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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informació prèvia

MD 1.1 Objecte del projecte
L’objecte d’aquesta memòria valorada és el tractament de les façanes de l’edifici de l’Alfolí de la Sal.
Aquesta intervenció es redacta segons el projecte de rehabilitació de l’Alfolí de la Sal, per tal de
convertir-lo en un centre cultural, obert i adaptat a l’ús museístic.

L’Alfolí de la Sal està considerat com un dels edificis patrimonials més important de l’Escala i està
catalogat com a bé d’interès local i declarat monument l’any 1984.

MD 1.2 Descripció històrica i arquitectònica
Antecedents.
Els alfolins són els antics magatzems de sal, que varen ser creats pel rei Felip II l' any 1564 quan va
establir el monopoli de la sal. Era també la duana marítima i la seu d'associacions de pescadors i
d'antigues gabelles.
L'Alfolí de la Sal o Pòsit Vell, està situat al carrer Alfolí, al bell mig del casc antic de l’Escala i data del
s.XVI. La seva existència va impulsar el creixement econòmic i demogràfic del s.XVIII gràcies al
cabotatge. La sal i altres mercaderies arribaven per mar procedent de les salines de Torrevella i Eivissa i
des de l'Alfolí es distribuïen als pobles de l'interior. Al segle XIX la duana de l’Escala incloïa les
poblacions de Torroella i Pals i era de quarta classe. Va ser un establiment cabdal per la navegació de
cabotatge quan el transport marítim d’escales curtes assolí la seva màxima empenta.
A mitjans del s.XX l’antiga economia basada en la pesca i el conreu de la vinya donà pas al turisme amb
una forta demanda de la construcció i el comerç, i l’edifici va quedar en desús.

Descripció de l’estat actual.
L’edifici està situat dins l’illa de cases delimitada pels carrers Alfolí, Maranges i Santa Màxima i la platja.
Ocupa una finca de forma irregular, amb una superfície aproximada de 625 m2, inclosos els patis.
La construcció original, del s.XVI, correspon a la tipologia del mas tradicional català i consta de tres
crugies perpendiculars a la façana de carrer de dues plantes d’alçada. En reformes posteriors,
possiblement al s.XVII, s’addiciona una planta, s’unifica la façana i més tard s’hi va afegir un cos
transversal que articula les diferents parts de l’edifici. Els forjats de planta baixa són amb volta de canó i
els de les altres plantes són amb bigues de fusta i revoltons. La coberta actual, executada de nou
després que s’ensorrés l’existent per culpa del deteriorament, és a dues aigües amb encavallades
metàl·liques i teula àrab. La major part dels forjats de planta segona, així com les golfes s’han ensorrat
degut al mal estat i a la falta de manteniment i caldrà refer-los.
Actualment l’edifici consta de quatre crugies en planta baixa, ja que a l’extrem dret s’hi va afegir un cos
de PB+1 i altell, amb coberta inclinada de teules i accés independent des del carrer. A l’esquerra hi ha
un pati descobert amb un porxo amb arcades, típic dels masos de la zona, i una escala que dóna accés

a la planta primera.
La part posterior també s’organitza en tres parts. Consta d’un pati central; l’edificació de l’esquerra, que
consta d’una planta baixa amb volta de canó, d’una planta primera amb una zona on no s’hi pot accedir i
una planta segona amb coberta de teules a una sola pendent; i l’edificació de la dreta, de planta baixa i
pis, que deuria ser similar a la de l’esquerra però que actualment s’ha esfondrat tot l’interior i part de la
façana que dóna al pati.

MD 2 Descripció del projecte

MD 2.1 Descripció general de l’actuació i dels espais exteriors adscrits

El projecte pretén recuperar l´Alfolí de la Sal de manera absolutament respectuosa, amb la voluntat de
deixar aquest edifici emblemàtic com a motor d’activitats culturals, lúdiques i promocionals, i adequar-lo
a les necessitats actuals.
La intervenció objecte d’aquesta memòria valorada, es centrarà en les façanes exteriors de l’edifici
existent. Aquestes es netejaran de brutícia, es rejuntaran les parts on faci falta i s’hi aplicarà el
tractament adient contra les humitats. També s’actuarà en les parets interiors, consolidant, rejuntant i
aplicant tractament contra les humitats.

