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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1. OBJECTE DEL DOCUMENT. 
L’objecte del document es el de descriure les obres a realitzar per tal de poder 
adequar el local per poder-hi exercir una activitat administrativa d’atenció ciutadana. 
Anteriorment en aquest local ja s’hi exercia una activitat administrativa, per tant en 
aquest cas l’ús que se li donarà no canviarà. 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT. 
La nova activitat que s’hi vol desenvolupar, consisteix en una Fundació tutelar sense 
ànim de lucre que asseguren i protegeixen els drets de les persones que requereixen 
aquest servei de tutela.  
 
 
1.3. DADES ADMINISTRATIVES GENERALS. 
La titularitat de l’establiment serà regentada per: 
 
Nom:    FUNDACIÓ TUTELAR DE L’EMPORDÀ 
NIF:   G17715293    
Adreça:  CARRER NOU, 48 
Població:  FIGUERES 
 
 
1.4. SITUACIÓ.   
El local on es volen dur a terme les obres es troba situat a la Rambla 22 1º1ª de 
Figueres. 
 
 
1.5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.   
Tal i com es pot veure al plànol de distribució que s’acompanya, les obres consistiran 
en redistribuir lleugerament el local donat que l'anterior llogater ja hi exercia una 
activitat de similars característiques i adequar-lo a la normativa vigent, per tal de poder 
realitzar els espais necessaris per poder exercir l’activitat. Aquets espais consistiran 
l’ampliació del lavabo existent per tal de que aquest sigui adaptat, el tancament d’una 
obertura per fer-hi un despatx i la divisió de la zona d’estar per ubicar-hi dues sales de 
juntes. Les obres s’executaran tant punt s’obtingui el permís d’obra menor sol·licitat. 
 
Per tant, les obres que es tindran en compte seran les descrites a continuació: 
 

1) Aixecament de parets de pladur per delimitar les sales de juntes. 
2) Enderroc de paret existent per ampliar lavabo. 
3) Col·locació de nova porta corretera al lavabo adaptat. 
4) Col·locació d’un nou terra al lavabo. 
5) Adequació de la instal·lació elèctrica i d’aigua als espais on s’ha actuat. 
6) Nou falç sostre al lavabo. 

 
 
1.6. VALORACIÓ.   
Els valors corresponents a la obra descrita i grafiada en els plànols que s’acompanyen 
seran les indicades a la partida de pressupostos. 
 
El valor total de les feines a realitzar ascendeixen a la quantitat de 11.287,84 €. 
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1.7. DESCRIPCIÓ DE L’ESTABLIMENT. 
El local consisteix en una planta primera d’un edifici d’habitatges, amb una superfície 

construïda de 202,00 m2, dels quals 164,30 m2 seran útils. 

 

ESTANÇA 
SUPERFICIE (m2)  

UTIL ACCESSIBLE AL 

PÚBLIC 
RECEPCIÓ 17,60 17,60 

TAULELL 5,00 -- 

SALA DE JUNTES 1 16,50 16,50 

SALA DE JUNTES 2 25,60 25,60 

PASSADIS 16,20 16,20 

DESPATX 13,50 13,50 

LAVABO ADAPTAT 4,80 4,80 

OFICI 5,40 -- 

MAGATZEM 4,10 -- 

SALA TÈCNICA 4,20 -- 

ARXIU 11,10 -- 

DESPATX DE DIRECCIÓ 24,80 24,80 

SALA DE TREBALL 15,50 15,50 

TOTAL 164,30 134,50 
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2. DADES TÈCNIQUES I CONSTRUCTIVES 
 

2.1. PARETS I PAVIMENTS. 
 
a) Enderrocs   
La única paret que s’enderrocarà serà la del lavabo existent per tal de que aquest 
tingui les mides mínimes perquè es consideri adaptat. Aquest enderroc no suposa cap 
perill estructural donat que es tracta d'un envà. Es realitzarà la corresponent gestió 
dels residus. 
 
b) Parets   
Les paret de separació que s’han de realitzar, seran de pladur. Aquestes estaran 
formades per una estructura metàl·lica d’acer inoxidable. D'aquesta manera amb una 
estructura lleugera no es modifiquen de manera sensible les càrregues sobre els 
forjats existents. 
 
