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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   

MD 1.1 Requisits normatius i derivats de l’encàrrec 

Requisits normatius  

El projecte complirà tots aquells requisits bàsics, que li són d’aplicació i raonablement possibles donades les 
circumstàncies particulars de l’edificació, establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i 
desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

De la mateixa manera es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li és d’aplicació. En punts posteriors es recull el llistat de normativa d’obligat compliment. 

 

Requisits derivats de l’encàrrec 

L’encàrrec que es descriu en aquest projecte té dos objectius. En primer lloc la restauració de l’edifici que allotja 
actualment la Casa de la Festa Major i en segon lloc, la construcció d’un nou edifici adjacent per ampliar la 
superfície i les possibilitats del primer.  

L’encàrrec planteja que el nou edifici estableixi una relació equilibrada amb l’entorn i amb l’edificació existent. 

MD 1.2. Situació i emplaçament 

L’edifici i el seu entorn estan ubicats al municipi de Vilafranca del Penedès, a la comarca de l’Alt Penedès. 
L’alçada topogràfica és de 223 m. El projecte implica dos edificis ubicats als números 60 i 63 del carrer Muralla 
dels Vallets. Ambdós edificis es troben en sól urbà consolidat, en el límit del que fou el recinte enmurallat. 

 
Planol d’emplaçament de l’edifici de la Casa de la Festa Major i de l’edificació adjacent 

L’edifici situat al número 60 del carrer de la Muralla dels Vallets és l’actual Casa de la Festa Major i té el seu accés 
principal a la plaça de la Vall del Castell 14. Es tracta d’un edifici amb certa complexitat tant per la seva situació 
formant cantonada com pel desnivell del carrer, que es resol amb una planta única sobre aixecada i d’alçada 
singular, amb el perímetre aixamfranat, formant cinc panys de façana. La coberta és de pavelló i d’ella sobresurt 
una llanterna central, també amb coberta de pavelló. 



 

   

 

Adjacent a l’edifici original hi ha una construcció posterior de forma rectangular amb llindars al carrer i al fons 
inclinats respecte al perpendicular del carrer. Aquesta edificació adjacent i vinculada a la Casa de la Festa Major té 
planta baixa i pis i actualment té usos complementaris a la Casa de la Festa Major. El projecte preveu l’enderroc 
d’aquest edifici per tal d’ampliar l’equipament. 

Pel que fa a l’edifici situat al número 63 del carrer Muralla dels Vallets, també es tracta d’un edifici de planta baixa 
i pis i és adjacent a l’anterior. Actualment es troba en desús i conté una estació transformadora. El projecte també 
preveu el seu enderroc. 

 

ESTAT ACTUAL Emplaçament: vista sud. Edifici catalogat amb front a la Plaça Vall del Castell. 

 

ESTAT ACTUAL Emplaçament: vista est. Edifici catalogat amb front a la Plaça Vall del Castell. 



 

   

 

 

ESTAT ACTUAL Emplaçament: vista nord. Carrer Muralla dels Vallets. Edificis adjacents a la casa de la Festa Major. 

 

ESTAT ACTUAL Emplaçament: vista coberta. 

 



 

   

 

MD 1.3. Dades bàsiques, regim de protecció de l’edificació existent i metodologia utilitzada 

Comarca : Alt Penedès 

 

Municipi : Vilafranca del Penedès 

 

Localització : Barri del Centre. 

 

Tipologia : Edifici situat al número 14 de la plaça de la Vall del Castell “Casa de la Festa Major”i 
antic  Mercat de gallines i menuts 

Estructura de nau per a ús de mercat 

Edifici adjacent a la casa de la Festa Major 

Edificació entre mitgeres 

Edifici situat al número 63 del carrer Muralla dels Vallets 

Edificació entre mitgeres 

 

Propietat: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 

Declaració 
monumental: 

Edifici situat al número 14 de la plaça de la Vall del Castell “Casa de la Festa Major”i 
antic  Mercat de gallines i menuts 

BCIL. Pla Especial de Catàleg i Catàleg –Centre Històric-, aprovat el 13/07/1988.  

Identificació en el Catàleg: A-47 

Tipus de Protecció: Façanes a carrer 

Edifici adjacent a la casa de la Festa Major 

No té cap tipus de protecció 

Edifici situat al número 63 del carrer Muralla dels Vallets 

No té cap tipus de protecció 

Metodologia utilitzada per a la restauració de l’edifici de la Casa de la Festa Major 

Tal i com ja s’ha exposat anteriorment, un dels objectius d’aquest projecte és el de restaurar l’actual edifici de la 
Casa de la Festa Major. El mètode utilitzat per a desenvolupar aquest procés és el Mètode Sistèmic de Restauració 
de Patrimoni1. 

Aquest mètode preveu que el projecte es desenvolupi en 4 etapes 

1. Etapa de Coneixement (anàlisi històric, caracterització i avaluació de les prestacions-diagnosi de les 
lesions) 

2. Etapa de Reflexió (valoració i definició dels criteris i procediments) 

                                                      

1 El mètode sistèmic  té com a eina general de comprensió i actuació el sistemisme, com a fonament teòric la teoria de valors d’Aloïs Riegl 
adaptada al segle XXI i la praxis projectural de la “Restauració Objectiva d’Antoni Gonzàlez Moreno-Navarro”.(Casals Balagué, González 
Moreno-Navarro and Genís-Vinyals, 2011) 

 



 

   

 

3. Etapa d’Actuació/Obra (Direcció d’obra) 

4. Etapa de Conservació 

Donat que l’objecte del present document és el de realitzar un projecte executiu de restauració, en aquest 
document de memòria es desenvoluparan tan sols les dues primeres etapes d’aquest mètode, la de Coneixement 
i la de Reflexió. 

El d’aquestes dues etapes, és un procés d’anada i tornada previ al projecte i depèn del tipus de restauració des del 
punt de vista de la seva dimensió. 

La constant repetició del procés s’explica molt bé des del sistemisme, “L’individualisme veu l’arbre, però perd el 
bosc, l’holisme veu el bosc, però passa per alt els arbres. Tan sols l’enfocament sistèmic facilita la visió tant dels 
arbres com del bosc”.(Bunge, 2002) 

Aquesta visió global i particular a la vegada és la que ens interessa en les etapes de coneixement i reflexió que a 
més a més  es revisaran en diferents moments del procés de restauració fins al final de l'obra. 

L’objectiu d’ambdues etapes és determinar els valors que voldrem conservar en l’edifici. 

MD 1.4. Anàlisi Històric 

L’Anàlisi Històrica de l’espai objecte d’estudi s’exposarà en les diferents etapes que s’han considerat més 
destacades de cara a entendre la seva configuració actual i que, com a consequència, seran utilitzades en la 
caracterització de l’espai. 

Etapa 1. La construcció de l’edifici i el seu primer ús: mercat de gallines i menuts 1911-1927 

Des de finals del segle XIX, Vilafranca tenia la necessitat de donar sortida a un problema que venia arrossegant des 
de feia temps i que no va aconseguir solucionar amb la posada en funcionament del mercat de la Carn i del Peix el 
1878.2 Aquest problema era l’ocasionat per les parades de gallines mortes i d’aviram que el mercat dels dissabtes 
molestaven greument al veïnat. Situades a la plaça de la Constitució, les parades van ser traslladades al carrer de 
la Cort, en el tram del carrer de la plaça de la Vila fins a la rambla de Sant Francesc. Arran de les queixes realitzades 
per part d’alguns veïns i veïnes d’aquest carrer, van ser ressituades en el mateix carrer però més a prop de la 
rambla. El problema principal sobre la seva situació s’esqueia arran de les males olors que provocava aquest tipus 
de producte.3 

Després d’uns anys encara sense resoldre el problema, al mes de març de 1911, l’Ajuntament de Vilafranca va 
iniciar el tràmit per tal d’adquirir uns solars a la plaça del Vall del Castell cantonada amb el carrer Muralla dels 
Vallets per construir un mercat a cobert destinat a la venda d’aviram sacrificat. Aquest problema es podria haver 
resolt amb el mercat de la carn i del peix però en aquell espai ja no hi cabien més parades i tampoc es podien 
deixar a l’aire lliure perquè molts dels productes posats a la venda es podien descompondre o adulterar fàcilment 
per la climatologia, pel sol a l’estiu i per la humitat a l’hivern.4 Segons la memòria del projecte de construcció del 
mercat:  

“Vilafranca no tiene una plaza mercado para la expedición de los artículos de primera necesidad, pues la 
que actualmente tiene, utilizada para la venta de carne y pescado, es de reducidas dimensiones, amén de 
que su construcción no es la más adecuada al objeto de que se trata. De ahí que se hace necesaria la 
construcción de una Plaza Mercado de dimensiones y forma en armonía con la importancia de nuestra 
Villa, no ya solamente para comodidad de vendedores y compradores, y porque así lo exige la salubridad 
pública, pues sabido es que muchos artículos se descomponen o adulteran fácilmente bajo la acción de los 
rayos solares en verano y de la humedad en invierno, sí que también por razón de estética, pues nada 
agradable resulta la exposición de mercaderías en medio de plazas y calles, muy particularmente en días 
festivos y en épocas de persistentes y abundantes lluvias. 

Uno de los artículos que por constituir la base principal de la alimentación de enfermos o personas 
delicadas, merece especial atención por parte de los Ayuntamientos, es la carne de las aves de corral, cuyo 

                                                      
2 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Obres municipals 1878/1912. G-16-1712. Expedient de construcció del mercat per a la venda de carns i 
peixos. 1878. 

3 El Labriego núm. 12, 29 de juny de 1894. 

4 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Obres municipals 1878/1912. G-16-1712. Expediente de adquisición de unos solares en la calle de Vall 
del Castell para la construcción de una plaza mercado de venda de gallina muerta y despojos de reses. 1911. 



 

   

 

consumo tanto se ha generalizado y aumentado en esta Villa a pesar de que puede averiarse fácilmente 
dadas las malas condiciones en que actualmente se verifica la venta”. 

L’Ajuntament de Vilafranca va cercar un espai cèntric i de fàcil accés. L’emplaçament desitjat no era fàcil perquè 
la ciutat estava mancada d’espais públics cèntrics com places i tampoc tenia els suficients recursos econòmics per 
poder bastir un mercat segons les necessitats que es requerien per a la població com Vilafranca. 