Les principals partides a executar en aquest tractament de les façanes i parets interior seran:
el sanejat, el rejuntat i l’hidrofugat.

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa
El projecte compleix els paràmetres urbanístics, que són d'aplicació per la classificació i qualificació del
sòl on està situat l'edifici. Aquest s'adequa a la normativa urbanística aplicable, a la legislació
autonòmica, al planejament general.

Pla d’ordenació:

Text refòs del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Escala
Catàleg d’edficis i elements protegits
L’Alfolí de la Sal està inclosa en el catàleg de protecció, com a bé cultural
d’interès local (BCIL).

Qualificació del Sòl :

Sòl urbà

Els usos previstos a la catalogació són:

Edifici Cultural / Museu

MD 2.3 Relació de superfícies de les façanes

Quadre de superfícies:

Superfície (m2)

Façanes exteriors

592,28

Façanes interiors pati

411,30

Consolidació parets interiors

200,53

Consolidació sostre voltes interior

104,29

TOTAL

1.308,40m2

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 1 Sistemes d’envolvent, acabats exteriors i acabats interiors

MC 1.1 Façanes i parets interiors
Per a l’execució dels treballs, s’utilitzarà una plataforma elevadora de tisores.

Per l’aplicació del tractament de façanes es realitzaran els diversos treballs que es complementen i es
grafien amb diferents colors a la documentació gràfica.

Actuacions a façanes exteriors:

-

Acabat de façana exterior amb repicat i neteja de junts, amb acabat rejuntat amb morter de calç
1:1:6 5N/mm, colorejat, elaborat en obra amb formigonera i sorrejat final. Aquest tractament
també s’aplicarà als brancals corresponents de la façana.

-

Reintegració in situ de carreus de pedra dels perímetres de les obertures per tal d’assegurar la
funcionalitat d’eliminació d’escorrenties, filtracions puntuals dels dintells de les obertures, amb
morter de reparació i entonat final.

-

Hidrofugat d’element singular de pedra treballada, amb aplicació de 2 capes de producte
hidrofugant, incolor i permeable, a base de siloxans.

Actuacions a parets interiors:

-

Consolidació de parament vertical interior de carreus i rejuntant GH morter de calç 1:4
colorejat, aplicant consolidant tipus Weber Print TP05 o similar.

-

Neteja criogènica de paraments interiors de pedra i de volta interior de pedra amb projecció de
gel sec.

-

Substitució puntual de peces deteriorades, amb maó massís de les mateixes dimensions a les
existents, per anar vist amb morter de calç amb rejuntat i sorrejat final.

Actuació puntual del coronament de barana:

-

Coronament de EDUDQDGHIURPLJy 15cm de gruix, amb planxa d’acer inoxidable de 3mm de
gruix, amb doble trencaaigües, fixada mecànicament amb segellat dels junts amb massilla de
poliuretà.

Actuacions coberta instal·lacions:
-

Reparació d’esquerda a paret de fàbrica ceràmica exterior, amb repicat d’arrebossat,
col·locació de malla i acabat amb morter de reparació.

-

Neteja, càrrega i transport de les runes existents de coberta d’instal·lacions.

Actuació protecció contra aus:
-

Subministre i col·locació de xarxa anti-coloms de polietilè de color negre, teixida en quadrícula
de 50x50mm, muntada sobre cables d’acer inoxidable de 2.5mm de diàmetre i fixada
perimetralment al parament amb fixacions mecàniques. Inclosa la part proporcional de mitjans
auxiliars per a la seva fixació.