b) Paviments   
Els paviments a col·locar seran de primera qualitat i resistents a l’abrasió. En l'únic lloc 
on es faran de nou els paviments serà en el lavabo, donat que al treure l'envà ens hi 
queda una junta poc decorativa. Únicament s’admetran terratzos de microgrà 
col·locats d’acord amb la NTE-RST; gres mono cocció llis de color uniforme col·locat 
d’acord amb la NTE-RSB; pedres naturals o artificials sense porositats i d’aigües 
uniformes, i altres paviments ceràmics amb estabilitat dimensional i de color, col·locats 
segons la NTE-RSP i NTE-RSB.  
 
c) Sostres 
L’únic sostre que s’haurà de col·locar serà el del nou lavabo, i aquest serà de plaques 
de guix practicables, per tal de poder realitzar el manteniment de les instal·lacions. 
 
d) Enrajolats parets  
La única zona a enrajolar, seran les de la zona del lavabo. 
 
 
2.2. INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA. 
Actualment el local disposa d’una instal·lació elèctrica, per tant el que es pretén és 
adequar-la a les necessitats de la propietat, i fer que compleixin amb el vigent 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
La instal·lació interior, es farà mitjançant conductors de coure cobert, per a una tensió 
assignada de 450/750 V i 0,6/1 kV, no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i 
opacitat reduïdes (segons UNE 211002) protegits a l'interior de canalitzacions, no 
propagadores de flama (segons UNE-EN 50086-1). 
 
a) Caixes. 
Les caixes de derivació o pas seran PVC autoextingible. Les caixes d’endolls i petits 
interruptors collats, així com les de punts de llum, seran del tipus universal i de PVC 
El conductor presentarà models del tipus de tub, així com les caixes, manegots, etc..., 
que vagi a emprar, per a la seva aprovació per la direcció facultativa. 
 
b) Mecanismes. 
Els mecanismes seran de la sèrie i marca que la propietat cregui adient a les seves 
necessitats. 
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c) Quadres de comandament i protecció. 
Els quadres de comandament i protecció seran de PVC autoextingible o de qualsevol 
altre material apropiat i aprovat per la direcció facultativa. Es realitzaran segons 
s’indica en els plànols del projecte i la documentació tècnica. 
 
 
2.3. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA. 
Actualment el local disposa d’una instal·lació completa, tant pel que fa a l’aigua calenta 
com la freda.  
 
 
2.4. PINTURA. 
S’efectuaran totes les operacions de massillat i fregat que aconsellin tant la bona 
pràctica com les normes tradicionals. Per a pintures plàstiques i especials es 
prepararan els segellats indicats pels fabricants.  
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3. PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS 
 

3.1. OBJECTE D’AQUESTA PART DEL DOCUMENT 
Aquesta part del Projecte té per objectiu descriure les principals característiques del 
local en el qual es desenvolupa l’activitat i la justificació del compliment del que 
estableix la normativa. 

 
 

3.2. NORMATIVA DE REFERÈNCIA. 
La Normativa que s’ha tingut en compte per a la redacció d'aquesta part del Document 
ha estat: 
 

• La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en  establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 

• Les Instruccions Tècniques Complementaries de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

 

• El Codi Tècnic de l’Edificació. 
 

Per tal de protegir als ocupants davant dels riscos derivats d’un hipotètic incendi, per a 
prevenir danys en els edificis o establiments propers i per a facilitar la intervenció dels 
bombers i equips de rescat, cas de produir-se aquest supòsit, s'adoptaran les mesures 
preventives contra el risc d'incendis que compleixin les prescripcions del Document 
Bàsic “Seguretat en cas d’Incendi” (DB SI), del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 
 

3.3. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI. 
 

3.3.1. SECTORITZACIÓ RESPECTE VEÏNS (PROPAGACIÓ EXTERIOR). 
L’establiment disposarà de tancaments que delimiten amb els edificis veïns del mateix 
edifici, per tant, aquest disposarà de parets delimitadores respecte l’edifici veí. 
Aquestes parets hauran de disposar de les mesures de seguretat que li són d’aplicació 
segons l’exigència Bàsica SI2 “Propagació Exterior”. 
En aquest cas, les parets hauran de disposar d’una resistència al foc EI-120. 