La millor opció va ser l’adquisició de dues cases i d’un pati situades a la plaça del Vall de Castell, cantonada amb el 
carrer de la muralla dels Vallets, i que es localitzava proper a l’altre mercat a cobert de Vilafranca: el mercat de la 
carn i del peix. Els solars eren propietat de Salvador Figueres Raventós, Josep Oriol Rossell Bages i els hereus de 
Joan Rafecas Busquets. Amb Figueres i Rafecas es va convenir la compra dels terrenys per 2.500 pessetes a 
cadascun d’ells, i amb Rossell un cens de pensió anual de 70 pessetes, al tipus del tres per cent del capital de 
2.333,33 pessetes amortitzables. El terreny de Josep Oriol Rossell tenia una extensió de 127 metres i 44 decímetres 
quadrats; el de Joan Rafecas tenia una extensió de 43 metres i 12 decímetres quadrats; i el de Salvador Figueres 
de 69 metres i 4 decímetres. 

La construcció de l’edifici contemplava al seu interior la instal·lació de catorze taulells per a la venda de gallines i 
sis per a la venda de menuts, amb la il·luminació i ventilació necessàries amb paviment de ciment i coberta 
poligonal amb una llanterna. També  es va edificar un edifici secundari destinat a magatzem d’eines i vestidor i un 
semi-soterrani com a dipòsit de mercaderies. El pressupost total va ser de 19.727,73 pessetes. El sistema de 
construcció de l’edifici va ser:  

“la mampostería ordinaria y concertada en combinación con el ladrillo, las armaduras y vigas de hierro 
para el sostenimiento de las techumbres construidas con bóvedas, bovedillas y tejas ordinarias, y el 
pavimento de cemento”. 5 

La inauguració de l’edifici va tenir lloc el dia de Sant Tomàs de l’any 1913, el 20 de desembre i segons la premsa 
local:  

“Atendida la no muy espaciosa parcela de terreno que se ha podido disponer, cuenta no obstante con 
dependencias para la venta, oficina, para cambiarse la ropa las vendedoras, con y su correspondiente 
depósito para la conservación de la carne. El suelo construido con material resistente tiene una ligera 
pendiente para su debida limpieza, que hace desembocar las aguas a las dos. El departamento de venta 
puede contener unes 30 mesas”.6 

L’arquitecte encarregat del disseny de l’edifici va ser el vilafranquí Santiago Güell i Grau, autor d’un bon nombre 
d’edificis de la ciutat de Vilafranca del qual destacar les cases Elies Valero i Miró i l’asil Inglada Via, entre d’altres. 

 

                                                                                                

  

F01. Plànols del projecte arquitectònic del mercat de gallines i menuts. Arquitecte Santiago Güell i Grau. Font ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca 

 

 

                                                      
5 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Obres municipals 1878/1912. G-16-1712. Expediente de adquisición de unos solares en la calle de Vall 
del Castell para la construcción de una plaza mercado de venda de gallina muerta y despojos de reses. 1911. 

6 El Labriego núm. 938, 31 de desembre de 1913. 



 

   

 

Etapa 2. Ampliació de l’ús: mercat de gallines i del peix. 1927-1977 

Tan sols 9 anys després de la seva inauguració, l’arquitecte Antoni Pons Domínguez, rep l’encàrrec de l’Ajuntament 
de Vilafranca, que elabora i factura el 30 de novembre de 1922,7 per tal de reformar l’edifici i compartir espai de 
venda en dos productes diferents: les gallines i el peix, si bé la documentació dels plecs de condició té data del 18 
de febrer de 1927.8 

Fins aquest any 1927 no es va posar en marxa el projecte de reforma del mercat per tal de compartir l’ús pels dos 
productes. Les obres consistiren en: 

“la construcción de mesas de granito artificial, revestimiento de azulejos, pavimento de cemento Portland, 
canales para recoger aguas, albañales, registros ó sifones, escalera exterior, aceras y demás Trabajos que 
se expresan en el presupuesto. 

[…] Dicha reforma, mejora sensiblemente el antiguo mercado que hasta ahora ha venido funcionando en 
malísimas condiciones, convirtiéndolo en un Mercado moderno, con mesas amplias, desagües rápidos y 
combinado todo ello con elementos de adorno que hacen agradable a la vista”.9 

En el plec de condicions de la reforma del mercat s’establí quins treballs s’havien de realitzar per adequar i 
reformar el mercat. Aquestes treballs consistiren en l’enderroc de tots els elements construïts que no s’adaptessin 
a la distribució projectada; les taules per a la venda del peix es construiran en marbre artificial (ciment brunyit), 
amb carcassa metàl·lica, recolzats sobre pilars del mateix material i cimentats amb maons; les parets anirien 
revestides amb uns arrambadors de rajoles decorats amb alçada de dos metres, amb un sòcol de vint centímetres 
i rematat amb un llistó de ceràmica; el paviment va ser realitzat amb formigó de 8 mil·límetres de gruix cobert amb 
rajoles; es va projectar la construcció d’unes canals per recollir l’aigua de les taules i d’uns claveguerons de ciment, 
i les tapes o plaques de registre es van realitzar de ciment armat. En relació a les obres exteriors de l’edifici es va 
establir que s’havia de construir unes escales a la porta del carrer Muralla dels Vallets feta de maçoneria i els 
esgraons de ciment Portland i es van construir voreres al voltant de l’edifici. En relació als treballs de fusteria es va 
establir en els plecs de condicions que seria de Flandes de bona qualitat i que es construirien uns tamborets per a 
cada una de les taules de venda, així com els pilons per tallar el peix i els calaixos necessaris pels productes. Els 
treballs de pintura consistiren en pintar les parets de l’edifici a la colamina i les peces de fusta s’haurien de pintar 
amb tres mans d’oli i dos de vernís i els de ferro també pintades a l’oli.10 

El 21 de maig de 1927 va celebrar-se l’acte de subhasta de l’obra amb l’assistència de l’alcalde de Vilafranca Joan 
Álvarez de Sisternes, i del tercer tinent d’alcalde, Jaume Mercader Marimón. Els tres concurrents van ser Antoni 
Vivancos Ballesta, Josep Montserrat Miret i Joan Tetas Forés. L’obra va ser adjudicada a Joan Tetas per valor de 
11.127 pessetes. Les obres començaren el 18 de juliol de 1927 i el 4 d’octubre restaren finalitzades.11  

 

                                                      
7 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Obres municipals 1913/19128. G-16-1713. Honorarios que el arquitecto D. Antonio Pons acredita del M. 
Iltre. Ayuntamiento Constitucional de Villafranca del Panadés. 

8 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Obres municipals 1913/19128. G-16-1713. Expediente instruído para las obras de reforma del edificio-
mercado de pescado y gallina denominado “Pescadería”. 
9 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Obres municipals 1913/19128. G-16-1713. Expediente instruído para las obras de reforma del edificio-
mercado de pescado y gallina denominado “Pescadería”. 

10 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Obres municipals 1913/19128. G-16-1713. Expediente instruído para las obras de reforma del edificio-
mercado de pescado y gallina denominado “Pescadería”. 

11 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Obres municipals 1913/19128. G-16-1713. Expediente instruído para las obras de reforma del edificio-
mercado de pescado y gallina denominado “Pescadería”. 



 

   

 

   

F02. Plànols del projecte arquitectònic de la transformació del mercat per afegir-hi l’ús de venta de peix. Arquitecte Antoni Pons Domínguez. Font ACAP. Arxiu 
Municipal de Vilafranca 

 

Etapa 3. Canvi d’ús: del mercat a la Casa de la Festa Major. 1977-Actualitat 

El 1977, l’Ajuntament de Vilafranca va demanar un ajut econòmic a la Diputació de Barcelona dins del Pla Biennal 
de Cooperació Provincial 1978/79 per ampliar el mercat del peix per a la construcció d’un segon pis i un soterrani 
amb cambres frigorífiques i la instal·lació dels mercats de la verdura i el peix per valor de cinc milions de pessetes.12 
Aquest projecte no va tirar endavant. Al setmanari La Voz del Penedès es va anunciar al juliol de 1983 que el mercat 
del peix deixaria de tenir aquest ús arran de que l’actual sistema de venda del peix al mercat havia quedat desfasat 
i tampoc hi havia persones interessades en agafar una parada.13 Per la Fira del Gall del mateix any, el mercat del 
peix va servir com a escorxador per matar les peces d’aviram.14 

Casa de la Festa Major: primer projecte 

A l’any 1985, l’Ajuntament de Vilafranca va iniciar l’expedient per tal de contractar les obres per reconvertir l’ús 
de l’edifici, de mercat del peix a Casal de la Festa Major. Segons la memòria del projecte de l’arquitecte municipal 
Joan Valls: 

“L’objecte del present projecte és el de recuperar un edifici destinat actualment a Mercat del Peix i que 
està infrautilitzat degut a que recentment s’ha posat en funcionament dos edificis de nova planta per 
Mercats Municipals que ha fet que l’Ajuntament estudiés la reutilització de l’edifici donada les seves 
condicions arquitectòniques i el seu emplaçament. 

[…] El nou ús que vol ubicar-hi l’Ajuntament és el de Casa de la Festa Major. Es tractaria de tenir un recinte 
permanent amb una sala prou amplia en planta i en alçaria, que permetés assajar els diferents grups que 
participen a la Festa Major (balls, castellers, etc.), i a l’hora servir com a lloc per guardar i exposar les 
figures que integren aquests diferents grups: gegants, l’Àliga, caps grossos i cotonines. 

En les dependències annexes s’instal·laria un despatx, uns lavabos i una dependència per taller o sala de 
reunions. En el soterrani es muntarien uns armaris per tal de guardar el vestuari i petit material de la 
Festa”.15 

Les obres necessàries per condicionar l’edifici, construït el 1913, al nou ús de Casal de la Festa Major van consistir 
en enderrocar les taules d’obra existent; el repicat i la neteja de les parets, especialment en les zones amb més 
humitat; la demolició del paviment i la formació d’un sòcol a la zona on es va projectar la col·locació de les figures; 
arrebossat de les parets amb morter de ciment Portland; reparació de la coberta i dels canals de desguàs; la 
formació de nous lavabos amb enrajolat de parets i sostre de fals guix. Per tal de exposar les figures, que se 
situarien sobre un paviment aixecat de la resta, se’ls va projectar un tancament amb perfils d’alumini i vidre. El 

                                                      
12 Tothom, 2 de juliol de 1977. 

13 La Voz del Penedès, 30 de juliol de 1983. 

14 Tothom, 10 de desembre de 1983. 
15 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Urbanisme. Exp.0831, R-10-9428. Expedient per contractar obres adequació Mercat del Peix per Casal 
de la Festa Major. 1985. 



