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1.- ANTECEDENTS   
 
La present memòria ve regulada per l’expedient de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA nº 
2017/0008215 promogut per la Direcció de Serveis de Cooperació Local (13200) 
corresponent al ‘Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals’ 
en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’ 
 
L’ajuntament de Vilobí del Penedès disposa de la sala polivalent del centre cívic Jaume 
Via de Vilobí del Penedès, que forma part de l’equipament municipal Jaume Via, amb 
accés principal a la plaça de la Vila núm. 2. 
 
Aquest equipament, consta de diverses actuacions al llarg dels anys que s’expliquen a 
continuació: 

• L’edificació original és el Local Social de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, 
construït el 1987 per l’arquitecte Joan Raventós i Torras. Aquesta construcció 
semi-industrial, de grans dimensions, l’estructura de pilars metàl·lics i jàsseres de 
formigó prefabricat té capacitat per a 800 persones i s’utilitza tan per 
representacions teatrals com per actuacions musicals, entre d’altres espectacles. 
Una gran part de l’edificació és d’una sola planta, exceptuant un petit altell al 
voltant de la zona de l’escenari. 

 El seu estat actual és irregular fruit de diverses actuacions. 

Cal destacar que l’Ajuntament el gener del 2004 va realitzar el projecte de les 
obres de reparació i manteniment d’edifici aïllat existent destinat a Local Social 
redactat per l’arquitecte Joan Raventós i Torras, on s’explicaven diverses 
actuacions que van fer per reparar les patologies existents en l’edifici.  

• La segona edificació en aquest àmbit d’equipaments és l’ampliació del Local Social 
Jaume Via per a casal d’avis, espai per a joves i Bar. Aquesta construcció 
realitzada el 2002, s’annexa a la façana nord-est de l’edificació original i presenta 
un estat de conservació acceptable. 

Es va executar les obres de reforma segons el ‘Projecte per a la reforma de 
cobertes del Centre Cívic Jaume Via’ realitzat per l’arquitecte tècnica Meritxell 
Bosch Gibert. Finalitzades les obres a febrer de 2015. 

Cal dir doncs, que l’edifici d’equipaments Jaume Via, on es realitza l’actuació 
concentra un gran nombre dels equipaments del poble: sala polivalent, centre 
cívic, bar, local de joves i casal d’avis. Aquest equipament delimita conjuntament 
amb l’edifici de l’Ajuntament l’espai destinat a Plaça de la Vila. 

 
 
2.- OBJECTE D’ESTUDI   
 
L’objecte d’estudi és definir i valorar: 
 

1. SEGURETAT CONTRA INCENDIS: mesures de seguretat d’incendis i d’evacuació, 
següents: 
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a. Les portes d’emergència cap a l’exterior formades per 4 portes dobles amb 
antipànic i xapades metàl·liques cal substituir-les per unes amb l’aïllament 
correctes i antipànic amb tancament adequat, atès que no tanquen 
correctament. 

b. Instal·lació de teles amb reacció al foc adequada a l’escenari les quals 
actualment no compleixen la reacció al foc adequada. 

c. Eliminar la moqueta de les parets les quals suposen un risc d’incendi per a la 
seva contribució al foc, i instal·lar un parament decoratiu que no contribueixi 
a la reverberació de la sala, ni al grau d’inflamabilitat. 

d. Substitució de les mànegues d’incendi BIE-25 planes per mànegues 
adequades. 

2. INSTAL·LACIONS ASOCIADES A L’EXPLOTACIÓ I ÚS DE L’EQUIPAMENT: 

a. Solucionar problemes d’il·luminació de l’escenari deficient d’acord a l’ús al que 
va destinat, concretament instal·lació d’un sistema d’enllumenat amb control 
centralitzat, LED, RGB i d’altes prestacions. 

3. CONDICIONS DE SEGURETAT I SANITAT: Ampliació de superfície de l’equipament 
per poder encabir el següents elements: 

a. Ampliar la dotació de serveis higiènics, per tal de millorar les condicions 
de salubritat i higiene 

b. Ampliació de la zona de vestidors que actualment és quasi inexistent 

4. MILLORES DE LA SEGURETAT ELÈCTRICA: Instal·lació elèctrica per a l’ampliació i 
per a l’alimentació dels focus d’enllumenat a instal·lar. 

5. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Les actuacions de canvi de les 4 portes exteriors 
d’evacuació per unes d’aïllades, comporta una millora de l’eficiència de 
l’equipament atès que le existents son de xapa simple amb reixeta (que ha estat 
parcialment tapada). 

 
 
3.- PROMOTOR   
 
 Nom del titular: AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 
 NIF: P0830500E  
 Adreça social:  

 Pl. de la Vila, 1  
 08735 Vilobí del Penedès  

 
 
4.- EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 Plaça de la Vila núm. 2 
 08735 Vilobí del Penedès  
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5.- CONSIDERACIONS DE LES ACTUACIONS A REALIZAR 
 
ENTORN FÍSIC 

El projecte tal com s’ha explicat en l’apartat anterior forma part de l’equipament 
municipal Jaume Via. 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

El municipi té POUM aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme; essent la 
qualificació urbanística de Zona d’Equipaments. Disposa de tots els serveis i 
infraestructures urbanístiques per considerar que té condició de solar. 
 

CARACTERÍSTIQUES DEL SOL 

S’agafa com a referència l’estudi geotècnic encarregat per l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès encarregat el juliol del 2002 en el moment de la reforma i ampliació de la 
sala polivalent per a realitzar la petita  ampliació dels serveis. 

Segons l’estudi geotècnic el terreny sobre el que s’assenta la fonamentació està 
composat per dos tipus de perfils: 

- Rebliment superficial constituït per un paviment, llims i sorres de baixa consistència, 
el material no supera un gruix de capa de l’ordre de 0,50 m 

- Unitat Quaternària, la unitat caracteritzada correspon a la sedimentació d’una plana 
d’inundació, a sostre  s’identifica i caracteritza a un sòl constituït per una argila de 
baixa a mitja plasticitat amb restes vegetals i  gasteròpedes de consistència mitja a 
semidur amb un comportament d’expansivitat marginal al modificar les condicions de 
drenatge i a base per una argila amb graves disperses i gasteròpedes amb restes de  
matèria orgànica de consistència de fluixa a mitja. 

La tensió admissible de treball del terreny és de 1,28 kg/cm² sobre la unitat cohesiva 
caracteritzada amb tipologia de fonamentació semiprofunda a la fondària de 1,50 
metres respecte la cota d’explanació. 

La solució de fonamentació mitjançant pous salva els primers metres del terreny que 
solen ser els més actius per estar sotmesos als canvis d’humitat estacionals de l’argila 
caracteritzada amb un canvi de volum marginal al modificar les condicions de 
drenatge, oferint addicionalment un pes fix del formigó important en comparació amb 
les càrregues lleugeres de l’estructura de l’ampliació de PB. L’execució d’aquesta 
tipologia de fonamentació obliga a formigonar els pous amb la màxima rapidesa 
possible per no alterar les condicions naturals de l’argila. 
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6.- SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA I JUSTIFICACIÓ 
 
6.1.- SEGURETAT CONTRA INCENDIS 
 
Tot i que l’edifici és anterior a l’aplicació del RD 376/2006 ‘codi tècnic de l’edificació’ i 
no li és d’aplicació, sí correspon aplicar les millores mínimes per tal de garantir la 
seguretat contra incendis de l’equipament i garantir l’evacuació dels ocupants. 
Concretament segons el CTE. SI es considera millorar els aspectes d’aquesta 
normativa d’acord a les Exigències Bàsiques de Seguretat en cas d’Incendi: 
 

• SI1. Propagació Interior: Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior 
de l’edifici. 