 
 

3.3.2. SECTORITZACIÓ INTERIOR IMPLANTADA (PROPAGACIÓ INTERIOR). 
Per tal de limitar el risc de propagació d’un hipotètic incendi per l’interior de l’edifici, es 
prendran les mesures de seguretat de l’Exigència Bàsica SI 1 “Propagació Interior” que, 
en síntesi, són les que s’indiquen en els punts següents. 

 
 

3.3.2.1. COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI. 
Tal com ha quedat reflectit en l’apartat en el qual es descriuen les característiques del 
local, la superfície d’aquest és inferior a la màxima establerta, a la Taula 1.1 de la Secció 
SI 1 del CTE, per a cada sector d’incendi. 
 

 
3.3.2.2. RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 
Els elements constructius de l’establiment hauran de complir amb el que estableix la 
taula 1.2 de la SI1. 
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En aquest cas, haurà de disposar d’una resistència al foc de EI 60. 
Pel que fa al forjat que delimita l’establiment de la planta primera, haurà de presentar 
una estabilitat al foc no inferior REI-60. 
 

 
3.3.2.3. REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I 
MOBILIARI. 
Les condicions de reacció al foc dels components de la instal·lació elèctrica (cables, 
tubs, safates, etc.) les regula el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
Pel que fa a la resta de materials de revestiment, sempre que superin el 5% de la 
superfície del conjunt de les parets, sostres o sols del recinte considerat, hauran de 
complir les condicions de reacció al foc que s’indiquen a la següent taula: 

 

Situació de l’element Parets i Sostres Sòls 

Zones ocupables C-s2,d0 EFL 

Escales protegides B-s1,d0 CFL-s1 

Espais ocults no estancs B-s3,d0 BFL-s2 
2,
50 
 

 
 

3.3.2.4. LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL. 
El local no disposa de cap local ni zona de risc especial. 

 
3.3.2.5. PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D’ELEMENTS DE 
COMPARTIMENTACIÓ. 
El local no disposa de pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació 

 
 

3.4. EVACUACIÓ D’OCUPANTS. 
Per tal de garantir una evacuació ràpida i segura dels ocupants de l’edifici, en cas 
d’incendi, aquest haurà de complir les condicions assenyalades per l’Exigència Bàsica 
SI 3 “Evacuació d’Ocupants” del CTE, que són les indicades seguidament. 

 
 

3.4.1. COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ. 
El local disposa de sortida pròpia que comunica amb l’escala de l’edifici, i aquesta 
comunica directament amb l’espai exterior. 

 
 

3.4.2. ORIGEN D’EVACUACIÓ. 
Tal com estableix la terminologia de l’Annex SI A, es considerarà origen d’evacuació 
qualsevol punt ocupable del local exceptuant els despatxos i sales de menys de 50 m2 
que l’origen d’evacuació serà la pròpia porta. 

 
 

3.4.3. RECORREGUTS D’EVACUACIÓ. 
D’acord amb la definició que d’aquest terme en fa al terminologia de l’Annex SI A, és el 
recorregut que condueix, des d’un origen d’evacuació fins una sortida de planta o una 
sortida d’edifici. 
La longitud dels recorreguts per passadissos, es mesurarà per l’eix.  
La seva longitud, des de qualsevol origen d’evacuació, fins a una sortida no podrà 
superar els 50 m, ja que la seva ocupació es inferior a 25 persones i disposa d’una 
sortida directe a l’exterior. 
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3.4.4. CÀLCUL DE LA OCUPACIÓ. 
Tenint en compte les característiques del local i el seu funcionament, per tal de 
determinar la seva ocupació, es prendran com a referència els valors de densitat 
d’ocupació indicats a la taula 2.1 del punt 2 de la Secció SI 3. 
 