MN NORMATIVA APLICALBE

Normativa tècnica general d’Edificació
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (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 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en
el trabajo”. (O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y
acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic 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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de
l'Edificació.
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)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
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)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 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)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 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)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
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)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), 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
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), 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 técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
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 sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en
ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

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 Ley 38/99 (BOE
6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado
por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
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)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (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)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
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 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

A AMIDAMENTS

AMIDAMENTS
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 01.00 IMPLANTACIÓ DE L' OBRA
SUBCAPITOL 01.00.01 IMPLANTACIÓ DE L' OBRA
K1216360

u
mes

Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores de 18 m d
1

30,000

30,000
30,000
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AMIDAMENTS
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 01.01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPITOL 01.01.02 GESTIÓ DE RESIDUS
K2R540E0

m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
repicat de parets ex teriors
neteja parets interiors

517,5

0,020

1,250

12,938

187

0,020

1,250

4,675
17,613

K2RA6500

m3 Deposició controlada a centre reciclatge barregeu. no perillosos

Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no perillosos (no especials), procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM /
304/2002)
repicat de parets ex teriors
neteja parets interiors

517,5

0,020

1,250

12,938

187

0,020

1,250

4,675
17,613
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AMIDAMENTS
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 01.02 TRACTAMENT DE PATOLOGIES
SUBCAPITOL 01.02.01 REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS
K878C130

m2 Neteja criogènica param ent pedra amb projecció de gel sec

Neteja criogèncica de parament interiors de pedra amb projecció de gel sec
PARETS INTERIORS
planta baix a
H

1

7,700

2,400

1

3,850

2,400

9,240

1

7,850

2,400

18,840

2

3,800

2,400

18,240

2

12,400

2,400

59,520

1

2,000

3,800

7,600

1

2,000

3,800

7,600

1

4,800

3,800

18,240

A

1

6,000

4,600

27,600

D pati

1

2,200

2,900

6,380

SC

1

2,000

2,800

5,600

Mgz3

1

1,100

2,900

3,190

SL

18,480

planta primera
M-5
M-1
planta segona

200,530
K878C135

m2 Neteja criogèncica de volta de pedra am b projecció de gel sec

Neteja criogèncica de volta de pedra amb projecció de gel sec
SOSTRES INTERIORS
planta baix a
H

1

7,850

5,150

40,428

SL

1

12,400

5,150

63,860
104,288

K21822BI

m2 Acabat de parament vertical exterior, amb repicat i neteja de

Acabat de parament vertical exterior, amb repicat i neteja de junts, acabat rejuntat amb morter de
calç 1:1:6 5N/mm, colorejat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l i sorrejat final. Tant a parament com a brancals .Inclòs recollida de les runes amba càrrega manual a contenidor.
FAÇANA PRINCIPAL

1

6,600

8,300

54,780

1

17,000

10,200

173,400
29,750

0,5

17,000

3,500

lateral

1

2,500

4,500

11,250

PASSATGE

1

14,000

7,500

105,000

barana interior

1

14,000

1,000

14,000

1

1,500

1,000

1,500

façana v oltes

1

14,000

4,000

56,000

interor arcs

3

5,000

1,900

28,500

6

1,900

1,700

19,380

1

1,900

3,500

6,650

1

4,940

3,500

17,290

1

5,450

12,500

68,125

-1

1,700

2,200

-3,740

façana entrada
PATI INTERIOR
ALA SUR

581,885
K87CU2X1

ml Reintegració in situ de carreus de pedra del perím etres oberture

Reintegració in situ de carreus de pedra del perímetres obertures per assegurar la funcionalitat d´eliminació d'escorrenties, filtracions puntuals dintells d'obertures, amb morter de reparació i entonat final.
FAÇANA PRINCIPAL
ala oest obertures
altres

11

1,000

11,000

1

2,200

2,200

1

1,500

1,500

1

2,000

2,000
16,700
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AMIDAMENTS
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

KQRPN712

m2 Hidrofugat elem.singular pedra, dif.m itjana

PARCIALS

QUANTITAT

Hidrofugat d'element singular de pedra treballada, amb aplicació de 2 capes de producte hidrofugant,
incolor i permeable, a base de siloxans. Grau de dificultat mitjà
FAÇANA PRINCIPAL