 

   

 

cost total de l’obra pressupostat va ser de 3.840.000 pessetes i per a la instal·lació elèctrica un import de 457.000 
pessetes.16  

Però el projecte que es va dur a terme no va ser aquest sinó un altre de l’arquitecte Pau Batlle Solé, que el va 
redactar i va fer la direcció de l’obra, i com a col·laboradors va tenir a Joan Valls Porcel i Francesc Casares García, 
arquitectes, i Raimon Benach i Santiago Rius, aparelladors.17 El projecte però no devia diferir gaire de la primera 
proposta. 

Segons l’acta del ple municipal de 10 de desembre de 1985, el cost total de l’obra va ser de 5.636.902 pessetes, 
contractant directament a l’empresa Construccions i Obres Gelida SA. Per tal de sufragar les despeses, 
l’Ajuntament va rebre un ajut de 2.650.000 pessetes de la Diputació de Barcelona amb càrrec al programa 
d’inversions de 1985 i un altre de l’Estat per import de 960.000 pessetes dins del programa d’actuacions culturals 
“5è Aniversari de la unitat d’Espanya”.18 Segons Raquel Lacuesta, del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la 
Diputació de Barcelona, les obres de restauració de l’edifici van consistir en: 

“la neteja i pintura dels paraments exteriors: el sòcol de pedra s’ha mantingut tal com era i la resta de les 
façanes s’ha uniformat amb un color blanc cremós, incloent-hi les zones de maó vist, per tal de diferenciar-
les i destacar-les del context edificat. Respecte a l’estructura, s’han reparat les cobertes de la nau i de la 
llanterna, s’han substituït la fusteria i els vidres, que estaven malmesos, com també les teules de ceràmica 
àrabs i vidriades, i s’han refet els sostres de l’edifici annex. 

Les portes d’accés a la nau s’han protegit amb dues reixes de ferro, amb la part interior opaca, pintades 
de color blau. L’accés al cos annex, en canvi, es fa mitjançant una porta colissa d’estructura metàl·lica amb 
plafons de vidre, pintada amb esmalt sintètic de color gris blavós. 

Tant les portes com les finestres de la nau s’han protegit amb veles de color carbassa, lleugerament 
inclinades cap a fora, amb la idea de crear un ambient recollit i càlid a l’interior. La vela de l’entrada 
principal, a més, fa de preàmbul, en un intent d’indicar simbòlicament el pas de l’exterior a l’interior. 

A la nau s’ha col·locat un paviment nou de formigó remolinat, emmarcat per franges de marbre rosa de 
Porriño, que formen uns rosassa poligonal, i s’ha restaurat l’estructura metàl·lica de cobriment”.19 

En aquesta remodelació va intervenir l’artista vilafranquí Fèlix Plantalech que va plasmar a les parets de la Casa de 
la Festa Major l’obra titulada “L’esperit i l’heretgia”.20 

Les obres de reforma van ser inaugurades el 18 de gener de 1987, i va comptar amb l’assistència d’Antoni Dalmau, 
president aleshores de la Diputació de Barcelona.21 

 

                                                      
16 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Urbanisme. Exp.0831, R-10-9428. Expedient per contractar obres adequació Mercat del Peix per Casal 
de la Festa Major. 1985. 

17 17LACUESTA, Raquel. Celebració de l’acabament de les obres de restauració de l’antic mercat del peix (Casa de la Festa Major) Vilafranca del 
Penedès. 18 de gener de 1987. Fulletó. Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Arquitectònic. Barcelona, 1987 

18 ACAP. Arxiu Municipal de Vilafranca. Llibre d’Actes del Ple Municipal 1984-1988, X-35-12797, Ple Municipal de 10 de desembre de 1985 

19LACUESTA, Raquel. Celebració de l’acabament de les obres de restauració de l’antic mercat del peix (Casa de la Festa Major) Vilafranca del 
Penedès. 18 de gener de 1987. Fulletó. Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Arquitectònic. Barcelona, 1987. 

20 LACUESTA, Raquel. Celebració de l’acabament de les obres de restauració de l’antic mercat del peix (Casa de la Festa Major) Vilafranca del 
Penedès. 18 de gener de 1987. Fulletó. Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Arquitectònic. Barcelona, 1987. 

21 El 3 de vuit, 16 de gener de 1987. 



 

   

 

  

F03. Imatges del Casal de la Festa Major abans de la última reforma museística. Font Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 

Casa de la Festa Major: projecte actual 

La darrera intervenció en l’edifici va tenir lloc l’any 1999 i va ser inaugurada el 30 d’abril d’aquell any. Un any abans, 
l’Ajuntament de Vilafranca va encarregar a l’empresa Tríade la redacció del projecte expositiu de la nova Casa de 
la Festa Major. Segons la informació publicada a la premsa: 

“L’objectiu fixat va ser, des del primer moment, fer visitable allò que ja existia des de l’any 1987, 
incorporant-hi els mitjans necessaris per donar tota la informació d’una forma amena i fer que el públic 
que hi assistís revisqués les sensacions que hom pot experimentar durant la Festa Major”.22 

Amb aquesta intervenció es va reorganitzar els elements expositius dels balls populars i s’hi van incorporar plafons 
informatius i fotogràfics, dos audiovisuals i un ordinador de consulta. A l’espai principal de la Casa de la Festa Major 
s’hi van encabir les figures i les representacions dels balls i un audiovisual, i a la sala interior informacions entorn 
als administradors, la capta, l’origen de la festa major i Sant Fèlix.23 
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MD 1.5 Caracterització 

 ETAPA 1_1911-1927 

Mercat de gallines i menuts 

ETAPA 2_1927-1977 

Mercat de gallines i del peix 

ETAPA 3_1977-Actualitat 

Casa de la Festa Major 
1.1. Historial En aquesta etapa es construeix l’edifici 

degut a la necessitat que té la ciutat de 
tenir un espai de venta salubre dedicat a 
les gallines i els menuts. 

L’ús s’amplia a la venda de peix i aquest 
canvi d’ús implica una reforma de les 
instal·lacions interiors de l’edifici. 

L’edifici es transforma cap a l’actual ús, 
eliminant tots aquells elements 
arquitectònics vinculats a la venta de 
gallines i peix. 

 

    

1.2. Lloc/context En aquesta primera etapa, l’edifici, 
l’entorn de l’edifici era un teixit urbà 
irregular que limitava amb el centre 
històric de la ciutat. En un àmbit proper a 
l’antiga muralla de s’havia enderrocat 
només uns 50 anys abans. 

L’entorn de l’edifici devia variar de forma 
substancial en aquesta etapa. Els límits 
entre la ciutat històrica i el nou teixit urbà 
es difuminen. 

El nou ús mostra que l’entorn del mercat 
aporta a la ciutat una activitat econòmica 
amplia. 

Precisament a finals de la dècada dels 80 
aquesta activitat econòmica vinculada al 
lloc es transforma quan es frena un tercer 
projecte d’ampliació del mercat per 
convertir-lo en casa de la Festa Major. 

 

 

 

 

 

 

    

1.3. Singularitat Malgrat que l’edifici ja des del seu origen segueix el tipus funcional, estílistic i 
constructiu (amb els matitzos que s’explicaran a continuació) que li correspon a un 
mercat de principis del segle XX. Es podria parlar d’un element de singularitat 
precisament pel que fa a la seva inserció en una trama urbana tan irregular que 
dificulta la força geomètrica que acostumen a tenir aquest tipus d’equipaments.  

Un element singular d’aquesta etapa són 
els murals de l’artista vilafranquí Fèlix 
Plantalech   

    

1.4. Tipus arquitectònic  

    Funcional L’estructura funcional de l’edifici és la 
mateixa en les dues primeres etapes de 
l’edifici. Una estructura de taulells 
perimetrals que rodejen la planta  

 

En aquest tercera etapa, la nau s’utitilitza a 
nivell funcional mitjançant un recorregut 
museístic que s’organitza fonamentalment 
a partir de les dimensions i jerarquia de les 
peces de l’imaginari que s’hi exposen 

 

    Estilística L’edifici projectat per Santiago Güell té una forma rectangular, que degut a la seva 
condició adossada, només pot axamflanar dues de les seves cantonades. El seu 
tractament compositiu, segons Raquel Lacuesta (Gonzaĺez, Lacuesta and López i 
Mullor, 1990) té un aire noucentista. La intervenció de la segona etapa per part de 
l’arquitecte Antoni Pons Domínguez no modifica l’estil 

Malgrat que la intervenció de l’arquitecte 
Pau Batlle no afecta la composició 
estilística essencial de l’edifici, la eliminació 
de l’estructura de taulells i la incorporació 
de tot l’espai en la nau, conjuntament amb 
l’aportació lumínica i pictòrica  transforma 
l’estil a una lectura molt més 
contemporània pròpia de finals del s.XX 

 

    Estructura portant L’estructura portant és de parets de càrrega de paredat i totxo coberta amb una 
estructura metàl·lica formada per dotze jàsseres de gelosia disposadaes radialment i 
que convergeixen en un anell central metàl·lic, de sis costats sobre els que s’aixeca 
una llanterna. Damunt d’aquesta estructura hi ha la les bigues de ferro i revoltons de 
rajola atirantats que formen anells poligonals també concèntrics. El terra es recolza 
sobre una estructura de voltes soterrades inaccessible. (González, Lacuesta and López 
i Mullor, 1990) 

L’estructura no s’ha alterat en cap de les etapes posteriors. 
 

 

Envolupant i       
revestiments 

Pel que fa a l’envolupant i els revestiments: 

- La coberta és de tipus “pavelló” amb 6 vessants i es troba revestida amb teules àrabs 

- Les façanes tenen una base de sòcol de pedra i paredat irregular. La resta de 
paraments són arrebossats i pintats. Les zones angulars que enmarquen obertures i 
limiten l’edifici són de maó vist 

- A l’interior, les parets són arrebossades i pintades i a la part baixa tenen un fris-
arrimador de ceràmica vidriada amb una sanefa intermèdia serigrafiada. El paviment 
és de formigó decorat amb franges de marbre. 

La restauració de 1985 va mantenir el 
criteri dels acabats existents, però va 
utilitzar tècniques i procediments 
diferents: 

- Els paraments interiors es van tractar amb 
pintura plàstica 

-L’estructura es va pintar amb esmalt 
sintétic 

 

 

  



 

   

 

MD 1.6 Evaluació de les prestacions. Diagnosi de lesions 

LESIONS PER CAUSES MECÀNIQUES 
 
Un cop realitzat el corresponent anàlisi de les lesions de l’actual edifici de la Casa de la Festa Major no s’han pogut observar 
indicis de cap lesió en el sistema d’estructura portant o d’envolupant de l’edifici provocat per causes mecàniques. Tot i així, 
quan es dugui a terme el procés d’obra de la restauració es realitzaran inspeccions d’aquests sistemes insitu per tal de tornar-
ho a comprovar.  
 