La densitat d’ocupació és la que es justifica a la següent taula: 
 
 

ESTANÇA 

SUPERFICIE (m2) OCUPACIÓ 

UTIL 
ACCESSIBLE 

AL PÚBLIC 
PERSONES 

RECEPCIÓ 17,60 17,60 9 

TAULELL 5,00 -- -- 

SALA DE JUNTES 1 16,50 16,50 1 

SALA DE JUNTES 2 25,60 25,60 1 

PASSADIS 16,20 16,20 -- 

DESPATX 13,50 13,50 1 

LAVABO ADAPTAT 4,80 4,80 1 

OFICI 5,40 -- -- 

MAGATZEM 4,10 -- -- 

SALA TÈCNICA 4,20 -- -- 

ARXIU 11,10 -- -- 

DESPATX DE DIRECCIÓ 24,80 24,80 1 

SALA DE TREBALL 15,50 15,50 1 

TOTAL 164,30 134,50 15 

 
 
Amb la qual cosa la cabuda màxima a preveure  dins l’establiment serà de 15 persones. 

 
 

3.4.5. CÀLCUL DE LES SORTIDES. 
Considerant l’ocupació màxima calculada, la disposició de les sortides, les longituds 
dels recorreguts d’evacuació i allò que disposen els punts 3 i 4 de la SI 3, el local podrà 
tenir una única sortida, de 0,80 m d’amplada. 
  
Portes: 
Totes les portes situades en els recorreguts d’evacuació seran abatibles, d’eix de gir 
vertical i el seu sistema de tancament consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida 
obertura des del costat del que provingui la evacuació, sense haver d’utilitzar clau i 
sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. 
La seva amplada no serà inferior a P/200 (P és el nombre d’usuaris que han de fer 
servir) amb un mínim de 0,80 m. 
L’amplada de cada fulla no pot ser inferior a 0,60 m ni superior a 1,20 m. 
 
Passadissos: 
Els passadissos tenen prou amplada com per no oferir cap tipus de dificultat a l’hora 
d’una hipotètica evacuació. 
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3.4.6. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ. 
S’utilitzaran els senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la norma 
UNE 23034, conforme als següents criteris: 
 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici, tindran un senyal amb el rètol “Sortida”, 
excepte quan es tracti de sortides de recintes, la superfície dels quals no superi 
els 50 m2, siguin fàcilment visibles des de tots els punts de l’esmentat recinte i 
els ocupants estiguin familiaritzats amb l’edifici. 

 
b) Les sortides previstes per ús exclusiu en cas d’emergència, s’identificaran amb 

el rètol “Sortida d’Emergència”. 
 

c) S’instal·laran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de 
qualsevol origen d’evacuació des del qual no siguin directament visibles les 
sortides o els seus senyals indicatius. 

 
d) En els punts dels recorreguts en els quals hi hagi alternatives que puguin induir 

a error, també s’instal·laran senyals de manera que quedi clarament indicada 
l’alternativa correcte. 

 
e) En cas que en el recorregut d’evacuació hi hagués portes que no siguin de 

sortida i podessin conduir a error, caldrà disposar el rètol “Sense Sortida”. 
 
 

3.5. INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D’INCENDIS. 
El local estarà dotat de les instal·lacions que li són exigibles, segons el Document 
Bàsic SI 4 “Detecció, control i extinció del incendi”, que són les que es descriuen. 

 
 

3.5.1. EXTINTORS. 
S'instal·laran diversos extintors mòbils, d'eficàcia 21A-113B, als llocs assenyalats als 
plànols de distribució general. Es muntaran sobre suports fixats a les parets de manera 
que es mantinguin verticals i a una alçada  màxima d’1,70 m del sòl del local.  
S’han distribuït en les àrees generals de manera que per arribar des de qualsevol origen 
d’evacuació a un d’ells no s’hagi de recórrer una distància superior a 15 m. 