• SI2. Propagació Interior: Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior 
de l’edifici, tant en l’edifici considerat com a altres edificis. 

• SI3. Evacuació dels ocupants: L’edifici disposarà dels mitjans de evacuació adients 
per facilitar que els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins 
del mateix en condicions de seguretat. 

• SI4. Instal·lacions de protecció contra incendis: L’edifici disposarà dels equips i 
instal·lacions adients per fer possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, 
així com la transmissió de l’alarma als ocupants. 

• SI5. Intervenció dels bombers: Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i 
d’extinció d’incendis  

 
a.- Les portes d’emergència 
 

Substitució de les 4 portes dobles d’emergència per d’altres que no donen garanties 
d’evacuació en no disposar de sistema d’obertura segons CTE-SI3, art 6.2: 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 
mediante ma- nilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de 
la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados 
con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con 
apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra 
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.  

A banda, les portes en sí son metàl·liques de xapa simple i amb reixes de ventilació 
parcialment tapades. Per tant, cal retirar les portes i substituir conjunt de bastiment +  
portes. L’exigència del grau EI, es demana a efectes d’aïllament tèrmic per tal de 
millorar l’eficiència energètica, no per qüestions de protecció contra incendis. Per tant 
es demana el següent: 

 Substitució de porta exterior per una porta  EI-60 de dues fulles batents per a 
una llum de 205x201 cm, preu alt amb tanca antipànic, amb tancament 
automàtic i compàs de tancament per porta doble, col·locada. Inclou 
desmuntatge de porta existent 
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b.- Instal·lació de teles amb reacció al foc adequada 
 

Els elements tèxtils suspesos (cortinatges d’escenari) han de donar compliment a la 
DB-SI1, article 4.4. Complint les següents condicions: 

4.-   En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos 
decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:  

b)  Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.:  Clase 1 
conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamien- to 
al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.  

 

Es planteja les següents solucions a executar (subministrament i instal·lació i 
desmuntatge de les existents): 

 Confecció teló de boca de 12,20 x 4,715 mts. En vellut ignífug ( color a escollir). 
Plissat al 80%. Cinta de reforç amb ullets i llaços en la part superior, costures 
en laterals i bossa 10 cmts. En la part inferior 

 Confecció bambalion de 12,20 x 1 mts. En vellut ignífug (color a escollir). Plissat 
al 80%. Cinta de reforç amb ullets i llaços en la part superior, costures en 
laterals i bossa 10 cmts. En la part inferior 

 Confecció cortina porta d ́entrada de 5 x 2,6 mts. En vellut ignífug (color a 
escollir). Plissat al 80%. Cinta de reforç amb ullets i llaços en la part superior, 
costures en laterals i bossa 10 cmts. En la part inferior 

 Confecció teló de fons de 7 x 4,67 mts. En vellut ignífug (color a escollir). Plissat 
al 80%. Cinta de reforç amb ullets i llaços en la part superior, costures en 
laterals i bossa 10 cmts. En la part inferior 

 Confecció cametes de 1,35 x 4,80 mts. Teixit ignífug negre 300g/m2 plissat de 
reforç amb ullets i llaços a la part superior costures en els laterals i bossa 10 
cmts en la part inferior 

 Confecció bambalines de 12 x 1 mts. Teixit ignífug negre 300g/m2 plissat de 
reforç amb ullets i llaços a la part superior costures en els laterals i bossa 10 
cmts en la part inferior 

 
c.- Eliminació de moquetes 
 

Tots els paraments verticals perimetrals actualment son de moqueta sintètica sense 
cap grau de reacció al foc, pel que representa un perill pels ocupants. Es valora doncs 
la seva eliminació. D’aquesta manera complirà la taula 4.1 del DB-SI1 amb una 
reacció al foc superior a D-s2,d0 segons eurocodis. 

En aquestes zones es planteja: 

 Arrencada revestiment tèxtil en parament vertical, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per tal d’eliminar tot el 
material no adequat. 
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 Retallat d'elements metàl·lics de llotges per tal de preparar aquests pel posterior 
revestiment en tauler d'encenalls i deixar unes baranes recobertes per banda i 
banda netes 

 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler d'encenalls 
orientats OSB/3, de 12 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, 
reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre 
parament vertical (parets, llotges per les dues bandes) 

 
d.- Substitució de BIES 
 

Les mànegues d’incendi actualment no compleixen la normativa vigent en ser planes. 
L’incompliment normatiu es basa a la dificultat d’ús en cas d’emergència atès que cal 
desplegar-les totalment per tal de fer-ne ús. D’aquesta manera, les noves boques 
normalitzades permeten fer-les servir amb més seguretat. 
 
 
 
6.2.- INSTAL·LACIONS ASOCIADES A L’EXPLOTACIÓ I ÚS DE L’EQUIPAMENT 
 
a.- Sistema d’enllumenat amb control centralitzat 
 

S’instal·larà sistema de control d’enllumenat amb una taula de control a l’espai del 
tècnic i DIMMER ubicat a l’escenari, per tal de controlar focus existents ja instal·lats a 
l’escenari i els nous a instal·lar en els laterals de la sala. Inclou el següent material: 
 

 Focus cameo led rgbw ts60 
 Focus cameo led blanc ts100 
 Cable dmx 0,50 metres 
 Cable dmx 20 metres 
 Taula cameo control 54 dmx 
 Elevador elèctric 8 metres  
 Material per a la instal·lació 
 Cable d'acer de seguretat 
 Ma d'obra i posada  funcionament 

 
EL conductor des del control actual dels focus, fins l’emplaçament de taula de mescles 
ja està passat.  
 
Caldrà a més instal·lar l’alimentació dels nous focus en el seu emplaçament amb 4 
endolls per banda 2P+T.  
 
Finalment caldrà desmuntar l’actual control de llums a la cambra de ventilació del 
costat de l’escenari i fer un forjat de separació per separar-la del plènum de ventilació.  
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6.3.- CONDICIONS DE SEGURETAT I SANITAT 
 
Ampliació de l’edifici 
 
La present actuació té per objectiu reformar i realitzar una petita ampliació de la sala 
polivalent del centre cívic Jaume Via. Aquesta equipament, descrit en apartats 
anteriors té actualment un escenari apte per a petites representacions teatrals i grups 
de música. La construcció de l’ampliació de l’edifici ha d’ubicar els serveis annexes a la 
sala. 

Els plànols adjunts i amidament mostren les modificacions a executar. 