DEFICIÈNCIES I ALTERACIONS 
 

  

 ALÇAT SUD 

Escrostonament. Tot i que hi ha escrostonaments puntuals en totes les façanes de l’edifici, a la façana sud, a l’entorn del 
baixant de coberta és on aquests afecten més els revesitments 

Brutícia. Es troba en totes les façanes i especialment en el sòcol de pedra. 

 

  

 INTERIOR 

Escrostonament. En la pared que fa intersecció amb la façana sud s’observa l’escrostonament d’una part dels murals 
acompanyats de taques d’humitat 

 
 
 
 
 



 

   

 

MD 1.7  Valoració de l’edifici 

Valoració de l’espai  

 

La valoració és el primer dels processos de reflexió que es realitzen un cop analitzats i sintetitzats tots els estudis previs en la 
caracterització i un cop avaluat l’estat inicial de l’espai a nivell de prestacions. 

L’objectiu d’aquesta operació és seleccionar i jerarquitzar quins dels valors que té l’espai que volem conservar en funció de 
l’ús que se li vulgui donar. Si no hi ha modificació de l’ús, l’objectiu de la valoració és el de veure quina és aquesta jerarquia 
millorant les prestacions d’aquest ús. 

Agrupem els valors en tres classes diferenciades24: 

 
1. Valors Instrumentals 

Els valors instrumentals serveixen per determinar la capacitat que té l’edifici per ser utilitzat, és a dir per a adequar-se a l’ús. 

 

2. Valors Significatius 

Els espais, encara que no tinguin un significat específic des del seu inici, en prevaldre de generació en generació, acaba 
adquirint una significació que serveix de vehicle d’identificació a les diferents generacions. 

 

3. Valors Documentals 

És una classe de valors fàcilment objectivables. Inclouen des del valor que ostentava l’espai ja des de l’antiguitat, com la seva 
pròpia història, així com els fets antropològics que hi ha succeït. 

 

 

En el cas de l’espai objecte d’estudi, es proposa la següent valoració, que servirà per establir els criteris de l’actuació: 

 

                                                      
24 El mètode sistèmic adapta la definició que A. Riegl (Riegl, 1999) va fer a principis del segle XX al context i la época actuals  



 

   

 

 

VALORS  

INSTRUMENTALS 

 

Arquitectònic actual Alt El conjunt de valors instrumentals tenen un potencial alt de 
millora ja abans de la intervenció. L’objectiu de la restauració 
permetrà millorar algunes de les lesions i elvar aquest valor. 

En aquest cas els valors urbanístics i econòmics no s’alteraran. 
En canvi l’ús de materials orgànics i ecològics augmentarà el 
valor ecològic de l’edifici. Urbanístic Alt 

Econòmic Mig 

Ecològic Mig 

VALORS  

SIGNIFICATIUS 

 

Vetusta-Novetat Baix L’espai té un alt valor pel municipi degut sobretot al seu ús com 
a Casa de la Festa Major. La seva estructura compositiva és un 
referent a nivell urbà i espaial.  

En qualsevol cas  la composició actual (cromàtica i de 
materials) no sembla tenir valors  significatius 

Icònic Alt 

Identitat Alt 

VALORS  

DOCUMENTALS 

 

Arquitectònic-Històric Alt Es considera que l’espai té alts valors documentals tant pel que 
fa a la seva autoria (Santiago Güell) com pel que fa al valor 
antropològic degut l’ús que té i als que ha tingut anteriorment.  

Es considera, per tant, que són aquestes les característiques 
que més es valoraran a l’hora de restaurar l’espai. 

Històric Mig 

Antropològic Alt 

 

MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

Es tracta del projecte de reforma i ampliació de la Casa de la Festa Major, situat al carrer Muralla dels Vallets, 
núms. 63-63B de Vilafranca del Penedès. El projecte pretén la edificació d’un nou edifici adjacent a l’antic mercat 
per tal de ampliar la dotació de serveis d'equipament a l’actual museu com a exposició, auditori i sala de nens de 
la casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. L'edifici catalogat es manté, i l'actuació es limita a intervenir 
sobre els seus accessos i connexions interiors i exteriors. 

Els dos edificis es comunicaran mitjançant un pas existent ampliat sobre la mitgera d'ambdós (oest) en planta 
primera. Es projecta un edifici entre mitgeres amb façana al carrer Muralla dels Vallets, format per una planta baixa 
i tres plantes. El nou edifici manté l’alçada de l'edifici adjacent d'ús residencial, és a dir, planta baixa i tres pis. El 
nou edifici adjacent presenta un alçat exterior i un d'interior, amb intenció de mantenir, renovant-, la imatge de 
l'edifici actual i dona un acabament al conjunt de la volumetria que consolida l’illa. 

El edifici catalogat es manté, i s’intervé bàsicament per rehabilitar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats de 
connexió i vinculació espacial amb l’annex. 

S’aprofita la topografia dels solars per fer el nou accés des del Carrer Muralla dels Vallets, a una cota inferior a la 
nau principal de l’edifici catalogat. 

La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant un nucli vertical format per l’escala i un ascensor que 
compleix accessibilitat que comunica totes les plantes. 

Les plantes primera i segona es distribueixen de forma diàfana aprofitant la comunicació amb l’espai de la nau 
catalogada que té una alçada lliure equivalent a dues plantes pis de l’ampliació. La relació entre els dos edificis, 
l’existent i l’ampliació es resol: en planta primera amb l’ampliació de l’obertura existent, i en planta segona amb 
un balcó que guaita sobre l’espai de la nau catalogada, que permet veure les peces del folklore des d’una alçada 
diferent, en una relació similar al que fa el balcó de l’ajuntament sobre la plaça. 



 

   

 

En planta tercera ja no existeix relació amb l’espai interior de la nau catalogada, però si que hi ha una vista 
privilegiada de la coberta de pavelló i la llanterna de l’edifici catalogat. Aquesta planta es tracta de manera diferent 
tant volomètrica com a nivell de façana, per tal de reduir la volumetria exterior i expressar-ne el seu caràcter 
diferent. 

A la coberta tercera s’hi col·locaran els elements necessaris per a les instal·lacions. 

El conjunt final simbolitza una arquitectura amb arrelada a la tradició i amb una vigència contemporània vinculada a la terra. El 
primer punt s’aconsegueix amb el respecte a l’antic edifici del mercat, el qual es rehabilitat per poder recuperar el seu aspecte 
inicial i destacar-ne els seus valors. El segon es mostra amb un edifici de nova planta amb criteris d’arquitectura contemporània i 
que ha tingut en compte aspectes com la sostenibilitat, l’ecoeficiència, l’estètca dels espais, així com una voluntat d’ús de 
materials tradicionals mostrats amb  sinceritat. 

 



 

   

 

MD 2.2 Descripció dels criteris de restauració de l’edificació existent 

A continuació s’exposen els criteris que es prendran en funció dels valors que s’han trobat en l’espai i que per tant s’intentaran 
preservar. Aquests criteris particulars, vinculats als procediments tècnics que es duran a terme es regeixen per un criteri 
principal que és el de Reintegració de la Imatge 

Aquest criteri defensa que “Un cop identificat el valor artístic del monument l’acció del restaurador ha de ser la de recuperar, 
restituint i alliberant el complex sencer d’elements figuratius que constitueixen la seva imatge (....) reintegrar i conservar el 
valor expressiu de l’obra, doncs el que es vol aconseguir és assolir l’alliberament de la seva vertadera forma25 (....) per tal de 
alliberar, retrobar o completar la unitat figurativa caldrà enderrocar aquells afegits que destorben la visió i també completar 
els punts afectats, sense que l’empremta d’aquestes activitats arribin a enterbolir la vista del conjunt.”  (Bonelli, 1995) 

Aquesta imatge en el cas de la Casa de la Festa Major, està relacionada amb la idea de mantener l’aspecte que té actualmente 
però recuperant materials i formes d’aplicació d’origen natural, que permetin una major preservació al pas del temps. 

Per altra banda no es considera que l’obertura per conectar la casa amb el nou edifici alteri aquesta imatge, ja que el parament 
en el que es produirà és el que forma part de l’estructura morfológica de la trama urbana entre mitgeres en la que es troba. 

                                                                              CRITERIS 

 

VALORS  

INSTRUMENTALS 

El conjunt de valors 
instrumentals tenen un 
potencial alt de millora 
desprès de la intervenció.  

CRITERIS DE MILLORA DEL CONFORT 

A. Reparació de fissures i humitats 

 

VALORS  

SIGNIFICATIUS 

 

En qualsevol cas  la 
composició actual 
(cromàtica i de materials) no 
sembla tenir valors  
significatius 

CRITERIS DE MILLORA COMPOSITIUS 

B. Restitució dels acabats originals mitjançant la utilització de materials 
orgànics i sostenibles 

 

VALORS  

DOCUMENTALS 

 

Es valoren les 
característiques tan 
constructives com 
estilístiques de les façanes i 
cobertes 

 

CRITERIS DE MILLORA DOCUMENTAL 

C. Restitució cromàtica i compositiva de les façanes i cobertes 

 

 

 

 

                                                      
25 NT. Es refereix a la integritat visual o unitat figurativa 



 

   

 

MD 2.3 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives si s’escau  

 

Planejament:                                        Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès (2003) 

Classificació:   Sòl Urbà consolidat 

Qualificació:   Clau 5/5- Sistema d’equipaments socioculturals 

 Clau 8/1- Zona d’edificis a conservar 

Fitxa catàleg:   A-47 Mercat de gallines i menuts 

 

El solar on s’ubica el projecte d’ampliació disposa de qualificació urbanística de S.T: corresponent a Sistema 
d’equipaments (clau 5) sociocultural, qualificació que li atorga uns paràmetres urbanístics determinats. 
L’edifici a reformar també correspon a la qualificació d'edifici a conservar (clau 8) segons el catàleg (veure 
annex). 

 

 

Plànol de qualificació urbanística del POUM de Vilafranca del Penedès. 