 
 

3.5.2. HIDRANTS EXTERIORS. 
A menys de 100 m, n’existeix un degudament senyalitzat. 

 
 

3.5.3. SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS. 
Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (en aquest cas els extintors, 
i els polsadors d’alarma) hauran d'estar perfectament senyalitzats amb els senyals 
definits a la norma UNE 23033-1 i hauran de ser visibles, fins i tot en cas de fallada del 
subministrament a l’enllumenat normal. Quan siguin foto luminiscents, les seves 
característiques d’emissió lluminosa hauran de complir el que estableix la norma UNE 
23035-4. 
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3.6. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA. DB SI-6 
Per tal de garantir l’estabilitat de l’edifici davant un incendi, caldrà que la seva 
estructura compleixi les condicions de l’Exigència Bàsica SI 6 “ Resistència la foc de 
l’estructura” que, per al present cas, són les que s’indiquen a continuació. 
Tal com estableix la taula 3.1 de la Secció SI 6, els elements principals de l’estructura 
de l’edifici, inclosos forjats, bigues i suports, hauran de presentar una estabilitat al foc 
no inferior R-60 i REI-60. 
 
 
3.7. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS DB-SI 5. 
Per tal de facilitar la intervenció dels bombers i l’evacuació de les persones, tant de 
l’edifici com el seu entorn i els vials d’aproximació hauran de comptar amb les condicions 
que estableix l’Exigència Bàsica SI 5 “Intervenció dels Bombers”. 
 
Aproximació a l’edifici: 

a) Amplada mínima lliure de      3,50 m. 
b) Altura mínima gàlib mínima de     4,50 m. 
c) Capacitat portant del vial     20 KN/m2 
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4. COMPLIMENT DEL DOCUMENT BÀSIC SUA 
 
 
4.1. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (DOCUMENT BÀSIC SUA). 
Al tractar-se d’un local destinat a FUNDACIÓ TUTELAR, serà assimilable a ÚS 
ADMINISTRATIU, segons les definicions del Codi Tècnic de l’Edificiació CTE. 
 
Per tant, s’hauran de tenir en compte els punts d’afectació directe, els quals es detallen 
a continuació: 
 
 
4.1.1. SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES. 
Tret de les zones d’ús restringit, el sòl del local haurà de presentar la classificació 
adient per a garantir que no serà relliscós i, en funció de la seva localització, la classe 
exigible per a cada indret serà la següent: 
 
 

Situació de l’element Classe 

Zones interiors seques amb pendents inferiors al 6% 1 

Zones interiors seques amb pendents superiors al 6% i escales 2 

Zones interiors humides amb pendents inferiors al 6% 2 

Zones interiors humides amb pendents superiors al 6% i escales 3 

 
Per tal de limitar el risc de caiguda per entrebancada, el sòl haurà de complir les 
següents condicions:  
 

a) No presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
nivell de més de 6 mm. 

b) Els desnivells inferiors a 50 mm es resoldran amb un pendent inferior el 25%. 
c) En zones interiors, previstes per a la circulació de persones, el sòl no 

presentarà perforacions o forats pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 
mm de diàmetre. 

 
En zones de circulació del local no hi podrà haver un graó aïllat ni dos consecutius, 
excepte en els següents casos: 

 
- Zones d’us restringit. 
- En els accessos i a les sortides d’edificis. 

 
 
4.1.2. SEGURETAT DAVANT EL RISC D’IMPACTE I/O D’ATRAPAMENT. 
Per tal de limitar els riscos d’impacte i atrapament dels usuaris del local, aquest haurà 
de complir les condicions assenyalades a la SUA 2 del CTE que tot seguit s’indiquen. 
 
 
IMPACTE AMB ELEMENTS FIXES: 
L’alçada lliure de  les zones de circulació serà, com a mínim, de 2,10 m en les zones 
restringides, 2,20 m a la resta de zones i a prop de les portes no serà inferior a 2 m. 
Els elements fixes que sobresurtin de la façanes i que estiguin situats sobre les zones 
de circulació estaran a una alçada no inferior a 2,20 m. 
En les zones de circulació, las parets mancaran d’elements sortints que no arranquin 
del sòl, que volin més de 150 mm en la zona d’alçada compresa entre 150 mm i 2.200 
mm, mesurats des del sòl del local. 
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Es disposaran d’elements fixes que restringeixin l’accés i alhora que permetin la seva 
detecció pels bastons de persones amb discapacitat visual, a tots els elements 
voladissos, la qual la seva altura sigui menor de 2000 mm. 
 
