve indicada en el punt  1.5. Edificis a rehabilitar i 
condicionar. 

      
7. Justificació de les solucions adoptades 
 
7.1. Objectiu de la proposta 

Prèviament a la redacció del Projecte de Rehabilitació i condicionament  de l’edifici Batán i Cardes (naus 1,2 i 3 de 
la memòria ) per a Centre d’Entitats de la Colònia Pons  es redacta la present Memòria valorada de la 1ª fase de 
les obres, que corresponen a les de més peremptòria necessitat de realització per a poder garantir l’estabilitat 

estructural de la coberta i conseqüentment  dels edificis. 

El Projecte a redactar seguidament haurà de preveure : 

-  En una 1ª fase,  la consolidació i rehabilitació de les naus destinades antigament a Magatzem, Batán i Cardes 
del complex fabril de la colònia que actualment allotgen diverses Entitats i Associacions del poble com són la 
Comissió dels Reis,  els Geganters i caps grossos,  la Comissió de festes,  la Comissió del comerç, etc. L 
rehabilitació i consolidació es correspondrà amb la substitució parcial de la coberta i dels desguassos i baixants 
d’aquesta, per garantir tant l’estabilitat com la seva impermeabilitat, tot evitant el seu deteriorament en els seus 
elements de tancament i forjats. 

- En fases posteriors, en funció de les disponibilitats econòmiques, condicionar l’interior i els seus tancaments 
fixes i practicables per allotjar degudament a les actuals Entitats  que en fan ús. 

Les actuacions previstes s’engloben dins d’un projecte integral del Conjunt Patrimonial, que l’Ajuntament amplia 
amb la present Memòria valorada,  i  que forma part d’una estratègia  de transformació de Puig-reig en la que es 
pretén crear uns atractius – tant comercials com turístics i culturals – amb la finalitat d’atreure visitants al municipi i 
ajudar en el seu desenvolupament econòmic i cultural. 

7.2 Descripció de la Proposta               

7.2.1.  Enderrocs : 

Enderroc de la coberta actual – teules, tauler ceràmic, llates i biguetes de fusta, de les naus 1 i 3 
Enderroc parcial  encavallades de fusta de la nau 1 
Enderroc de baixants i canals existents a les naus 1, 2 i 3 
Transport a l’abocador autoritzat dels materials d’enderroc 

7.2.3.  Estructures : 

Formació de pendents amb biguetes de formigó pretesat prefabricades a la nau 3 
Reforç de les encavallades de fusta que es mantenen  a la nau 1 
Substitució parcial d’encavallades de fusta a la nau 1 
Substitució de les bigues de fusta de coberta de la nau 1 

7.2.4.  Cobertes 

Subministrament i col.locació de panell Sandwich (10+80+16 mm), amb la cara superior de tauler hidròfug a la 
nau 1 
Solera d’encadellat ceràmic 600x300x40 mm recolzada sobre biguetes prefabricades de formigó pretesat, a la  
nau 3 
Barrera de vapro/estanqueïtat amb làmina impermeable sobre el tauler de coberta, a les naus 1 i 3 
Teulada de teula àrab col.locada amb morter, a les naus 1 i 3 
Recol.lcació de teules amb morter a la nau 2 
Substitució de canals i baixants a les naus 1, 2 i 3 
Realització de ràfec amb 3 fulls de maó massís a les naus 1 i 3. 
Aïllament amorf d’escuma de poliuretà, de 4 cm de gruix, projectat sobre la solera de la nau 3 

7.2.5.  Control de qualitat 

Control de qualitat dels materials i de l’execució de l’obra 
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7.2.6.  Seguretat i salut 

Mesures de seguretat i salut de l’obra 
Formació de línia de vida definitiva homologada en el carener de la coberta 

 
7.2.7. Superfície d’actuació 

Les superfícies d’actuació són les següents : 

Tipologia Nivell protecció

PB P1 Total const PB P1 Total útil

.01 Industrial Edifici significatiu

Nau 1 291,30 291,30 251,35 0 251,35

Nau 2 428,58 398,10 826,68 371,00 325,29 696,29

Nau 3 803,42 803,42 686,52 0 686,52

1523,30 398,10 1921,40 1308,87 325,29 1634,16

m2 sostre m2 útilsCodi Exp 

Catalogació 

BCIN

 

7.2.8. Programa de treball 

 La durada de l’obra es contempla que sigui de 6 mesos i es preveu executar-la al llarg del 2019. 