 
 
6.4.- MILLORES DE LA SEGURETAT ELÈCTRICA 
 

Cal afegir elements de seguretat com protector de sobretensions permanents i 
adequació del quadre de control. Substitució d’elements amb mala visibilitat 

 
 
6.5.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

Per de les actuacions descrites compleixen les condicions de millora d’eficiència 
energètica (substitució de portes a l’exterior) 
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7.-  JUSTIFICACIÓ DE LA SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 

La correcta aplicació de les Exigències Bàsiques S1 a S6 suposarà el compliment del 
Requisit Bàsic SI de Seguretat en Cas d’Incendi. 

SI-1 PROPAGACIÓ INTERIOR 

SECTORS D’INCENDI 

La sala es conforma en un sòl sector d’incendi que es desenvolupa en un mínim del 
90% en una sola planta amb sortides que comuniquen directament amb l’espai lliure 
exterior, té un mínim de 75% de  façana en el seu perímetre i no existeix cap zona 
habitable al seu damunt. 

LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL 

A nivell general només existeix una zona de risc especial, baix en aquest cas, que és 
la sala de maquinària de climatització. La resta de dependències no tenen suficient 
entitat per a constituir un espai de risc especial: els camerinos no arriben als 20m², i 
els magatzems de decorats i de vestuari tenen una superfície inferior a 100 m². Tots 
ells compliran, en cas necessari, les condicions de les zones de risc especial integrades 
en els edificis que li pertoquin en funció de la classificació del seu risc. 

ESPAIS OCULTS 

No procedeix al tractar-se d’un sol sector d’incendis. 

REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

Es tindran en consideració la reacció al foc dels diferents elements constructius en 
funció de la seva situació i la posició del revestiment en qüestió segons la taula 4.1 del 
DB SI del CTE. 

SI-3 EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

No procedeix al no ser una activitat inclosa en un altre edifici. 

PROTECCIÓ DE LES ESCALES 

No existeixen escales per a l’evacuació al estar en planta baixa 

PORTES DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

Seran abatibles d’eix vertical i permetran l’obertura des del costat de l’evacuació 
mitjançant un dispositiu 

fàcil i ràpid amb mecanismes conforme la norma UNE EN 1125:2003 V1 (persones no 
familiaritzades amb l’edifici). 

SEÑALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 

Es disposarà de la senyalització de sortida, ús habitual i emergència, definides en la 
norma UNE 23034:1998 i conforme als criteris establerts en el CTE. 

CONTROL DEL FUM DE L’INCENDI 

Degut a les característiques de l’edifici no es necessària la instal·lació d’un sistema de 
control de fums d’incendi. 
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8.- PRESSUPOST I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
PRESSUPOST 
 

El pressupost per tal de conèixer la totalitat dels costos per a executar les obres serà: 
 

Pressupost d’Execució (Inclòs 13% BI + 6% DG)  43.898.93 €  

IVA – 21%  10.489,56 €  

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC)   53.227,82 €  

 
 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres s’estima en 4 mesos a comptar des del moment de 
la signatura de l’acta de replanteig. 

MODALITAT D’EXECUCIÓ 

Les obres s’executaran per l’ens destinatari, recorrent a contractació externa i per la 
pròpia administració 

PERÍODE D’EXECUCIÓ 

Les obres es preveuen executar en el període 2018 compres entre 1/1/2019 i 
30/4/2019. 
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9.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
La valoració de les ofertes es valoren en funció dels següents criteris: 

• QUALITAT: La documentació es valora en base a pressupostos anteriors i a 
estudi. S’ha redactat el present projecte executiu per tal de definir les actuacions.  

• VIABILITAT: Les actuacions a realitzar corresponen a necessitats de 
l’equipament que es poden executar en el termini indicat, dins de l’exercici 2018-
19 

• IDONEITAT: 

o Les instal·lacions i millores indicades responen a actuacions de urgència 
en tant que es tracta de millores per a la seguretat de les persones. 
Concretament en matèria de seguretat contra incendis, com seguretat 
elèctrica. També suposa la millora de condicions de seguretat en l’accés 
a  l’espai de control i salubritat dels serveis higiènics. 

o Respecte la millora de l’eficiència energètica: compleix aquesta 
exigència pel que fa a la substitució de les portes d’accés que son 
queixa permanent per la calor transmesa a l’estiu i per la manca 
d’estanqueïtat a l’hivern. 

• COFINANÇAMENT: atenent a la població del municipi segons IDESCAT es de 
1.103 habitants s’ha determinat un cofinançament de: 

o Import que es sol·licita: 50.000€ 

o Import que es cofinança: 3.227,87€ 

o TOTAL ACTUACIÓ: 53.227,82€ 

• CRITERI LINIA 1: 

o Compromís de cooperació intermunicipal i abast territorial: La 
programació d’activitats és oberta a tota la comarca de l’Alt Penedès. El 
municipi forma part de la Roda de teatre de l’Alt Penedès. 

o Públic previst, accessibilitat i durada de la proposta: les activitats estan 
previstes per la població del municipi: S’hi programen espectacles 
familiars adreçats al públic infantil, espectacles de música i teatre. 
Conferències. Actes commemoratius de diades especials. Lloc d’assaig 
del grup de teatre local, grup de dansa i grup de majorettes. 
L’equipament és accessible per a persones amb disminució. La proposta 
d’activitats és anual, variant els espectacles en funció de la programació 
de cada any. 

o Grau de desenvolupament de les activitats educatives , dinamització 
comunitària i nous públics: ’equipament és utilitzat pels alumnes de 
l’escola per a la representació dels seus espectacles. En ésser obert a 
totes les entitats del municipi, es compleix amb el criteri de dinamització 
comunitària. Amb els espectacles familiars es pretén la captació de nou 
públic arreu de la comarca. 

o Acreditació de l’esforç previ en els actuacions de millora i manteniment 
en 10 anys: 



   

 
Ajuntament de 
VILOBÍ DEL PENEDÈS  

 
 
 

AJUNTAMENT DE VILOBI DEL PENEDES  Projecte V2 - 14
  

 L’apartat antecedents indica l’actuació de ‘projecte de millora de 
la coberta’ em 2015 

 El 2016 s’ha procedit a fer inspecció per part de SCI entitat de 
control acreditada en instal·lacions elèctriques per determinar les 
actuacions a fer (annex adjunt) 

 Es disposa del Projecte de reforma de serveis escènics de la sala 
polivalent del centre cívic Jaume Via, redactat per AGP 
Arquitectes l’any 2007, que atès l’elevat cost no s’executà. 