 
IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES: 
En el local no hi haurà elements practicables pels quals s’hagin de prendre mesures 
especials de seguretat. 
 
 
IMPACTE AMB ELEMENTS FRÀGILS: 
Caldrà identificar les següents àrees amb risc d’impacte: 
 

a) En les portes, l’àrea compresa entre el nivell del sòl, una alçada de 1.500 mm i 
una amplada igual a la de la porta més 300 mm a cada costat d’aquesta. 

 
b) En paraments fixes, l’àrea compresa entre el sòl i una alçada de 900 mm. 

 
Les superfícies vidrades situades en aquestes àrees hauran de resistir, sense trencar-
se, un impacte de nivell 2, segons el procediment descrit a la norma UNE EN 12600. 
 
 
IMPACTE AMB ELEMENTS INSUFICIENTMENT PERCEPTIBLES: 
En el local no hi haurà elements insuficientment perceptibles pels quals s’hagin de 
prendre mesures especials de seguretat. 
 
 
ATRAPAMENT: 
Amb la finalitat de limitar el risc d’atrapament produït per una porta corredissa 
d’accionament manual, inclosos els seus mecanismes d’obertura i tancament, la 
distància fins l’objecte fix mes pròxim serà de 0,20 m com a mínim. 
 
 
4.1.3. SEGURETAT DAVANT EL RISC D’EMPRESONAMENT. 
Per tal de limitar els risc d’empresonament dels usuaris del local, les portes de sortida 
s’hauran de poder obrir amb l’aplicació d’una força que no superi els 140N. 
Pel que fa les portes situades en itineraris accessibles, aquesta serà com a màxim de 
25N. 
Les portes que disposin d’una resistència al foc, hauran de disposar d’una força 
d’obertura com a màxim de 65N. 
 
 
4.1.4. SEGURETAT DAVANT EL RISC PER L’ IL·LUMINACIÓ. 
La limitació d’aquest risc passa pel compliment de les condicions assenyalades a la 
SUA 4 del CTE de les quals, en són d’aplicació al local que ens ocupa, les següents.  
 
 
4.1.4.1. ENLLUMENAT NORMAL. 
Tenint en compte que en local hi haurà zones d’ús exclusiu per a les persones, 
cadascuna d’aquestes zones disposarà d’una instal·lació d’enllumenat capaç de 
proporcionar, un nivell d’il·luminació no inferior a 100 lux, amb un factor d’uniformitat no 
inferior al 40%. 
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4.1.4.2. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ. 
S'ha previst la instal·lació d'aparells autònoms d’enllumenat d'emergència i senyalització 
en els llocs assenyalats en els plànols que s'acompanyen.  
Aquests aparells permetran, tant l'evacuació del local de manera fàcil i segura, en el cas 
de fallada de l'enllumenat general, com la senyalització permanent dels senyals 
indicatius de les sortides i els mitjans de protecció existents. 
Aquests aparells s’instal·laran a una alçada no inferior a 2 m i se’n disposarà un a 
cada porta de sortida i en aquells indrets en els quals sigui faci necessari destacar un 
perill potencial o l’emplaçament d’un dispositiu de seguretat. 
En tot cas, la seva disposició i potència lumínica garantiran, a les vies d’evacuació 
d’amplada inferior a 2 m, una il·luminància mínima d’1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 
lux en la banda central que comprèn almenys la meitat de l’amplada de la via, amb un 
factor d’uniformitat no inferior al 40%. En els punts en els quals estiguin situats els 
equips de seguretat, les instal·lacions de protecció d’incendis d’utilització manual i els 
quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminància no podrà ser inferior a 5 lux. 
 
 
4.1.5. SEGURETAT DAVANT LA RESTA DE RISCOS.- 
En el local no es donen les condicions per que li siguin exigibles les prescripcions de 
les SUA 5, 6, 7 i 8 del CTE. 
 
 
4.1.6. CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT.- 
Aquestes condicions passaran pel compliment de les condicions assenyalades a la 
SUA 9 del CTE de les quals, les més significatives és descriuen a continuació: 
 
 
4.1.6.1. ACCESSIBILITAT A L’EXTERIOR.- 
Al tractar-se d‘un local ubicat a nivell de planta primera, aquest haurà de complir el que 
estableix el document DT-4.9 de les TAAC. dels que se’n destaquen els més 
significatius.  
 