Les condicions urbanístiques per la qualificació urbanística 5/5, sistema sociocultural, vénen determinades 
principalment per l’article 199 del POUM de Vilafranca del Penedès, que diu el següent: 

 

SISTEMA D'EQUIPAMENTS (CLAU 5)  

Art. 199.- Condicions d'edificació  
 
1. L'edificació en les àrees d'equipament s'ha d'ajustar a les necessitats funcionals dels diversos equipaments, al paisatge i 
a l'organització general del teixit urbà en què es situen.  
 
2. (M)L'edificabilitat neta de referència per a tots els equipaments ubicats en emplaçaments que es regeixin pels sistemes 
d'ordenació d'edificació aïllada, i segons volumetria específica és d'1,0 m2st/m2s, amb la limitació màxima en cada cas, 
però, de l'establerta a les zones d'implantació, ponderada entre les peces immediates. Aquestes edificabilitats poden 
incrementar-se en  qualsevol finca qualificada com a sistema d'equipaments clau 5 (independentment de la seva titularitat 
preexistent), de manera justificada per raons funcionals i en el seu emplaçament, mitjançant la redacció d'un pla especial 
urbanístic. En el cas dels equipaments esportius localitzats en zones periurbanes i cementiri prendran com a referència 
una ocupació màxima per l'edificació del 50% del sòl destinat a aquests usos.  



 

   

 

En el cas dels equipaments ubilcats en emplaçaments que es regeixin pel sistema d'ordenació d'edifiació segons alineacions 
de vial, l'edificabilitat vindrà donada per l'aplicació dels paràmetres aplicables (alineació de vial, amplada de vial, alçada 
reguladora màxima i profunditat edificable) a les finques veines immediates qualificades de la zona. 
Els equipaments dels tipus següents, públics o privats, poden assolir com a edificabilitat neta màxima:  
   a. Educatiu: 1,2 m²st/m²s.  
   b. Sanitari-assistencial: 1,2 m²st/m²s.  
   c. Administratiu: 1,2 m²st/m².  
   d. Geriàtric (ús social sanitari de caràcter públic o habitatges tutelats per a la gent gran en règim de lloguer): 1,2 
m²st/m²s.  
   e. Abastiment: 1,2 m2st/m2s 
 
3. En el sòl urbà i per a tots els diferents usos d'equipaments, regeix el tipus d'ordenació de la zona on s'implanta 
l'equipament, o el de la seva zona contigua, i s'han de respectar les condicions d'edificació vigents a la zona. Els canvis en 
les característiques de l'ordenació exigeix prèviament l'aprovació d'un pla especial urbanístic.  

 

En el present projecte es justifica de la següent manera: 

1- El projecte d'ampliació dóna cabuda a les necessitats de l'edifici existent, que en si mateix no obté per 
falta d'espai. Per tant, serveix de reforç albergant usos com a magatzem, exposició, auditori, serveis i 
recepció entre d'altres.La nova construcció projectada aprofita l’accés de l’edifici adjacent i fa us dels 
vials interns existents que li són suficients per a la seva activitat. 

2- Es tracta d'un equipament ubicat en un emplaçament que regeix pel sistema d'ordenació d'illa. El 
projecte d'ampliació manté l'alineació i amplada de la parcel·la, com també manté l'altura de l'edifici 
residencial confrontant. 

3- El projecte no altera les característiques de l'ordenació existent sinó que colmata la illeta en volumetria 
de manera harmònica i sense irrompre de manera hostil al lloc. 

 

Les condicions urbanístiques per la qualificació urbanística 8/1, edificis a conservar, vénen determinades 
principalment per l’article 213 del POUM de Vilafranca del Penedès, que diu el següent: 

ZONA D’EDIFICIS A CONSERVAR (CLAU 8)  
Art. 213.- Condicions d'ordenació i edificació 
  
1. No es permet la seva substitució o alteració estructurals, admetent-se només obres de manteniment estructurals, de 
millora dels serveis o no relacionades amb els seus elements bàsics.  
 
2. No s'admet cap segregació de la parcel·la adscrita a l'edifici.  
 
3. (M) Tant en l'edificació catalogada, com en l'espai lliure interior d'illa, s'admetran els soterranis, prèvia emissió d'informe 
favorable dels serveis tècnics municipals, sempre que es demostri amb informe justificatiu que la construcció del soterrani 
no malmetrà cap element de l'immoble catalogat ni dels espais de parcel·la no ocupats per l'edificació. En el cas que el 
soterrani se situï en l'espai lliure interior d'illa, es garantirà el tractament del sostre del soterrani corresponent al pati d'illa 
com espai lliure amb possibilitats d'enjardinament.  
 
4. (M)Cal mantenir i tenir cura dels espais de la parcel·la no ocupats per l'edificació. Especial cura s'ha de prendre en la 
protecció de l'arbrat i de l'espai obert, si n'hi ha i és preceptiu mantenir-lo. Excepcionalment, quan l'element catalogat no 
estigui classificat com a BCIN, s'admeten ocupacions del pati d'illa d'un edifici catalogat, i sempre que es demostri amb 
informe justificatiu que la construcció del pati no malmetrà cap espai  arbrat consolidat ni cap element de l'immoble 
catalogat. Aquesta ocupació es podrà portar a terme amb independència de la qualificació urbanística del pati, sempre i 
quan es destini aquesta ocupació a usos turístics i els assimilats a equipament. En tots els casos aquesta ocupació haurà de 
ser informada favorablement pel Departament de Cultura de la Generalitat. A més, en el cas que l'ús d'aquesta superfície 
objecte d'ocupació sigui privat, caldrà fer una cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l'increment d'aprofitament que 
suposi. 



 

   

 

 
5. S'estableixen com a condicions d'edificació les actualment existents. Es pot tan sols incrementar el volum en un 10% 
quan sigui necessari per al desenvolupament correcte dels usos permesos i quedi garantit que no afectarà els elements 
fonamentals de l'edifici, i quan es garanteixi la rehabilitació total de l'edifici.  
Per a qualsevol tipus de construcció d'elements o de volums, cal la presentació d'un projecte, sempre referit a la totalitat 
de l'immoble o parcel·la.  
 
6. Les obres de millora han de respectar els elements a conservar assenyalats en l'annex per a cada edifici.  
 
7. Els anteriors apartats regeixen en tant que complementin i no contradiguin les determinacions específiques del pla 
especial per a cada edificació catalogada.  

 

En el present projecte es justifica de la següent manera: 

1- Art. 213.- Condicions d'ordenació i edificació 

Es conserva l'estructura de l'estat actual de l'edifici, millorant les connexions exteriors i internes del 
mateix amb l'objectiu de millorar la relació entre l'edifici existent i la seva ampliació. Es respecten els 
elements a conservar que apareixen a les fitxes del catàleg. 

 

  

  



 

   

 

 

 

Plànol del POUM de Vilafranca del Penedès amb indicació de les elements protegits i normativa aplicable al centre històric. 

L’edifici en qüestió, es troba ubicat al límit del centre històric. L'edifici està catalogat com A47, i com es pot veure 
grafiat en el plànol d’ordenació del POUM de Vilafranca del Penedès, sobre la parcel·la s'aplica la normativa de 
conjunt urbà “el centre històric” (Art.54 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Ambiental descrit 
a continuació). 

 

Art. 54 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Ambiental de Vilafranca del Penedès.- CONDICIONS 
GENERALS D'ORDENACIÓ I D'EDIFICACIÓ PER AL CONJUNT URBÀ "EL CENTRE HISTÒRIC” 
 
1. En tots els espais públics integrats dins el conjunt urbà es tindrà especial cura en els elements d'urbanització. Es 
mantindrà en general l'arbrat existent i qualsevol substitució de paviments, elements d'enllumenat públic, bancs o 
qualsevol altre element o moble urbà, serà respectuosa amb els valors del conjunt.  
 
Les possibles modificacions en ordenació dels espais –amplada i disposició de voreres, calçades, escossells, etc.- així com la 
incorporació de nous elements: baranes, accessos soterranis, etc., es projectaran tenint en compte l'evolució urbanística 
de l'espai i la seva funció ciutadana, i en tot cas seran respectuoses amb els valors del conjunt.  
 



 

   

 

2. No s'admeten, en cap cas, reculades o retrocés de l'edificació respecte a l'alineació de vial o de parets mitgeres.  
 
3. L'edificació mínima serà de planta baixa i dues plantes pis.  
 
4. L'alçada dels edificis serà la fixada en els plànols d'ordenació del Pla General. L'equivalència entre plantes i l'alçada 
reguladora màxima serà la següent:  
 
- P.B. 2 ................ 10,5m.  
- P.B. 3 ................ 13,5m.  
 
5. El volum edificable màxim ve definit per la profunditat edificable i l'alçada reguladora que s'estableixen en els plànols 
d'ordenació del Pla General, En aquells edificis que superin actualment aquests dos paràmetres, s'admetran obres de 
millora sempre que s'adaptin a aquesta normativa i garanteixin com a mínim la rehabilitació d'una planta de l'edifici.  
 
6. No s'estableix cap pauta especial d'organització tipològica en la distribució interior de l'edifici.  
 
7. A excepció d'aquells carrers o places per als que s'estableixen condicions especials, els ràfecs i els paraments de 
coronament dels edificis seran semblants als actuals, tant en la seva forma com en les seves dimensions, evitant solucions 
que puguin afectar l'homogeneïtat del conjunt urbà.  
 
8. A excepció d'aquells carrers o places per als que s'estableixen condicions especials, s'admetran tant les cobertes planes 
com les inclinades, les quals seran preferentment a dues vessants, amb el carener sensiblement paral·lel a la façana del 
carrer o a la plaça corresponent, i amb el pendent que no superi el 30%. S'evitaran les cobertes a vàries vessants, 
adoptant-se les solucions constructives i formals tradicionals.  
 
9. En aquells carrers o places en què no s'estableixen condicions específiques de reagrupació de parcel·les, s'admetrà 
l'agrupació d'aquestes fins a 10m. d'amplada, sempre que es garanteixi que la façana resultant mantindrà la composició 
integrada en el conjunt urbà.  
 