1

6,600

8,300

54,780

1

17,000

10,200

173,400
29,750

0,5

17,000

3,500

lateral

1

2,500

4,500

11,250

obertures

-3

5,000

1,000

-15,000

PASSATGE

1

14,000

7,500

105,000

barana interior

1

14,000

1,000

14,000

1

1,500

1,000

1,500

façana v oltes

1

14,000

4,000

56,000

interor arcs

2

5,000

1,900

19,000

6

1,900

1,700

19,380

1

1,900

3,500

6,650

façana entrada

1

4,940

3,500

17,290

obertura

-1

1,870

2,540

-4,750

TERRASSA HOTEL

1

17,500

7,000

122,500

obertures

-1

5,030

1,800

-9,054

-1

5,230

1,800

-9,414

ALA OEST

1

14,300

12,500

178,750

obertures

-1

2,700

2,570

-6,939

ALA EST

1

11,500

9,000

103,500

obertures

-1

7,200

2,000

-14,400

-1

9,000

1,000

-9,000

1

5,450

12,500

68,125

PATI INTERIOR

ALA SUR

-1

1,700

2,200

-3,740

ALA VEI

1

6,000

15,000

90,000

SOBRE VOLADIU

1

2,000

2,500

5,000
1.003,578

K877US40

m2 Consolidació de param ent vert.carreus

Consolidació de parament vertical interior de carreus i rejuntat amb morter de calç 1:4 colorejat, aplicant consolidant tipus Weber Print TP 05 o similar.
PARETS INTERIORS
planta baix a
H

1

7,700

2,400

1

3,850

2,400

9,240

1

7,850

2,400

18,840

2

3,800

2,400

18,240

2

12,400

2,400

59,520

1

2,000

3,800

7,600

1

2,000

3,800

7,600

1

4,800

3,800

18,240

A

1

6,000

4,600

27,600

SC

1

2,000

2,800

5,600

D pati

1

2,200

2,900

6,380

Mgz3

1

1,100

2,900

3,190

SL

18,480

planta primera
M-5
M-1
planta segona

SOSTRES INTERIORS
planta baix a
H

1

7,850

5,150

40,428

SL

1

12,400

5,150

63,860
304,818
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AMIDAMENTS
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

K612653V

m2 Substitució puntual de peces deteriorades, amb m aó m assís

PARCIALS

QUANTITAT

Substitució puntual de peces deteriorades, amb maó massís de les mateixes dimensions a les existents, per anar vist amb morter de calç, inclou rejuntat i sorrejat final, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a l'abocador.
PARETS INTERIORS
planta segona
SC

1

2,000

2,800

5,600

Mgz3

1

1,100

2,900

3,190
8,790

K8JA7651

m

Coronam .paret,g=15cm ,a/pec.planxa inox.,dob.trencaaig.,fi

Coronament de paret, de 15 cm de gruix, amb peces de planxa d'acer inoxidable de 3mm de gruix,
amb doble trencaaigües, fixada mecànicament amb segellat dels junts amb massilla de poliuretà
barana lateral ascensor

1

6,000

6,000
6,000

K61R2L55

m

Repar.esquerda paret ext.,fàbr.ceràm., m orter reparació

Reparació d'esquerda a paret de fàbrica ceràmica exterior, amb repicat d'arrebossat, col.locació de
malla i acabat amb morter de reparació, amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport a l'abocador.
paret coberta instal.lacions

1

8,000

8,000
8,000

K2R650A5

m3 Neteja, càrrega+transp.residus cent.recic./m onod./aboc.

Neteja, càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat
amb mitjans mecànics, inclosa taxa.
coberta instal.

1

8,000

4,000

0,500

16,000
16,000

KQZ8U030

m2 Xarxa anti-coloms de polietilè fixada m ecànicam ent

Subministre i col.locació de xarxa anti-coloms de polietilè de color negre, teixida en quadrícula de
50x50mm, muntada sobre cables d'acer inoxidable de 2,5mm de diàmetre i fixada mecànicament al
parament. Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars per la seva col.locació.
sostre pati interior

1

8,000

12,500

100,000

lateral

1

3,000

1,500

4,500
104,500
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AMIDAMENTS
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 01.03 AJUDES
SUBCAPITOL 01.03.01 AJUDES
XPA0ZAS1

pa Partida alçada ajudes per desplaçament instal.lacions

Partida alçada ajudes a realitzar per desplaçament d´instal.lacions
1,000
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AMIDAMENTS
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 01.04.01 SEGURETAT I SALUT
XPA000SS

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut en l'obra

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra.
1,000
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PR PRESSUPOST

PRESSUPOST
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

30,000

142,68

4.280,40

TOTAL SUBCAPITOL 01.00.01 IMPLANTACIÓ DE L' OBRA.........