-  El local disposarà d’itineraris sense graons.  
-  En el cas que sigui necessari, s’admetran rampes practicables segons el decret 
 135/95.  
-  S’ha de disposar d’ascensor que compleixi els mínims establerts per la norma.  

 
 
4.1.6.2. SERVEIS HIGIÈNICS ACCESSIBLES.- 
Segons estableix la DT-3 del Document TAAC, al tractar-se d’un canvi d’activitat del 
mateix us, una modificació de la cambra higiènica, modificació de la distribució i que la 
superfície del local es d’entre 100 i 250 m2, n’hi hauria prou en disposar d’una cambra 
higiènica usable. No obstant, per tal de que el lavabo sigui mes còmode per les 
persones,  s’ha decidit adaptar-lo segons el que indica el Decret 135/1995, l dels que 
se’n destaquen els següents punts més significatius.  
 

-  Estarà comunicat amb un itinerari accessible  

-  Disposarà d’un espai de gir, lliure d’obstacles, de 1,50 m de diàmetre  

-  Portes abatibles cap a l’exterior o corredisses que compleixen les condicions 
d’itinerari accessible  

- Barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de 
l’entorn. 

- Sanitaris amb les característiques i disposició assenyalades a la mateixa 
 definició.  
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5. CLASSIFICACIÓ SEGONS LA LLEI 16/2015 
 

5.1. CLASSIFICACIÓ SEGONS LA LLEI 16/2015. 
L'activitat que es desenvoluparà a l’establiment serà una ACTIVITAT ASSOCIATIVA.  
 
Aquesta activitat estarà inclosa dins l’annex I de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, per 
tant, cadascuna de les naus estaria subjecte a REGIM DE DECLARACIÓ 
RESPONSABLE. (superfície activitat inferior a 500 m2). 
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6. ESTUDI ACÚSTIC 
 
6.1. OBJECTE 
L’objecte de l’estudi és avaluar la compatibilitat de l’activitat en qüestió amb la capacitat 
acústica del territori i evitar possibles conflictes amb l’entorn del mateix. 
Al tractar-se d’un establiment dedicat a d’us administratiu, i tenint en compte que en 
aquest, no hi haurà cap focus emissor de sorolls o vibracions importants donat que no hi 
hauran màquines ni aparells de reproducció de so que ocasionin nivells sonors de 
consideració.  
  
 
6.2. ANÀLISI ACÚSTICA DE LA CAPACITAT DEL TERRITORI 
Segons es desprèn del Mapa de Capacitat Acústica del Municipi, la parcel·la en la qual 
es troba l’establiment de referència, i totes les del seu entorn més immediat, estan dins 
una zona de sensibilitat acústica alta, classificada com a “A4”. 
El nivell diürn d’immissió en l’ambient exterior que l’esmentat Mapa i l’Ordenança 
atorguen a les zones amb aquesta classificació és: Lar < 55 dB(A), 
 
 
6.3. ANÀLISI ACÚSTICA DE L’ESCENARI DE L’ACTIVITAT. 
L’establiment es troba ubicat a la planta baixa d’un edifici d’habitatges, 
Les delimitacions d’aquest són les descrites a continuació: 
 

- Façana Nord:    Exterior 
- Façana Est:    Habitatge 
- Façana Sud:   Exterior 
- Façana Oest:   Activitat administrativa 
- Planta Inferior:  Local.  
- Planta Superior:  Habitatge 

  
Tot seguit es detallaran les possibles fonts de nivell d’emissió, tant a l’interior com a 
l’exterior de l’establiment. 
 
 
6.4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Tal com s’ha indicat en els apartats anteriors, es tracta d’un local que es vol destinar a 
Establiment ÚS ADMINISTRATIU  d’assessorament a persones que necessiten tutela 
(FUNDACIÓ TUTELAR). 
 