10. Les obertures a la façana, sempre que no s'estableixin condicions específiques, es regularan per les condicions 
següents:  
 
   a) Les obertures de cada planta es composaran sobre eixos verticals coincidents. A la planta baixa i a la planta tercera s'hi 
admetran altres obertures relacionades compositivament amb les obertures de la resta de plantes.  
 
   b) Les façanes amb més d'un eix vertical d'obertures es composaran simètricament, admetent-se variacions d'eixos en 
les obertures de la planta baixa, les quals, en tot cas, estaran relacionades compositivament amb la resta d'obertures.  
 
   c) La superfície d'obertures de cada planta decreixerà a l'augmentar l'alçada en què estiguin situades. El percentatge de 
superfície d'obertures referit al parament de façana de cada planta estarà comprès entre els valors següents:  
 
- Planta baixa fins a 50%  
- Planta primera: 25% - 30%  
- Planta segona: 20% - 25%  
- Planta tercera: 8% - 50%  
 
   d) L'alçada i l'amplada de les obertures decreixerà a l'augmentar l'alçada en què estiguin situades. L'amplada màxima de 
les obertures de les plantes pis serà de 1,20m. A les plantes pis la diferència entre l'amplada de les obertures d'una planta i 
les de la seva immediata superior o inferior serà com a mínim de 0,10m. L'amplada màxima de les obertures de la planta 
baixa serà de 2,40m.  
 
En el cas de que en el parament de façana d'una mateixa planta s'obrin portals o balcons i finestres, aquestes tindran 
sempre una amplada menor que aquells.  
 
   e) La relació entre l'amplada i l'alçada de les obertures estarà compresa en els valors següents:  
 
- Portals de la planta baixa.................................................................... 0,35 – 0,85  
- Obertures de balcó.............................................................................. 0,40 – 0,45  
- Finestres de les plantes baixa, 1ª i 2ª................................................. 0,50 – 0,75  
- Finestres de la planta 3ª...................................................................... 0,50 - 1  
 
   f) Les alçades de les obertures de la planta baixa seran com a mínim els ¾ de l'alçada d'aquesta planta.  
 
   g) El remig de les obertures seran ortogonals i de fusta o d'un material que permeti esquadries semblants. En el seu 
disseny es tindrà en compte l'adaptació a les dimensions i forma de les obertures actuals, essent en tot cas respectuós 



 

   

 

amb l'homogeneïtat de la façana i el caràcter del conjunt urbà.  
 
11. Les alçades lliures, sempre que no s'estableixin condicions específiques, es regularan per les condicions següents:  
 
   a) L'alçada lliure entre forjats de la planta baixa en cap cas serà inferior a 3,5m.  
 
   b) L'alçada lliure mínima entre forjats de la planta primera serà de 3m.  
 
12. Sempre que no s'estableixin condicions específiques, es fixa com a distància mínima entre la cara inferior de la llinda o 
intradós d'una obertura i el pla inferior del forjat o llosana de balcó de la planta superior, 0,30m.  
 
13. Únicament s'admeten cossos sortints tipus balcó, els quals, sempre que s'estableixin condicions específiques, es 
regularan per les condicions següents:  
 
   a) És obligada la utilització de balcó en la planta 1ª. Únicament s'admeten balcons ampitadors a partir de la 2ª planta.  
 
   b) La volada màxima de la llosana de balcó serà:  
 
   - 0,60m. en la planta 1ª.  
   - 0,40m. en la planta 2ª.  
   - 0,30m. en la planta 3ª.  
 
   c) Només s'admet el balcó de més d'una obertura fins a un màxim de tres a la planta primera.  
 
   d) Les llosanes de balcó seran simètriques respecte a les obertures, i acabades en la seva part inferior amb motllura 
decreixent.  
 
   e) La llargada màxima de la llosana de balcó d'obertura única serà de:  
 
   - 2,5m. en la planta 1ª.  
   - 2, -m. en la planta 2ª.  
   - 1,5m. en la planta 3ª.  
 
   f) La llargada màxima de la llosana de balcó de més d'una obertura serà com a màxim igual a la distància entre els dos 
brancals d'obertura més allunyats, incrementada en 1,30m.  
 
   g) Les baranes de balcó seran bàsicament de barrots verticals de ferro, de secció quadrada o utilitzant motius 
ornamentals semblants als actuals, essent en tot cas respectuoses amb l'homogeneïtat de la façana i el caràcter del 
conjunt urbà.  
 
14. S'evitarà en tot el conjunt urbà la utilització de materials i textures de colors estridents o molt foscos. El criteri generals 
serà el de respecte al caràcter del conjunt.  

 

 



 

   

 

MD 2.4 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes  

Programa funcional 

El programa funcional de l’edifici es composa de: recepció, botiga, exposició, despatx, magatzems, sala del museu, 
serveis, auditori i sala nens i espais distribuïdors. Aquest programa funcional s’incorpora al programa actual de 
l’edifici existent, museu i magatzem, per completar-lo, redistribuint-lo completament. 

Veure quadre de superfícies per a major detall.  

Planta baixa 

Aquesta planta és la planta d'accés que es realitza des del C/ Muralla dels Vallets. En aquesta planta s'hi ubiquen 
la recepció, la botiga obert, espasi d’emmagatzematge i, amb accés separat des del mateix carrer, un espai de 
despatx i emmagatzematge. 

Planta primera 

En aquesta planta l'espai és completament diàfan on es troba la sala d'exposicions permanents que es l’espai mñes 
ran del museu unificant les plantes dels dos edificis a aquest nivell. També hi ha l’escala, l’ascensor i els serveis 
adaptats. 

Planta segona 

En aquesta planta s’hi ubica un esapi pilovalent que pot funcionar com a petit auditori, sala d’exposicions 
temporals, o espai per a actes de format mitja, el qual es relaciona amb la nau catalogada a través d’una obertura 
abalconada sobre el doble esapai de la sala principal de l’edifici del mercat.  

Planta tercera  

Aquesta planta acull una sala única, pensada com a possible espai de tallers, activitats per nens o petites 
exposicions o actes. Des d’aquesta planta es veu la coberta de mercat i la seva llanterna i disopsa de vistes sobre 
l’entorn proper de la ciutat. També apareixen espais de serveis per la sala. 

 

Descripció general dels sistemes 

La descripció dels sistemes es realitza dins de la memòria constructiva, els sistemes tractats són els de la segÑuent 
relació: 

Sistema de sustentació 

Sistema estructural 

Sistema de compartimentació  

Sistema envoltant  

Sistema d'acabats  

Sistema de condicionament ambiental 

Subministrament d'aigua 

Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució  

Sistema d’evaquació 

Sistema d’acondicionament d’aire 

Sistema d’ACS 



 

   

 

MD 2.5 Relació de superfícies útils i construïdes  

La relació de superfícies Útils i Construïdes per planta queda com segueix: 

 Superfície útil (m2) Superfície construïda (m2) 
PLANTA BAIXA   
Recepció-botiga    42,20  
Despatx 1    18,70  
Magatzem 1    22,55  
Magatzem 2      3,25  
Exposició    26,30  
Ascensor      3,00  
Escala      2,90  
Sota sala ( no suma )  146,30  
TOTAL P0  118,90               131,00 
Porxo exterior    19,00  
   
PLANTA PRIMERA   
Espai expositiu 1  158,90  
Espai expositiu 2    75,20  
Distribuidor      9,20  
Ascensor     3,00  
Bany 1     2,75  
Bany 2     4,90  
Escala    11,90  
TOTAL P1 265,85               302,50 
   
PLANTA SEGONA   
Auditori    77,10  
Distribuïdor        9,25  
Balco      5,55  
Ascensor      3,00  
Bany 1      2,75  
Bany 2      4,90  
Escala    10,10  
Magatzem      4,40  
TOTAL P2  117,05               302,50 
   
PLANTA TERCERA   
Sala nens    46,30  
Distribuïdor      10,40  
Ascensor      3,00  
Bany 1      2,75  
Bany 2      4,90  
Escala    10,70  
TOTAL P3    78,05                 90,80 
Terrassa     11,45  
   
SUPERFÍCIES TOTALS EDIFICI 584,00 826,80 

 

Vilafranca del Penedès, març del 2017   
EL PROMOTOR   ELS ARQUITECTES  
  

  

 Mariona Genís Vinyals  Jordi Planelles Salvans 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE PENEDÈS ARQUITECTURA GENÍS PLANELLES SLP 



 

   

 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de 
l’edifici  

        

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la 
resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les 
seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat    Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 

   Accessibilitat 

- Seguretat        Estructural 

   en cas d’Incendi 

   d’Utilització 

- Habitabilitat     Salubritat 
   Protecció contra el soroll 

   Estalvi d’energia  

   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 
satisfactori de l’edifici. 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i 
prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, 
en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’ampliació. 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes al Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 
135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic 
d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Així doncs: 
L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible a 
través del carrer Muralla dels Vallets. 

L’accessibilitat horitzontal es resol mitjançant un itinerari accessible. S’adjunta als annexos la fitxa justificativa on 
es recullen les condicions que presenta aquest itinerari practicable. 

MD 3.2 Seguretat estructural  

La justificació detallada de cadascuna de les exigències bàsiques de Seguretat Estructural queda descrita en la 
Memòria Estructural Annexada al present Projecte Bàsic i Executiu de Reforma i Ampliació de la Casa de la Festa 
Major de Vilafranca del Penedès. 

 

MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi    

El projecte que ha de garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d'incendi i protegir els ocupants de l'edifici 
dels riscs originats per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i els procediments del Document bàsic 
DB SI, per a totes les exigències bàsiques: 
 



 

   

 

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, a fi i efecte que l'edifici disposi dels mitjans d'evacuació adequats perquè els 
ocupants el puguin abandonar. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l'edifici disposi dels equips i les instal·lacions 
adients per a possibilitar la detecció, el control i l'extinció de l'incendi 
SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció. 
SI6 Resistència estructural a l'incendi, a fi de garantir la resistència al foc de l'estructura durant el temps 
necessari per fer possibles tots els paràmetres anteriors. 
 
En edificis de nova construcció, també es d'aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis en els edificis. 
    

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’incendi, DB SI.  

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

La justificació detallada de cadascuna de les exigències bàsiques de Seguretat en cas d’Incendi queda descrita en 
l’Apartat de Seguretat en Cas d’Incendi del Projecte d’Instal·lacions que complementa al present Projecte Bàsic i 
Executiu de Reforma i Ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques 
del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys 
als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les 
persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es 
dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al 
final d’aquest apartat. 

 

Seguretat enfront el risc de caigudes                         

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les característiques de 
les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1. 

Les característiques de les rampes necessàries per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques s'ajustaran així 
mateix al Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques.  

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de 
barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. Es 
considera la configuració de les escales. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són 
practicables o  fàcilment accesibles. 

 

Seguretat enfront del risc d'impacte o d'enganxades 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos o practicables de l'edifici, 
d'acord amb DB SU 2. 

 

Seguretat enfront del risc de quedar tancat 



 

   

 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, de conformitat amb el 
que disposa el DB SU 3. 

 
Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada. 