 Pla de comunicació i difusió de les activitats generades: totes les 
activitats  
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10.- CONCLUSIÓ 
La present projecte comprèn memòria, pressupost, annexes i plànols amb la finalitat 
de valorar les actuacions d’adequació de l’equipament Jaume Via per tal d’adequar-lo 

 
   Vilobí del Penedès, a 29 d’octubre de 2.018 

 
 
 
 
 
 
 
Enginyer Industrial              Arquitecte Tècnic 
Javier Ribes Preckler              Antoni Bernadet Solé 
Col· legiat nº 10236              Col· legiat nº 12570 
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Part posterior de la sala: emmoquetat parets 

 

 

Lateral: emmoquetat i porta d’evacuació exterior amb ventilacions tapades en 
planxa 
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Vista escenari (cortinatge no adequat i paviment a resoldre). Fons: porta 
d’evacuació amb accés adaptat 

 

 

Cambra lateral escenari d’instal·lacions on s’observa quadre general sobre el 
que cal actuar 
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Vista general sala direcció al fons 

 

 

Vista general sala direcció a l’escenari 
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Vista general: lateral 

 

 

Detall finestres superiors 
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Cambra lateral escenari: vestidor i serveis 

 

 

Detall serveis existents 
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CAPÍTOL 01 ‐ ENDERROCS, DESMUNTATGES I MOVIMENT DE TERRES

CODI UNITAT QUANTITAT LONGITUD AMPLADA ALÇADA PREU IMPORT

K2192913 m² 8,50 12,95 € 110,08 €

K2148251 m³ 0,45 156,16 € 70,27 €

K2148255 m² 320,00 6,15 € 1.968,00 €

K2R64239 m³ 3,00 12,29 € 36,87 €

K2RA73G1 m³ 3,00 25,96 € 77,88 €

K2213422 m³ 4,50 3,98 € 17,91 €

K222142A m³ 1,60 11,68 € 18,69 €

K2R45037 m³ 6,10 7,67 € 46,79 €

K2RA7LP0 m³ 6,10 3,89 € 23,73 €

2.370,21 €

CAPÍTOL 02 ‐ FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA

CODI UNITAT QUANTITAT LONGITUD AMPLADA ALÇADA TOTAL PREU IMPORT

K9234B91 m² 8,50 9,66 € 82,11 €

43512C31 m³ 1,60 204,88 € 327,81 €

135C55B1 m³ 1,30 189,04 € 245,75 €

K4F2B57G m³ 4,80 363,30 € 1.743,84 €

14LDM68G m² 8,50 63,20 € 537,20 €

1512E5E6 m² 8,50 73,97 € 628,75 €

3.565,46 €

Sostre de 22+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, 

amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, 

llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres 

corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i 

una quantia de 0,095 m3/m2 de formigó HA‐25/P/20/I abocat amb cubilot 

Coberta no transitable, amb barrera de vapor/estanquitat amb una pel∙lícula 

d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en 

dues capes, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de 

gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 

1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col∙locada sense 

adherir, capa separadora de geotèxtil, formació de pendents amb formigó 

cel∙lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, capa 

de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat 

remolinat, i acabat amb membrana per a impermeabilització de cobertes GA‐

1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 

formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)‐50/G amb una armadura 

FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida 

amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació 

TOTAL CAPÍTOL 02 ‐ FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA

TOTAL CAPÍTOL 01 ‐ ENDERROCS, DESMUNTATGES I MOVIMENT DE TERRES

PARTIDA

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària 

màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 

Fonament de formigó armat HA‐25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 

30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb 

una quantia d'1 m2/ m3 

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de 

fonaments, HA‐25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del 

granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a 

lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit 

elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3 

Arrencada revestiment tèxtil en parament vertical, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o centenidor

AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER A LA REFORMA I MILLORA DE DIVERSES ACTUACIONS PUNUTALS EN L'EQUIPAMENT CULTURAL JAUME VIA

VILOBÍ DEL PENEDÈS

PARTIDA

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, 

amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R‐15, de 

290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE‐EN 771‐1, 

col∙locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i 

amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 

instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, 

amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de 

residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus 

(ORDEN MAM/304/2002) 

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20‐50), realitzada amb pala 

excavadora i càrrega directa sobre camió  

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 

20‐50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i 

càrrega mecànica sobre camió 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal∙lació autoritzada 

de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins 

a 10 km 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista 

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 



CAPÍTOL 03 ‐ TANCAMENTS I AÏLLAMENTS

CODI UNITAT QUANTITAT LONGITUD AMPLADA ALÇADA PREU IMPORT

K614S72H m² 6,00 19,81 € 118,86 €

K7C28834 m² 24,00 19,00 € 456,00 €

574,86 €

CAPÍTOL 04 ‐ REVESTIMENTS I PAVIMENTS

CODI UNITAT QUANTITAT LONGITUD AMPLADA ALÇADA PREU IMPORT

K81131A6 m² 24,00 33,52 € 804,48 €

K81125A4 m² 32,00 41,98 € 1.343,36 €

K8241325 m² 35,00 25,37 € 887,95 €

K8449220 m² 8,50 40,11 € 340,94 €

K898K2A0 m² 8,50 6,38 € 54,23 €

K898DFM0 m² 32,00 16,73 € 535,36 €

K9DAUE10 m² 8,50 49,13 € 417,61 €

K9DAUE12 PA 1,00 345,00 € 345,00 €

E865EA85 m² 402,05 17,67 € 7.104,14 €

parets 2,00 3,70 2,80 20,72

2,00 0,55 2,80 3,08

2,00 2,95 2,65 15,64

2,00 20,30 2,50 101,50

2,00 5,90 2,65 31,27

1,00 16,30 2,80 45,64

palco 1 (folrat a dues cares) 4,00 2,00 0,75 6,00

4,00 17,50 0,75 52,50

4,00 1,75 0,75 5,25

4,00 3,75 0,75 11,25

4,00 2,00 0,75 6,00

4,00 0,60 0,75 1,80

palco 2 (folrat a dues cares) 4,00 1,65 0,75 4,95

4,00 18,75 0,75 56,25

4,00 1,15 0,75 3,45

4,00 2,00 0,75 6,00

4,00 2,00 0,75 6,00

4,00 1,10 0,75 3,30

4,00 5,15 0,75 15,45

4,00 2,00 0,75 6,00

11.833,06 €

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, 

de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla 

d'acer galvanitzat format per perfils col∙locats cada 600 mm fixats al sostre 

mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 

m com a màxim 

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, 

amb una capa segelladora i dues d'acabat 

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de 

potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació 

neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat 

Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de 

forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col∙locat a truc de maceta 

amb morter adhesiu C2 (UNE‐EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE‐EN 

13888) 

Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler d'encenalls 

orientats OSB/3, de 12 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE‐EN 

300, reacció al foc B‐s2, d0, tallat a mida, col∙locat amb fixacions mecàniques 

sobre parament vertical

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de 

ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE‐EN 14411), 

preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col∙locades amb adhesiu per a rajola ceràmica 

C1 (UNE‐EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE‐EN 13888) 