 S’annexa a continuació un diagrama de barres de previsió de durada detallada per capítols. 

           El PEM es de les obres que no estan executades. 

PROGRAMA  D' OBRA  I  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL            

   Mes PEM

€ %

Nº Capitol               

.01
TREBALLS PREVIS I 

D'IMPLANTACIÓ             6290,25 3,24

.02
ENDERROCS I 

MOVIMENTS TERRES            18968,29 9,76

.03 ESTRUCTURES             25747,13 13,255

.04 COBERTA             128260,95 66,028

.05 INST EVAQUACIÓ             6265,73 3,2256

.06 SEGURETAT I SALUT             8129,00 4,18

.107 CONTROL QUAL. 590,00 0,30

 TOTAL   PEM 194251,35 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
7.2.9. Termini d’Execució i Fases 

 Les obres d’aquesta 1ª fase es preveu executar-les en una única etapa,  

7.2.10. Import del Pressupost 

   TOTAL  

1ª fase 2ª fase 3ª fase

P.E.M. Projecte Arqte.     194.457,95                     -                       -          194.457,95    

P.E.M. Projecte Enginyer                    -                       -                       -                         -     -                  

Suma …     194.457,95                     -                       -          194.457,95   -                  

  6% Benefici Industrial       11.667,48                     -                       -            11.667,48   -                  

13% Despeses Generals       25.279,53                     -                       -            25.279,53   -                  

Totals …     231.404,96                     -                       -          231.404,96   -                  

21% I.V.A.       48.595,04                     -                       -            48.595,04   -                  

Suma …     280.000,00                     -                       -          280.000,00   

TOTAL PRESSUPOST 

CONTRACTE
     280.000,00    

REHABILITACIÓ I CONDICIONAMENT EDIFICI   * BATÁN I CARDES *                

PER A  CENTRE D'ENTITATS
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7.2.11. Revisió de preus i classificació del contractista 

 
 En  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  a  confeccionar  per  a  la  contractació  de  les  obres es  
preveurà la  revisió  de  preus,  si  s’escau,  que  permeti  l’adequació  d’aquests  als  terminis  d’execució. 
 
 En compliment de la vigent  de Contractes del sector públic, es proposa a continuació la classificació a exigir als 
contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 
 Grup:          C 
 Subgrup:     1, 2, 3, 4, 7 
 Categoria:   C 
 

Puig-reig,  novembre de 2018 

                                             
  Equip redactor: 

 

                
ARQ 71 i associats slp. 
Director de l’Equip redactor. FERRAN BESA, Arqte 

 

C. Avenir nº8, baixos B, 08006 Barcelona 
T. 932 380 150 / F. 934 156 226 / M. 607 88 60 58 

www.arq71.com 
         fbs@arq71.com 

 

http://www.arq71.com/
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CTE Normativa tècnica          

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a les 
noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document bàsic o 
la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, 
transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en 
molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 

 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals  
de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Requisits bàsics de qualitat 

 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y 
utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/10/2008 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               
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Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 

Instal·lacions  
Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 



NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

ANNEX 1.-NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT                                                                              ARQ 71 & associats, slp                                          

                                                                                                                                                                                             Nov-2018 . E: 18156         6 

 
 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
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O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 
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Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que 
aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 

Control de qualitat 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 
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D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residus d’obra i enderrocs 
Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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ANNEX 2.- PRESSUPOST TOTAL 

 
 
 
 
 
 

   TOTAL  

1ª fase 2ª fase 3ª fase

P.E.M. Projecte Arqte.     194.457,95                     -                       -          194.457,95    

P.E.M. Projecte Enginyer                    -                       -                       -                         -     -                  

Suma …     194.457,95                     -                       -          194.457,95   -                  

  6% Benefici Industrial       11.667,48                     -                       -            11.667,48   -                  

13% Despeses Generals       25.279,53                     -                       -            25.279,53   -                  

Totals …     231.404,96                     -                       -          231.404,96   -                  

21% I.V.A.       48.595,04                     -                       -            48.595,04   -                  

Suma …     280.000,00                     -                       -          280.000,00   

TOTAL PRESSUPOST 

CONTRACTE
     280.000,00    

REHABILITACIÓ I CONDICIONAMENT EDIFICI   * BATÁN I CARDES *                

PER A  CENTRE D'ENTITATS

 
 

 

 
 
 
Puig-reig,  novembre  de 2018 
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