A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació inadequada, 
complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d'emergència d'acord amb el DB SU 4. 
Vegeu especificacions d’enllumenat per a major detall. 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant 
interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions 
d’il·luminació”. 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 
“Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 

 
Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable a aquest edifici atés que només es refereix a edificis previstos per a mes 
de 3000 espectadors drets. 

 
Seguretat enfront del risc d'ofegament 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable a aquest edifici només ho és per a piscines d'ús col·lectiu. 

Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable a l’edifici doncs no inclou pas de vehicles. 

Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp                                                                                                  

El risc d'electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d'acord amb el que estableix el DB SUA 8. Vegeu 
annex corresponent. 

Accessibilitat                                                                                                                                                            

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta 
Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 

Amb la finalitat de facilitar l’accès i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les 
persones amb discapacitat, es donarà compliment a allò establert en el DB SUA 9. Vegeu justificació en l’annex 
corresponent. 

Condicions per limitar el risc d’immobilització                                                                         
Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment                                                            

No procedeix. 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp                                                                    

Es preveu disposar d’instal·lació al llamp un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat el nivell 
d’eficiència de la instal·lació en 3 del nivell de protecció.  

MD 3.5 Salubritat  (higiene, salut i medi ambient) 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels 
residus,  garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament 
d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es detalla la justificació de l’HS1 corresponent a la protecció enfront l’humitat, la justificació detallada 
de la resta de les exigències bàsiques de Salubritat, les corresponents a les HS2 fins a l’HS5 queden descrites en 
l’Apartat de Salubritat del Projecte d’Instal·lacions que complementa al present Projecte Bàsic i Executiu de Reforma 
i Ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. 



 

   

 

MD 3.5.1 Protecció enfront de la humitat 

El risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i en els seus tancaments es 
limitarà d'acord amb el que estableix el DB HS 1.  

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de 
l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Murs 

Dades obtingudes: 

- Coeficient de permeabilitat del terreny Ks<10-5 cm/s 
- Localització del Nivell freàtic a 4 m per sota del terra de l’edifici. = baja 

Això exigeix un grau d’impermeabilitat 1 per a la solució  constructiva dels murs en contacte amb el terreny. 

S’opta per una solució d’impermeabilitaxió tipificada com a I2+D1+D5 segons el CTE, corresponent a: 

“I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según lo 
establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue mediante la 
utilización de lodos bentoníticos. 

D1. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa 
de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina 
drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando 
la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua 
procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 

D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que 
puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida 
para su reutilización posterior”. 

Terres 

Dades obtingudes: 

- Coeficient de permeabilitat del terreny Ks<10-5 cm/s 
- Localització del Nivell freàtic a 4 m per sota del terra de l’edifici. = baja 

Això exigeix un grau d’impermeabilitat 1 per a la solució  constructiva dels terres en contacte amb el terreny. 

S’opta per una solució d’impermeabilitaxió tipificada com a C2+C3+D1segons el CTE, corresponent a: 

“C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de 
que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella”. 

 

Façanes 

Pel que fa al disseny de les façanes: 

- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

- zona pluviomètrica III 

- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós 

- Terreny tipus IV 

- Entorno: E1 

- Zona pluviomètrica: 3 

S’opta per una solució d’impermeabilitaxió tipificada com a B1+C1+J1+N1 segons el CTE, corresponent a: 



 

   

 

“B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los 
siguientes elementos: - cámara de aire sin ventilar; - aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja 
principal. 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de: 

 - ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando 
exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;  

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de 
mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la 
parte intermedia de la hoja; 

N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un 
enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm” 

MD 3.5.2 Apartats HS 2, HS 3, HS4 I HS 5 del CTE DB-HS 

La justificació detallada de cadascuna de les exigències bàsiques de Protecció enfront la humitat, corresponent als 
apartats HS 2, HS 3, HS 4 i HS 5, queda descrita en l’Apartat de Salubritat del Projecte d’Instal·lacions que 
complementa al present Projecte Bàsic i Executiu de Reforma i Ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca 
del Penedès. 

  

MD 3.6 Protecció enforont el soroll  

L’objectiu d’aquest requeriment bàsic es limitar, dintre dels edificis i en condicions normals d’utilització, el risc de 
molèsties o malalties que pugui produir el soroll. 
Els edifici es projectaran, construiran i mantindran de manera que els elements  constructius que conformen els 
recintes tinguin les característiques acústiques adequades per a reduir la transmissió del soroll aeri, el soroll 
d’impacte i el soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies dels edificis, i per a delimitar el soroll reverberant en 
els recintes. 
     

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció simplificada que 
estableix el DB HR.  

La justificació detallada de cadascuna de les exigències bàsiques de Protecció enfront el Soroll queda descrita en 
l’Apartat de Protecció enfront el Soroll del Projecte d’Instal·lacions que complementa al present Projecte Bàsic i 
Executiu de Reforma i Ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. 

 

MD 3.7 Estalvi d’energia. 

La justificació detallada de cadascuna de les exigències bàsiques d’Estalvi d’Energia queda descrita en l’Apartat 
d’Estalvi Energètic del Projecte d’Instal·lacions que complementa al present Projecte Bàsic i Executiu de Reforma i 
Ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. 

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici  

Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998).  



 

   

 

La justificació detallada queda descrita en l’Apartat de Telecomunicacions i Informàtica del Projecte d’Instal·lacions 
que complementa al present Projecte Bàsic i Executiu de Reforma i Ampliació de la Casa de la Festa Major de 
Vilafranca del Penedès. 

 

Ecoeficiència  

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya 
relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al sistema 
al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els Amidaments. 
També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es generaran durant 
l’obra.  

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims establerts 
pel Decret, fent un total de 27 PUNTS. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, justificativa del seu 
compliment.  

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè  la família de productes de la construcció de 
l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya  siguin  les 
aixetes dels aparells sanitaris.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

En el moment d’iniciar les obres del present projecte han d’haver estat enderrocades les edificacions annexes a 
l’edifici principal de l’antic Mercat del Peix així com el desplaçament de l’Estació Transformadora que conté un 
dels edificis existent en el moment de la redacció del present projecte.  

L’enderroc de certes parts dels edificis existents originalment caldrà fer-lo en el moment d’iniciar els treballs de 
rehabilitació i ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilaranca del Penedès per tal de garantir la seguretat de 
l’obra i del seu entorn. 

Caldrà verificar l’estat de l’enderroc realitzat i de les mides dels terrenys en un replanteig topogràfic general per 
veure’n la seva relació amb les bases del projecte actual. També es faran els treballs de l’estudi geotècnic del 
terreny per poder f¡completar l’estudi inical realitzat. Amb tot, es verificarà l’adequació del projecte realitzat a 
les dades topogràfiquesi geotècniques finals obtingudes. 

MC 1 Procediments de restauració per a l’edificació existent 

Els procediments a seguir en la Restauració  de l’edifici existent es detallen en el present apartat i complementen 
en la resta de documents del projecte. 

L’edifici objecte de restauració ha estat objecte de diversos canvis i intervencions en el seu camí fins al moment 
actual. S’en detallen aquells més significatius dels que es té constància en altres apartats d’aquesta mateixa 
memòria. Es voluntat del present equip redactor poder restaurar alguns aspectes de l’edifici que s’hagin pogut 
malmetre durant els anys per retornar-lo a un estat més proper a l’original. Això es tracta de fer des de diferents 
punts de vista que van des de l’estètic-arquitectònica fins al constructiu o el simbòlic i seguint els criteris 
exposats en els apartats de la memòria descriptiva 

De manera concreta, i més específicament parlant dels temes constructius, els resum de procediments utilitzats 
són els que segueixen. 

Coberta 

CRITERI A 

1. S’opta per realitzar un repàs general de la seva estanqueïtat i repassar els punts que puguin ser o 
esdevenir febles de cara a possibles filtracions. Les reparacions consistiran en en canvi de teules 
trencades, la recol·locació de les que es puguin haver mogut i la colmatació amb morter de calç de les 
obertures que hagin perdut el material de reblert. 

Façana 

CRITERIS B I C 

2. L’arrebossat de les façanes es repicarà fins arribar a la base per poder procedir a la aplicació d’un nou 
arrebossat de morter 1:3 de calç NHL 3,5 acolorit en massa a mb pigment mineral i amb àrids de 
diferents mides (entre 2 i 1 mm) segons la capa. L’acabat final serà amb veladura de silicat amb 95% de 
materia mineral. 

3. La part interior de es façanes es procedirà al repicat i arrebossat amb morter de calç com l’anterior amb 
acabat de pintura d’argil·la segons especificacions de projecte. 

Fusteries 

CRITERIS B I C 

4. Es proposa la restauració de les fusteries exteriors existents amb netejat de capes prèvies de pintures i 
esmalts i l’apliació de protecció de la fusta en base a protectors naturals de resines naturals. 

 

MC 2 Sustentació de l’edifici  

Edifici nova planta 



 

   

 

La sustentació de l’edifici de nova planta es realitza mitjançant sabates aïllades de formigó armat sobre formigó 
de neteja. El detall de cada sabata queda reflexat a la memòria estructural, els plànols i els amidaments. 

Edifici existent 

La sustentació de l’edifici existent es manté, ja que presenta l’edifici presenta un bon estat estructural i no es 
varien de manera substancial les càrregues a suportar pel mateix. S’ha considerat la possibilita de reforç del 
sistema de suport del paviment de la planta baixa en cas que sigui necessari per les excavacions que s’hi ha de 
realitzar. 

MC 3 Sistema estructural 

Edifici nova planta 

Es fa una nova estructura de lloses de formigó armat i pilars del mateix material. Es disposa, puntualment algun 
pilar metàl·lic o mixte en llocs específics per optimitzar temes constructius. Cal fer esment que la major part del 
formigó utilitzat a l’estructura quedarà com a acabat dels espais on es troba, ja sigui a mode de paviment de 
formigó polit, sostre de llosa de formigó vist amb acabat de taulell fenòlic o pilars de formigó vist en interiors i, 
fins i tot, els de dins les parets. 

Edifici existent 

L’estructura de l’edifici existent es de murs de càrrega i coberta d’estructura metàl·lica pintada. No es modifica el 
seu concepte. Únicament s’amplia l’estintolament que permet la comunicació entre ambdós edificis, tan en la 
planta primera con segona i es fan diversos estintolaments menors del sistema de suport del paviment de la 
planta primera per tal de permetre el pas dels conductes d’instal·lacions en diversos punts del soterrani i, en 
menor mesura, de a resta de l’edifici. 