PARTIDA

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, 

categoria II, segons la norma UNE‐EN 771‐1, per a revestir, col∙locat amb 

morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) 

segons la norma UNE‐EN 998‐2 

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència 

a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,353 m2.K/W, 

amb la superfície llisa i cantell encadellat, col∙locada amb fixacions 

mecàniques 

TOTAL CAPÍTOL 03 ‐ TANCAMENTS I AÏLLAMENTS

PARTIDA

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a 

màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb guix C6 

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, 

com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment 

pòrtland amb filler calcari 32,5 R 

Retallat d'elements metàl∙lics de palcos per tal de preparar aquests pel 

posterior revestiment en tauler d'encenalls

TOTAL CAPÍTOL 04 ‐ REVESTIMENTS I PAVIMENTS



CAPÍTOL 05 ‐ TANCAMENTS PRACTICABLES

CODI UNITAT QUANTITAT LONGITUD AMPLADA ALÇADA PREU IMPORT

1A23RDT ut 2,00 202,15 € 404,30 €

1ASAG2KB ut 4,00 946,00 € 3.784,00 €

500000001 ut 1,00 5.040,00 € 5.040,00 €

9.228,30 €

CAPÍTOL 06 ‐ INSTAL∙LACIONS

CODI UNITAT QUANTITAT LONGITUD AMPLADA ALÇADA PREU IMPORT

60000001 ut 1,00 865,00 € 865,00 €

60000002 ut 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €

60000003 ut 4,00 252,10 € 1.008,40 €

60000004 ut

4,00 282,49 1.129,96 €

4,00 436,51 1.746,04 €

6,00 5,71 34,25 €

1,00 28,40 28,40 €

1,00 72,12 72,12 €

1,00 269,09 269,09 €

1,00 31,09 31,09 €

8,00 8,02 64,15 €

18,00 31,82 572,73 €

60000005 ut 2,00 527,74 € 1.055,48 €

60000006 ut 1,00 567,74 € 567,74 €

8.644,45 €

CAPÍTOL 07 ‐ SEGURETAT I SALUT

CODI UNITAT QUANTITAT LONGITUD AMPLADA ALÇADA PREU IMPORT

7000001 PA Seguretat i salut. Part proporcional de seguretat i salut 1,00 750,00 € 750,00 €

750,00 €

36.966,33 €

PARTIDA

TOTAL CAPÍTOL 07 ‐ SEGURETAT I SALUT

• Cable d'acer de seguretat

• Ma d'obra i posada  funcionam

PARTIDA

Adaptació d'instal∙lació elèctrica existent al nou espai de vestidors segons 

especificacions de projecte i directrius de la propietat i la direcció facultativa. 

Inclou tots els mecanismes, cablejat i ajudes ram paleta necessàries per 

deixar la instal∙lació acabada i en funcionament.

Adaptació d'instal∙lació d'aigua i sanejament existent al nou espai de 

vestidors segons especificacions de projecte i directrius de la propietat i la 

direcció facultativa. Inclou sanitaris, mecanismes, aixetes i tots els elements 

per deixar la instal∙lació acabada i connectada a la xarxa existent.

TOTAL CAPÍTOL 06 ‐ INSTAL∙LACIONS

TOTAL 

Sistema d'iluminació per substituir l'existent segons detall seguent. Inclou 

desmuntatge d'anterior instal∙lació:

• Focus cameo led rgbw ts60

• Focus cameo led blanc ts100

Substitució de boques d'incendi actuals per boca d'incendis equipada de 25 

mm de diàmetre, BIE‐25, formada per armari de xapa d'acer pintada per 

allotjament independent de mànega i extintor , amb porta per la mànega 

amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , 

inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i 

llança), inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de 

connexió i muntatge, així com el desmuntatge i retirada de les boques 

existents.

Instal∙lació de 4 endolls a cada costat per alimentació dels 2 punts 

d'enllumenat. Inclou extensió de línia elèctrica des del quadre general on ja 

existeix la previsió en quadre

Adequacio de l'actual cambra de connexions de llums ubicada al plènum 

d'extracció formant tancament d'obra horitzontal de 2m2 per tal de 

sectoritar la ventilació. Fet en forjat T de 50, supermahó i capa de compressió.

•  Cable dmx 0,50 metres

• Cable dmx 20 metres

• Taula cameo control 54 dmx

• Elevador electric 8 metres 

• Material per a l'instal.lació

TOTAL CAPÍTOL 05 ‐ TANCAMENTS PRACTICABLES

PARTIDA

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una 

llum de bastiment aproximada de 84x210 cm, amb bastiment per a envà, 

fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment  

Substitució de porta exterior per una porta  EI‐60 de dues fulles batents per a 

una llum de 205x201 cm, preu alt amb tanca antipànic, amb tancament 

automàtic i compàs de tancament per porta doble, col∙locada. Inclou 

desmuntatge de porta existent.

Substitució de telons de roba existents i col.locació de cortines a l'escenari 

segons especificacions seguents:

• Confecció teló de boca de 12,20 x 4,715 mts. En vellut ignífug ( color a 

escollir). Plissat al 80%. Cinta de reforç amb ollets i llaços en la part superior, 

costures en laterals i bossa 10 cmts. En la part inferior

• Confecció bambalion de 12,20 x 1 mts. En vellut ignífug ( color a escollir). 

Plissat al 80%. Cinta de reforç amb ollets i llaços en la part superior, costures 

en laterals i bossa 10 cmts. En la part inferior

• Confecció cor na porta d ́entrada de 5 x 2,6 mts. En vellut ignífug ( color a 

escollir). Plissat al 80%. Cinta de reforç amb ollets i llaços en la part superior, 

costures en laterals i bossa 10 cmts. En la part inferior

• Confecció teló de fons de 7 x 4,67 mts. En vellut ignífug ( color a escollir). 

Plissat al 80%. Cinta de reforç amb ollets i llaços en la part superior, costures 

en laterals i bossa 10 cmts. En la part inferior

• Confecció cametes de 1,35 x 4,80 mts. Teixit ignífug negre 300g/m2 plissat 

de reforç amb ollets i llaços a la part superior costures en els laterals i bossa 

10 cmts en la part inferior

• Confecció bambalines de 12 x 1 mts. Teixit ignífug negre 300g/m2 plissat de 

reforç amb ollets i llaços a la part superior costures en els laterals i bossa 10 

cmts en la part inferior



2.370,21 €
3.565,46 €

574,86 €
11.833,06 €

9.228,30 €
8.644,45 €

750,00 €

36.966,33 €

7.023,60 €

43.989,93 €

9.237,89 €

53.227,82 €
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1.- OBJECTE D’ESTUDI 
 

El present Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat en compliment del Reial 
Decret 1.627/1.997 on s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres i a les instal·lacions. Tot això es troba dins el marc de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 

L'estudi de seguretat i salut és refereix a les següents obres i instal·lacions: obres de 
reforma en un local comercial. 
 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA I DE LES INSTAL·LACIONS 
 
2.1.- Descripció de l’obra i de les instal·lacions i situació 
 

Ja descrit. 
 
2.2.- Termini d’execució i mà d’obra 
 

El termini d’execució s’estima en 4 mesos comptant una mitjana de 2 persones/dia 
treballant a jornada completa. 
 
2.3.- Interferències i serveis afectats 
 

No s’interferirà cap servei. 
 
2.4.- Descripció dels processos i programació 
 

2.4.1.- OBRA NOVA: Demolició 
 B1B2 O1 Apuntalament de parts predeterminades. 
 B1B2 O2 Anul·lació dels serveis afectat. 
 B1B2 O3 Prendre mides per evitat l'alteració de l'estabilitat de les construccions pròximes. 
 B1B2 O4 Eliminació d'elements fràgils, tallants o trencadissos. 
 B1B2 O5 Instal·lació de conductes i/o tremuges per aconduir la runa al lloc de càrrega. 
 B1B2 O6 Instal·lació de bastides. 
2.4.2.- OBRA NOVA: Preparació del terreny (B1A) 
 B1A O1: Delimitació de la zona de treball amb tanques amb marge suficient de seguretat 

per les persones que no intervenen en l'obra. 
 B1A O3: Fixació dels circuits de moviment de maquinària automotriu. 
 B1A O6: Previsió de vies i sortides d'emergència. 
 B1A O7: Instal·lació d'elements de lluita contra incendis. 
 B1A O8: Instal·lació de ventilació quan sigui necessari. 
 B1A O10: Previsió de materials i elements auxiliars. 
 