4.280,40

CAPITOL 01.00 IMPLANTACIÓ DE L' OBRA
SUBCAPITOL 01.00.01 IMPLANTACIÓ DE L' OBRA
K1216360

u

Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores de 18 m d

TOTAL CAPITOL 01.00 IMPLANTACIÓ DE L' OBRA...........................................................................................

4.280,40

Pàgina

1

PRESSUPOST
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

17,613

40,40

711,57

17,613

9,14

160,98

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02 GESTIÓ DE RESIDUS..................

872,55

CAPITOL 01.01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPITOL 01.01.02 GESTIÓ DE RESIDUS
K2R540E0

m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

K2RA6500

m3 Deposició controlada a centre reciclatge barregeu. no perillosos

Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no perillosos (no especials), procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM /
304/2002)

TOTAL CAPITOL 01.01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS .........................................................................

872,55

Pàgina

2

PRESSUPOST
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

200,530

16,92

3.392,97

104,288

16,92

1.764,55

581,885

31,51

18.335,20

16,700

112,49

1.878,58

1.003,578

13,03

13.076,62

304,818

14,94

4.553,98

8,790

60,33

530,30

6,000

47,05

282,30

8,000

61,20

489,60

16,000

10,00

160,00

104,500

23,90

2.497,55

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.01 REPARACIÓ I NETEJA DE
PARAMENTS......................................................................................

46.961,65

CAPITOL 01.02 TRACTAMENT DE PATOLOGIES
SUBCAPITOL 01.02.01 REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS
K878C130

m2 Neteja criogènica param ent pedra amb projecció de gel sec

Neteja criogèncica de parament interiors de pedra amb projecció de gel sec

K878C135

m2 Neteja criogèncica de volta de pedra am b projecció de gel sec

Neteja criogèncica de volta de pedra amb projecció de gel sec

K21822BI

m2 Acabat de parament vertical exterior, amb repicat i neteja de

Acabat de parament vertical exterior, amb repicat i neteja de junts, acabat rejuntat amb morter de
calç 1:1:6 5N/mm, colorejat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l i sorrejat final. Tant a parament com a brancals .Inclòs recollida de les runes amba càrrega manual a contenidor.

K87CU2X1

ml Reintegració in situ de carreus de pedra del perím etres oberture

Reintegració in situ de carreus de pedra del perímetres obertures per assegurar la funcionalitat d´eliminació d'escorrenties, filtracions puntuals dintells d'obertures, amb morter de reparació i entonat final.

KQRPN712

m2 Hidrofugat elem.singular pedra, dif.m itjana

Hidrofugat d'element singular de pedra treballada, amb aplicació de 2 capes de producte hidrofugant,
incolor i permeable, a base de siloxans. Grau de dificultat mitjà

K877US40

m2 Consolidació de param ent vert.carreus

Consolidació de parament vertical interior de carreus i rejuntat amb morter de calç 1:4 colorejat, aplicant consolidant tipus Weber Print TP 05 o similar.

K612653V

m2 Substitució puntual de peces deteriorades, amb m aó m assís

Substitució puntual de peces deteriorades, amb maó massís de les mateixes dimensions a les existents, per anar vist amb morter de calç, inclou rejuntat i sorrejat final, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a l'abocador.

K8JA7651

m

Coronam .paret,g=15cm ,a/pec.planxa inox.,dob.trencaaig.,fi

Coronament de paret, de 15 cm de gruix, amb peces de planxa d'acer inoxidable de 3mm de gruix,
amb doble trencaaigües, fixada mecànicament amb segellat dels junts amb massilla de poliuretà

K61R2L55

m

Repar.esquerda paret ext.,fàbr.ceràm., m orter reparació

Reparació d'esquerda a paret de fàbrica ceràmica exterior, amb repicat d'arrebossat, col.locació de
malla i acabat amb morter de reparació, amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport a l'abocador.

K2R650A5

m3 Neteja, càrrega+transp.residus cent.recic./m onod./aboc.

Neteja, càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat
amb mitjans mecànics, inclosa taxa.