 

MC 4 Sistemes envolupant i d’acabats exteriors  

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolupant exterior o de la compartimentació 
interior agrupats segons la següent classificació: 

3.1 Terres en contacte amb el terreny 
3.2 Murs en contacte amb el terreny 
3.3  Façanes 
3.4 Mitgeres  
3.5 Cobertes  
3.6 Terres en contacte amb l’exterior 
3.7 Compartimentacions interiors verticals 
3.8 Compartimentacions interiors horitzontals 
3.9 Elements de protecció 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els 
Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  

MC 4.1 Terres en contacte amb el terreny 

El contacte de l’edifici amb el terreny es fa mitjançant solera de 20 cm sobre 20 cm de graves amb interposició 
de làmina de PE en el cas de l’edifici de nva planta. En l’edifici existent hi ha una mena de forjat sanitari segons 
s’explica en altres apartats. 

MC 4.2 Murs en contacte amb el terreny 

Els murs en contacte amb el terreny es realitzaran amb formigó armat sobre fonament de sabata correguda 
de formigó armat segons es detalla en la memòria estructural i amidaments. Les diferents capes dels murs es 
justifiquen tambñe en l’apartat de justificació dela Salubritat segons les prescripcions del CTE.  

La cota definitiva dels murs caldrà revisarla en funció de l’alçada de contenció dels terrenys adjacents.  



 

   

 

MC 4.3 Façanes 

- Part cega de les façanes   

Edifici nova planta 

Les façanes seran d’obra de fàbrica composta per dues fulles de maó massís ceràmic manual amb aïllament 
tèrmic entremig i cambra d’aire. L’acabat exterior serà tipus obra vista amb juntes enrassades i amb afegit 
d’arid del mateix maò triturat per aconseguir el mateix color que la peça. 

 

F1: Façana d’obra de fàbrica revestida amb cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 30,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Fàbrica de maó masís mecomanual peça de (28x13,5x9cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm  13,5 

Cambra d’aire sense ventilar 2 

Aïllament tèrmic per l'interior en façana de doble fulla de fàbrica per a revestir, format 
per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 60 
mm d'espessor, resistència a compressió >= 250 kPa, fixat amb paletades d'adhesiu de ciment. 
Conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),  

6 

Envà de maó foradat amb doble cambra (peça: 28x113,5x7cm) col·locat amb morter mixt 
1:2:10 

7 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb 
acabat llis o (en el cas de banys i cuines) arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment 
M-8 i enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu. 

1,5 - 2,5 

 
 

- Obertures de les façanes  

La fusteria exterior serà de fusta de Nyangon acabat amb olis naturals i envidrament amb cambra d’aire.  

Cap de les finestres o balconeres disposen de persiana enrotllable. La designació dels vidres és: (interior-
cambra-exterior). Veure el detall de cadascuna de les fusteries en els plànols del fusteries del projecte. 

- Ponts tèrmics  

Les solucions constructives dels ponts tèrmics estan detallades a la documentació gràfica del projecte.  

- Elements de protecció de les façanes 

Els elements de protecció de l’edifici són baranes i elements de diferent índole. En trobem d’acer galvanitzat 
lacat blanc en escales interiors i exteriors així com en la balconera de façana. També esdisposen tancament de 
protecció a base de gelosia ceràmica en l’escala de la planta baixa.  
Caldrà seguir les especificacions de projecte pel que fa a l’alçada de les mateixes tenint en compte que l’alçada 
de protecció és d’1,10m quan el desnivell que protegeix és superior a 6m i de 0,90m quan aquest desnivell 
esta entre 0,55m i fins a 6m. La barana de protecció de la rampa exterior té una alçada de 0,90m. 

 

MC 4.4 Mitgeres 

La mitgera en contacte amb l’edifici veí es resol amb separador de plaques de poliestirè expandit i fàbrica de 
maó calat o maó massís segons el cas. 

 
M1: Mitgera. Gruix total 17-18 cm  

Composició Gruix (cm) 

Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm 
d'espessor, resistència tèrmica 0,55 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta 
de dilatació 2 

Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm  13,5 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb 
acabat llis. 

1,5 - 2,5 



 

   

 

 

MC 4.5 Cobertes 

- Part massissa de la coberta 

La coberta serà plana invertida transitable amb un pendent mínim del 2%. 

 
CP1: Coberta invertida plana transitable amb acabat de graves i pendent > 2%. Gruix total 79,10 cm 

Composició Gruix (cm) 

Cantells rodats de 16 a 32 mm de diàmetre. 6 

Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, de 125 g/m². --- 

Panell de poliestirè extrudit XPS, amb resistència a la compressió >300KPa, superfície 
estriada i encadellat (0,034 W/mK) 

10 

Membrana impermeable PA-9 (UNE 104-402) formada per làmina de betum modificat LBM-
48 adherida sobre imprimació 

0,10 

Formació 2% pendent amb morter de ciment gruix mínim 4cm, juntes de dilatació segons 
plànols 

6 (promig) 

Llosa de formigó armat 28 

- Obertures de les cobertes 

Es disposa d’un lluernari a sobre de l’escala. Aquest disposarà d’envidrament doble amb cambra d’aire 
interior. Es disposarà sobre perfileria d’acer inoxidable perimetral que ha de quedar oculta des de l’interior. 

MC 4.6 Terres en contacte amb l’exterior 

No procedeix 

 

MC 5 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

Els envans de les compartimentacions interiors són ceràmics de maó foradat de 7cm recolzats directament sobre 
el paviment. 

MC 5.1 Compartimentació interior vertical 

- Part cega de la compartimentació interior vertical 

CI-7: Envà de 7 cm Gruix total 9 cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat llis 

1,5 

Envà de maó foradat amb doble cambra (peça: 28x13,5x7cm) col·locat amb morter mixt 
1:2:10 

7 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat llis o (en el cas de banys i cuines) arrebossat a bona vista remolinat de morter 
de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu. 

1,5 

DB HR: RA =35dBA i m=80kg/m2 

- Obertures de la compartimentació interior vertical (portes) 

Veure el detall de les fusteries interiors als plànols de fusteries. 

MC 5.2 Compartimentació interior horitzontal 

La compartimentació horitzontal entre plantes es realitza majoritàriament amb lloses de formigó armat. 
Aquestes es deixaran vistes en la seva part inferior i es poliran i cristal·litzaran per la seva cara superior de 
manera que faran de paviment del propi edifici. El polit serà de manera que el rebaix permeti començar a 



 

   

 

veure el gra de l’àrid petit del formigó a mode de microgrà. El cristal·litzat es deixarà en acabat setinat (no 
brillant). 

MC 5.3 Escales i rampes interiors   

Les escales interiors es resolen amb llosa esglaonada de formigó armat per anar vista tan per la patr 
inferior comper la part superior. La cara superior dels graons es polirà per tal d’aconseguir un efecte de 
microgra com el de la resta de lloses de divisió horitzontal de l’edifici.  

MC 6 Sistema d'acabats 

Els criteris generals de selecció dels acabats són, sempre en la mesura del raonablement possible: 

 

- Elecció del material adient per a cada situació, 

- Expressió del materials de la manera més sincera possible, 

- Materials de proximitat, 

- Materials naturals, 

- Materials poc processats 

- Materials amb de baixa toxicitat 

 
 
Sota aquestes voluntats, els materials escollits com a acabats dels espais són els següents: 
 
Sostres 
Formigó vist (acabat fenòlic) per als espais principals del nou edifici. S’aprofita el material de la llosa estructural 

com acabat estètic de l’interior de l’espai. 
Fals sostre de plaques de plaques de guix laminat pintat blanc amb registre en banys  
 
Paviments 
Formigó polit (rebaixat fins que comença a aparèixer la sorra), cristal·litzat i acabat setinat per a tots els espais. El 

mateix material de la llosa de formigó, amb tractament d’acabat per evitar taques, s’utilitza com acabat de 
l’espai. En l’edifici existent, es fa una xapa de formigó de 5-6 cm per regularitzar la base i es reprodueix amb 
maons el dibuix de l’edifici original. 

 
Paraments interiors 
Maó vist manual per a les parets noves que es fan amb aquest material. També per als paraments translúcids que 

es resolen amb gelosies de maó segons detalls.  
Formigó vist per als pilars, que es deixen amb el seu acabat directe. 
Obra de fàbrica de paredat amb acabat de pintura d’argila. 
Enguixat i pintat a les parets indicades. 
Enrajolat amb rajols tradiciona de 14x28 als arrambadors dels banys. 
Arrebossat de morter de calç i pitat amb pintura d’argil·la i silicats a l’interior. 
 
Paraments exteriors 
Maó vist ecomanual amb moviment de peces i creació de gelosies segons detalls. Junta enrasada amb mescla 

d’arid del mateix maó triturat per tal d’aconseguir una junta del mateix color i la imatge d’un parament 
continua amb textura on es per la imatge molt marcada del maó. 

 
Altres 
Pintura de totes les instal·lacions vistes. 



 

   

 

 

MC 7 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

L’emplaçament ocupa dos solars de naturalesa urbana consolidada i ambdós disposen de les infraestructures dels 
serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió terrestre i 
radiodifusió sonora)  

- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 

- Airea acondicionat 

- Instal·lacions de protecció contra incendi 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa 
d’aplicació.  

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll 
i vibracions, en compliment del DB HR. 

El detall de cadascuna de les instal·lacions queda descrit en l’apartat corresponent del Projecte d’Instal·lacions que 
complementa al present Projecte Bàsic i Executiu de Reforma i Ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca 
del Penedès. 

MC 8 Equipament 

El present projecte disposa de uns serveis higiènics a tres de les 4 plantes de l’edifici. Es tracta de tres cambres 
higièniques de característiques molt similars amb servei de rentamans i inodor, pensades per donar servei a les 
necessitats des usuaris de l’edifici. Les característiques dels aparells sanitaris es detallen en els amidaments del 
projecte.  



 

   

 

MN. NORMATIVA APLICABLE  
  



 

   

 



 

   

 

Març 2017 
 

 

 

El Decret 462/1971 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. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic 
i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, 
CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, 
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades 
que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 
seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en 
color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es 
preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 



 

   

 

 



 

Projecte Executiu de reforma i ampliació de la Casa Festa Major 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

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 
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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 
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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) 

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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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 
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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 
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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)  
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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  
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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)  

 

  



 

Projecte Executiu de reforma i ampliació de la Casa Festa Major 

 

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  
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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) 
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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 

 



 

Projecte Executiu de reforma i ampliació de la Casa Festa Major 
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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 
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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 
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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 
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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  
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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.  
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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) 
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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) 
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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) 
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