2.4.3.- OBRA NOVA: Tancaments, sostres, parets i envans (B1G) 
 B1G O1: Muntatge d'encavallades. 
 B1G O2: Transport horitzontal i vertical de materials i peces prefabricades. 
 B1G O3: Construcció de sostres. 
 B1G O4: Construcció de tancaments. 
 B1G O5: Construcció de parets i envans. 
 B1G O6: Eliminació de runes i deixalles. 
 

2.4.4.- OBRA NOVA: Acabats (B1I) 
 BB1I O1: Arrebossat i lliscat. 
 B1I O2: Falsos sostres. 
 B1I O3: Enrajolat de parets. 
 B1I O4: Enrajolat. 
 B1I O5: Ram de fuster. 
 B1I O6: Tancaments metàl·lics i manyeria. 
 B1I O7: Paviment de fusta. 
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 B1I O8: Paviment de productes sintètics. 
 B1I O9: Muntatge de quadres. 
 B1I O10: Pintura i envernissat. 
 B1I O11: Revestiment tèxtil. 
 
 
3.- EQUIPS TÈCNICS Y MITJANS QUE ES PREVEUEN UTILITZAR 
 
3.1.- .- OBRA NOVA: Demolició 
1.Puntals. 
2.Dispositius de transport horitzontals. 
3.Mantells pneumàtics. 
4.Serres de disc. 
5.Equips d'oxitallada. 
6.Llança tèrmica. 
7.Vehicles de transport. 
8.Equips de transport vertical. 
9.Eines normals. 
 
3.2.- OBRA NOVA: Preparació del terreny (B1A) 
 

1. Eines normals. 
2. Vehicles per transportar materials i elements modulars i auxiliars. 
3. Dispositius per desplaçaments horitzontals de càrregues. 
 
3.3.- OBRA NOVA: Tancaments, sostres, parets i envans (B1G) 
 

1. Maquinària d'elevació: grues, gruetes i els seus accessoris. 
2. Formigoneres. 
3. Màquines de transport horitzontal. 
4. Eines manuals. 
5. Equip de soldadura i oxitallada. 
 
3.4.- OBRA NOVA: Acabats (B1I) 
 

1. Compressors. 
2. Talladors normals i per via humida. 
3. Polidora. 
4. Abrillantadora. 
5. Bec de gas i bufadors. 
6. Eines de tall per fusta. 
7. Grues i eines d'elevació vertical. 
8. Dispositius de transport horitzontal. 
9. Ventosa per manipular vidres. 
10. Eines per tallar vidre. 
11. Equips de pintura. 
12. Eines manuals. 
 
 
 
4.- DEFINICIÓ DELS RISCOS I DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I 
PREVENCIÓ 
 
4.1.- Demolició 
 

Identificació de riscos 
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 B1B2 R1 Caigudes a diferent nivell. 
 B1B2 R2 Caigudes al mateix nivell. 
 B1B2 R 3Caigudes d'objectes o runa. 
 B1B2 R4 Incendi. 
 B1B2 R5 Electrocució. 
 B1B2 R6 Ambient polsegós. 
 B1B2 R7 Atropellament per màquines o vehicles. 
 B1B2 R8 Danys a les mans. 
 B1B2 R9 Danys als peus. 
 B1B2 R10 Cossos estranys als ulls. 
 B1B2 R11 Enlluernament en operacions de tall oxiacetilènic o de llança tèrmica. 
 

Riscos específics 
 B1B2 R3 Caigudes d'objectes o runa. 
 

Prevenció (P) 
 B1B2 R1 P1 Bastides ben afermades amb baranes de 90 cm i entornpeu. 
 B1B2 R1 P2 Protegir amb baranes de 90 cm i entornpeu permetin un desplaçament vertical 

de més de 2 m.  
 B1B2 R1 P3 Evitar que els operaris es situïn sobre els elements a demolir. 
 B1B2 R2 P Mantenir netes i il·luminades les zones de desplaçament del personal. 
 B1B2 R3 P1 Protegir de la caiguda de runa al personal que treballi a nivells inferiors 

mitjançant xarxes espesses o amb altres materials de resistència suficient. 
 B1B2 R3 P2 Controlar la correcta subjecció de càrregues als mitjans de transport vertical. 
 B1B2 R4 P1 Tenir un extintor de pols a l'abast quan es treballi amb bufador oxiacetilènic o 

llança tèrmica. 
 B1B2 R4 P2 Controlar que la caiguda de material incandescent no sigui sobre productes 

combustibles. 
 B1B2 R5 P Comprovar l'aïllament de les eines elèctriques dels cables i de les presses de 

corrent. 
 B1B2 R7 P Abalisar o senyalitzar les zones de desplaçament de les màquines o vehicles. 
 

Protecció col·lectiva (PC) 
 B1B2 PC1 Acotar les zones de possible caiguda d'elements provinents de la demolició. 
 B1B2 PC2 Senyalització i abalisament de les zones de trànsit de vehicles i màquines. 
 B1B2 PC3 Instal·lar marquesines o viseres per protegir les zones d'accés i de pas 

prèviament definides i les vies públiques. 
 

Protecció individual (PI) 
 B1B2 R1 PI Arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1.5 m subjecte a 

estructures solides i estables. 
 B1B2 R2 PI Calçat antilliscant. 
 B1B2 R3 PI Casc de seguretat. 
 B1B2 R4 PI1 Guants de protecció tèrmica. 
 B1B2 R4 PI2 Màscara facial de protecció tèrmica. 
 B1B2 R5 PI Calçat aïllant. 
 B1B2 R6 PI Màscara buconasal. 
 B1B2 R8 PI Guants de protecció mecànica. 
 B1B2 R9 PI Calçat amb protecció metàl·lica a la puntera i a la sola. 
 B1B2 R10 PI Ulleres de protecció mecànica. 
 B1B2 R11 PI Ulleres o pantalla de protecció contra raigs UV. 
 
 
4.2.- OBRA NOVA: Preparació del terreny (B1A) 
 

A) Identificació de riscos 
 B1A R1: Danys a les mans. 
 B1A R2: Danys als peus. 
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 B1A R3: Cops al cap. 
 B1A R4: Cossos estranys als ulls. 
 B1A R5: Atrapaments. 
 B1A R6: Atropellaments per vehicles o màquines automotrius. 
 B1A R7: Electrocucions. 
 B1A R8: Sobreesforços. 
 B1A R9: Caigudes al mateix nivell. 
 B1A R10: Caiguda d'objectes. 