KQZ8U030

m2 Xarxa anti-coloms de polietilè fixada m ecànicam ent

Subministre i col.locació de xarxa anti-coloms de polietilè de color negre, teixida en quadrícula de
50x50mm, muntada sobre cables d'acer inoxidable de 2,5mm de diàmetre i fixada mecànicament al
parament. Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars per la seva col.locació.

Pàgina
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PRESSUPOST
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

TOTAL CAPITOL 01.02 TRACTAMENT DE PATOLOGIES ...................................................................................

IMPORT

46.961,65

Pàgina

4

PRESSUPOST
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

850,00

850,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.01 AJUDES.........................................

850,00

CAPITOL 01.03 AJUDES
SUBCAPITOL 01.03.01 AJUDES
XPA0ZAS1

pa Partida alçada ajudes per desplaçament instal.lacions

Partida alçada ajudes a realitzar per desplaçament d´instal.lacions

TOTAL CAPITOL 01.03 AJUDES...........................................................................................................................

850,00

Pàgina

5

PRESSUPOST
MEMÒRIA VALORADA TRACTAMENT FAÇANES - EDIFICI ALFOLÍ DE LA SAL
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

1.025,00

1.025,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.04.01 SEGURETAT I SALUT..................

1.025,00

CAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 01.04.01 SEGURETAT I SALUT
XPA000SS

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut en l'obra

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra.

TOTAL CAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT.....................................................................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................................

1.025,00
53.989,60

Pàgina
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RPR RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST
Tractament de façanes de l’Alfolí de la Sal
CAPITOL

RESUM

EUROS

1 IMPLANTACIÓ DE L’OBRA

4.280,40 €

2 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

872,55 €

3 TRACTAMENT DE PATOLOGIES

46.961,65 €

4 AJUDES

850,00 €

5 SEGURETAT I SALUT
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

1.025,00 €
53.989,60 €

L’avanç de pressupost d’execució material per el tractament de façanes de l’Alfolí de la Sal, puja
aproximadament a la quantitat de 53.989,60 euros (CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS VUITANTANOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS).

PEM

53.989,60 €

Benefici industrial
(6%)
Despeses generals (13%)
TOTAL PEC

3.239,38 €
7.018,65 €
64.247,63 €

21% IVA SOBRE 61.275,54
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS

13.492,00 €
77.739,63 €

L’Escala, març de 2018.

Fuses-Viader arquitectes
Jordi Paulí Collado, arquitecte

EBSiS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
TRACTAMENT DE FAÇANES DE L’EDIFICI DE L’ALFOLÍ DE LA SAL
Emplaçament:
Carrer de l’Alfolí, 6. 17130 l’Escala
Superfície construïda:
1.308,40 m2
Promotor:
Ajuntament de l’Escala
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
Jordi Paulí Collado
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Jordi Paulí Collado

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
No s’actua a la topografía tot i que aquest té un lleugera pendent.
Característiques del terreny:
No s’actua en el terreny.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Les façanes de l’edfici a actuar es troba dins el nucli antic de l’Escala. Els edificis del voltant de l’equipament
són habitatges i comerços i són d’alçades similars.
Instal·lacions de serveis públics:
En general les instal·lacions publiques están soterrades exceptuant alguna d’aèria.
Tipologia de vials:
Els vials que vorejen l’edifici són estrets amb una lleugera pendent i amb un únic sentit de circulació.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de
manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la
incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a
les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a
complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han
de:
•
•
•
•
•

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb
els que desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i
salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables
a altres feines.

Mitjans i maquinaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots

•
•
•
•

Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Ram de paleta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Revestiments i acabats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN
RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE

PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn
del lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
•
•
•
•

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de
treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com
en relació amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció
de les rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

•
•
•
•
•
•

Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual
•
•
•
•

•
•
•
•

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva,
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat,
la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està
autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
•

•
•
•
•

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
Veure Annex

PCQ PLA DE CONTROL DE QUALITAT

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar,
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i
manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució,
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització,
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de l’edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.

B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislació aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els
controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

1. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució
dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts
singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.

2. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT I CONSOLIDACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1
“Protección frente a la Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.
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