B) Riscos específics 
   No n'hi ha. 
C) Prevenció (P) 

 B1A R5 P: Entrenar als operaris en efectuar les feines amb risc d'atrapament amb un 
ordre preestablert i controlar l'acompliment del mateix. 

 B1A R6 P1: Controlar que els desplaçaments de màquines automotrius i vehicles es 
realitzi en llocs preestablerts. 

 B1A R6 P2: Abalisar les zones de moviment de vehicles i màquines. 
 B1A R7 P: Comprovar la bona qualitat dels aïllaments. 
 B1A R9 P: Mantenir netes i il·luminades les zones de moviment del personal. 
 B1A R10 P: Comprovar la subjecció de les càrregues que es desplacin elevades i l'integrat 

dels canvis de subjecció. 
D) Protecció col·lectiva (PC) 

 B1A PC1: Senyalització de les zones de maniobra de les màquines automotrius i vehicles. 
 B1A PC2: Abalisament de la zona de treball. 

E) Protecció individual (PI) 
 B1A R1 PI: Guants de protecció mecànica. 
 B1A R2 PI: Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 
 B1A R3 PI: Casc. 
 B1A R4 PI: Ulleres de protecció mecànica. 
 B1A R7 PI1: Calçat amb sola aïllant. 
 B1A R7 PI2: Guants aïllants. 
 B1A R8 PI: Faixa de protecció lumbar. 

 
4.3.- OBRA NOVA: Tancaments, sostres, parets i envans (B1G) 
 

A) Identificació de riscos 
 B1G R1: Caiguda de persones a diferent nivell. 
 B1G R2: Caigudes al mateix nivell. 
 B1G R3: Caiguda d'objectes. 
 B1G R4: Cops. 
 B1G R5: Danys a les mans. 
 B1G R6: Danys als peus. 
 B1G R7: Danys als ulls. 
 B1G R8: Dermatitis per contactes amb el ciment o formigó. 
 B1G R9: Ambient polsegós. 
 B1G R10: Sobreesforços. 
 B1G R11: Electrocució. 
 B1G R12: Atrapaments. 
 B1G R13: Cremades. 

B) Riscos específics 
 B1G R8: Dermatitis per contactes amb el ciment o formigó. 

C) Prevenció (P) 
 B1G R1 P1: Protegir els buits existents. 
 B1G R1 P2: Els grans buits es protegiran amb una xarxa horitzontal i instal·lada i ben 

afermada cada dues plantes. 
 B1G R1 P3: Bastides ben afermades amb baranes de 90 cm. i entornpeus. 
 B1G R1 P4: A les rampes d'escala, s'instal·laran esglaons provisionals de 90 cm. 

d'amplada mínima, 23 cm. d'estesa com a mínim i de 20 cm. com a màxim de davanter. 
A més portaran barana de 90 cm.  

 B1G R1 P5: Fixar cables de seguretat entre pilars per enganxar-hi els mosquetons dels 
arnesos de seguretat. 
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 B1G R1 P6: Instal·lar en zones predeterminades senyals de "perill de caiguda de d'altura" 
i obligació de fer ús de l'arnès de seguretat. 

 B1G R1 P7: No usar bastides sobre cavallets o balcons i terrasses si abans no s'ha 
instal·lat una xarxa de seguretat al voltant de la zona de treball. 

 B1G R1 P8: Controlar que les gàbies estiguin subjectes al mur abans de saltar des de 
l'estructura cap a la gàbia o des d'aquesta cap a l'estructura. 

 B1G R2 P: Mantenir netes i ben il·luminades les zones de treball. 
 B1G R3P1: Per desplaçar verticalment els materials ceràmics, no trencar l'embalatge que 

hi posa el proveïdor. 
 B1G R3 P2: Els materials solts es portaran en gàbies o cistelles mirant que no puguin 

caure peces durant el trasllat. 
 B1G R3 P3: Les runes i trossos s'eliminaran diàriament mitjançant trampes d'abocament. 
 B1G R3 P4: Evitar aixecar peces de gran superfície en cas de vents forts. 
 B1G R3 P5: Evitar treballar al costat de murs nous fets en cas de vents forts. 
 B1G R11 P1: Comprovar el correcte aïllament de les eines manuals elèctriques i de les 

preses i endolls provisionals d'obra. 
 B1G R11 P2: Comprovar el bon estat dels cables elèctrics. 
 B1G R12 P: Els palets de material i els prefabricats de dimensions importants es 

conduiran mitjançant cordes per dues persones. Els moviments seran coordinats per un 
tercer, per tal d'evitar cops i atrapaments. 

D) Protecció col·lectiva (PC) 
 B1G PC1: Senyalització o abalisament de la zona de treball, en especial els espais on es 

puguin produir caigudes d'objectes o materials. 
 B1G PC2: Senyalització de les zones de pas i moviment de vehicles. 

E) Protecció individual (PI) 
 B1G R1 PI: Cinturó o arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1,5 metres. 
 B1G R2 PI: Calçat antilliscant. 
 B1G R3 PI: Casc de seguretat. 
 B1G R4 PI: Casc de seguretat. 
 B1G R5 PI: Guants de protecció mecànica. 
 B1G R6 PI: Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 
 B1G R7 PI1: Ulleres de protecció mecànica. 
 B1G R7 PI2: Ulleres de soldadura (també per l'ajudant de soldador). 
 B1G R7 PI3: Pantalla de soldador. 
 B1G R8 PI: Guants de protecció química. 
 B1G R9 PI: Màscara buconasal. 
 B1G R10 PI: Faixa lumbar. 
 B1G R11 PI: Calçat aïllant. 
 B1G R13 PI: Manyoples, polaines i davantal de cuir. 

 
4.4.- OBRA NOVA: Acabats (B1I) 
 

A) Identificació de riscos 
 B1I R1: Cops. 
 B1I R2: Talls a mans i peus i braços per manipulació de vidre. 
 B1I R3: Caigudes a diferent nivell. 
 B1I R4: Caigudes al mateix nivell. 
 B1I R5: Danys a les mans. 
 B1I R6: Danys als peus. 
 B1I R7: Danys als ulls. 
 B1I R8: Dermatitis per contacte amb ciment i/o substàncies corrosives. 
 B1I R9: Contactes elèctrics. 
 B1I R10: Ambient polsegós. 
 B1I R11: Sobreesforços. 
 B1I R12: Intoxicacions. 
 B1I R13: Incendis. 
 B1I R14: Cremades. 
 B1I R15: Atrapaments. 
 B1I R16: Trencament de mànegues de compressors. 
 B1I R17: Caigudes d'objectes. 
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B) Riscos específics 
 B1I R2: Talls a mans i peus i braços per manipulació de vidre. 
 B1I R10: Ambient polsegós. 
 B1I R16: Trencament de mànegues de compressors. 

C) Prevenció (P) 
 B1I R1 P: Quan es transportin peces llargues per un sol home, es portaran inclinades de 

tal manera que la part anterior estigui per sobre del cap de les altres persones. 
 B1I R2 P1: Les zones on es treballi amb vidre, es mantindran netes de trossos d'aquest 

material. 
 B1I R2 P2: Per manipular vidre s'utilitzaran nanses amb ventosa. 
 B1I R2 P3: Quan s'hagi acabat d'instal·lar un vidre es pintarà amb calç blanca. 
 B1I R2 P4: Les planxes de vidre es transportaran sempre en vertical. 
 B1I R3 P1: Es prohibit utilitzar com a cavallet, bidons, caixes de materials, banyeres, etc. 
 B1I R3 P2: No utilitzar cavallets en les proximitats d'un buit si no es amb mesures de 

protecció contra caigudes. 
 B1I R3 P3: Subjectar cables a punts ferms i estables per enganxar-hi els mosquetons dels 

arnesos de seguretat.. 
 B1I R3 P4: Totes les bastides que s'utilitzin duran sempre una barana de 90 cm. i 

entornpeus. 
 B1I R3 P5: En qualsevol treball que obligui a posicions amb risc de caiguda des de més de 

2 m. d'alçada, caldrà disposar de baranes i d'arnès de seguretat subjecte a punts ferms i 
estables o a cables preparats amb tal finalitat. 

 B1I R3 P6: Sempre que hi hagi risc de caigudes al buit, s'instal·laran xarxes de protecció 
que permetin una caiguda màxima de 6 m.  

 B1I R3 P7: Sempre que calgui suprimir provisionalment una seguretat contra caigudes 
per raons de la feina, es tornarà reposar immediatament després de superada la 
necessitat. 

 B1I R3 P8: Les escales de mà seran de tisora amb sabates antilliscants. 
 B1I R4 P1: Il·luminar les zones de treball. 
 B1I R4 P2: Mantenir netes i ordenades les zones de treball. 
 B1I R4 P3: Els materials s'aplegaran de forma que no obstaculitzin el pas. 
 B1I R4 P4: Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran amb "Perill, sòl lliscant". 
 B1I R4 P5: Es taparan les canaletes de conducció elèctrica per evitar caigudes. 
 B1I R5 P: Abans d'utilitzar qualsevol eina o màquina es comprovarà que està en bones 

condicions i amb tots els mecanismes i proteccions de seguretat. 
 B1I R6 P: Comprovar que no es deixin directament sobre el paviment objectes o eines 

tallants per evitar l'accident al trepitjar-los. 
 B1I R9 P1: Els llums portàtils seran portallànties estancs, amb mànec aïllant, reixa de 

protecció de la bombeta i alimentats a 24 volts. 
 B1I R9 P2: Controlar el bon aïllament dels cables i de les presses de corrent que es faran 

sempre utilitzant clavilles i endolls. 
 B1I R9 P3: Les màquines de polir i d'abrillantar portaran doble aïllament i els mànecs de 

control folrats de material aïllant. 
 B1I R9 P4: Per fer el manteniment o per canviar accessoris de les màquines es 

desendollaran sempre. 
 B1I R9 P5: Si les màquines no tenen doble aïllament, es prohibeix anul·lar-hi la connexió 

a terra. 
 B1I R11 P: Transportar sacs d'àrids o ciment mitjançant carretons per evitar 

sobreesforços. 
 B1I R12 P1: Quan s'emprin coles o dissolvents es mantindrà un corrent d'aire per evitar 

intoxicacions. 
 B1I R12 P2: Els recipients de coles i dissolvents s'emmagatzemaran perfectament tancats 

per evitar atmosferes nocives. 
 B1I R12 P3: Es desmuntaran els vidres de les finestres no practicables, per tal 

d'aconseguir una millor ventilació. 
 B1I R12 P4: No fumar ni menjar a les zones on es treballi amb pintures que continguin 

dissolvents orgànics o pigments tòxics. 
 B1I R12 P5: El personal que hagi de treballar amb dissolvents orgànics o pigments tòxics 

faran una profunda higiene personal (mans i cara) abans de qualsevol tipus d'ingesta. 
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 B1I R13 P1: Els revestiments tèxtils s'emmagatzemaran en llocs diferents dels dissolvents 
i coles per evitar incendis i es posaran rètols de "perill d'incendi" i "prohibit fumar". 

 B1I R13 P2: A la porta dels magatzems de productes tèxtils i de dissolvents i coles, es 
posaran extintors de pols seca. 

 B1I R13 P3: No deixar els becs de gas i els bufadors encesos quan no s'utilitzin. 
 B1I R13 P4: S'escombraran les serradures i s'eliminaran de les plantes el més aviat 

possible. 
 B1I R13 P5: No realitzar treballs de soldadura o oxitallada en llocs pròxims a les zones on 

s'utilitzin pintures o altres productes inflamables. 
 B1I R15 P: Les màquines de polir i d'abrillantar portaran un cèrcol de protecció 

antiatrapaments. 
 B1I R16 P: Comprovar el bon estat dels tubs de pressió i les connexions dels equips que 

utilitzin l'aire comprimit. 
 B1I R17 P1: Les runes i trossos, s'apilaran ordenadament per evacuar-los mitjançant 

trompes. 
 B1I R17 P2: Les plaques d'escaiola s'estintolaran amb peus drets telescòpics fins que 

l'autosubjecció de la placa sigui garantida. 
 B1I R17 P3: Tot el material que es pugui transportar verticalment sense desembalar es 

mourà d'aquesta manera. Les peces soltes es pujaran dintre de gàbies no curulles. 
D) Protecció col·lectiva (PC) 

 B1I PC1: Senyalització i/o abalisament de la zona de treball a la que puguin caure 
objectes o trossos. 

 B1I PC2: Prohibició de llençar runa directament pels buits de façana o dels patis. 
 B1I PC3: Senyalització de les zones per on es desplacen qualsevol tipus de vehicle 

automotor. 
E) Protecció individual (PI) 

 B1I R1 PI: Casc de seguretat. 
 B1I R2 PI: Manyoples, polaines i davantal de cuir. 
 B1I R3 PI: Arnès de seguretat. 
 B1I R4 PI: Calçat antilliscant. 
 B1I R5 PI: Guants de protecció mecànica. 
 B1I R6 PI: Botes amb puntera i sola metàl·liques. 
 B1I R7 PI: Ulleres de protecció mecànica. 
 B1I R8 PI: Guants de protecció mecànica. 
 B1I R9 PI: Calçat aïllant. 
 B1I R10 PI: Màscara buconasal. 
 B1I R12 PI: Màscara amb filtre del producte tòxic que es tracti o bé equip respiratori 

d'aire fresc o autònom.  
 B1I R14 PI1: Roba ignífuga. 
 B1I R14 PI2: Guants de protecció tèrmica (cuir). 
 B1I R17 PI: Casc de seguretat. 

 
 
 
5.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
5.1.- Instal·lació elèctrica 
 

Es disposarà de subministrament elèctric per l’obra. 
 
5.2.- Instal·lació contra incendis 
 

Es disposarà d’un extintor de 12 kg d'eficàcia mínima 21A – 144B. 
 
5.3.- Instal·lació de lampisteria 
 

Es disposarà d’instal·lació d’aigua. 
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6.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I COMUNS 
 

El nucli urbà de Vilafranca del Penedès a 3km disposa de serveis mèdics suficients per 
atendre urgències mèdiques de qualsevol gravetat.  
 

D’altra banda, es disposarà de farmaciola a la mateixa obra per atendre accidents 
lleus. 
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