 
6.5. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Al tractar-se d’un establiment que no disposarà de mitjans de so que puguin alterar la 
convivència amb els veïns, i de disposar d’un horari diürn, horari previst de 
l’establiment serà de les 8.00 a les 15.00 hores, fa que els valors mínims d’aïllament, 
siguin els descrits en els apartats següents. 
 
 
6.6. REQUERIMENTS TÈCNICS PER L’ACTIVITAT 
Al tractar-se d’una activitat que es trobarà ubicada en una planta primera i que es troba 
amb contigüitat amb edificis d’ús residencial, aquest haurà de complir amb els valors 
mínims d’aïllament acústic al soroll aeri establert a l’annex III de l’ordenança reguladora 
del soroll i les vibracions. 
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S’haurà de disposar de l’aïllament necessari per garantir els habitatges més afectats el 
compliment dels valors límits d’immissió establert a l’annex IV de l’ordenança. 
 
Tot seguit es fan referència a aquests valors a les següents taules: 
 

Zona sensibilitat acústica Alta (A4) 

Nivell 
d’immissió dB(A) 

Període 

Dia Vespre Nit 

Exterior 55 55 45 

 
Immissió sonora produïda a l’interior per l’activitat 

Nivell 
aillament dB(A) 

Període 

Dia i Vespre Nit 

Sales estar 35 30 

Dormitoris 30 25 

 
 
6.7. AÏLLAMENT SOROLL AERI 
Tal i com indica el punt 3 de l’annex 7 de l’ordenança municipal de sorolls, el valor 
mínim d’aïllament a soroll aeri DnT,A serà de 56 Db(A), degut a que es tracta d’una 
activitat d’horari diürn. 
 
Aquest aïllament s’aconsegueix de la següent manera: 
 
A part del forjat del propi edifici, que degut a la seva composició es pot preveure que 
disposi d’un aïllament de 54 dB(A), cal preveure que es disposarà d’un falç sostre a tot 
l’establiment. 
 
Aquesta composició farà que el valor mínim d’aïllament aeri compleixi amb el mínim 
exigit per la normativa. 
 
 
6.8. FOCUS PRODUCTORS DE SOROLLS I VIBRACIONS. 
Els focus productors de sorolls i vibracions més significatius derivats de l’activitat en el 
local seran la pròpia gent de l’establiment. 
 
 
6.9. AÏLLAMENTS PREVISTOS. 
Els elements constructius que separaran les diferents plantes seran un forjat 
unidireccional amb bigues de formigó i revoltons ceràmic, i un paviment ceràmic sobre 
morter de 120 kg/m2 mentre que els tancaments exteriors consistiran en parets d’obra de 
pedra i fàbrica. 
Part del tancament exterior, seran tancaments d'alumini amb vidre doble. 
 
 
6.10. ESTIMACIÓ DELS NIVELLS D’EMISSIÓ PREVISTOS. 
Segons l’annex 10 de la norma, el nivell d’immissió dins d’unes oficines o serveis d’us 
administratiu, aquets seran inferiors o igual a 84 dB(A), però en aquest cas podem 
estimar que aquest nivell no superarà els 70 dB(A). 
 
Si l’activitat tingués les portes i/o finestres obertes, el soroll produït a l’interior del local, 
no podrà superar mai el soroll ambiental del carrer. 
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Com a conseqüència del impacte sonor previst, derivat dels focus sonors indicats, i 
l’aïllament acústic aportat pels elements constructius assenyalats, els nivells d’immissió 
que es poden esperar seran els següents: 
 
 

Element Constructiu 
Nivell Sonor 
Previst dB(A) 

Aïllament 
Acústic dB(A) 

Nivell 
Immissió dB(A) 

dB(A) 

Tancaments horitzontals 70 54 18 

Tancaments verticals 70 41 31 

 
 
6.11. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE ACÚSTIC. 
Tal com s’ha justificat, els nivells d’immissió acústica estimats de l’activitat no 
incrementaran els nivells de la zona de sensibilitat acústica de la capacitat del territori, 
per la qual cosa, l’impacte acústic és compatible amb el seu entorn i estaran dins els 
marges permesos. 
 
 
6.12. CONCLUSIONS. 
Per tant, es pot concloure que, pel que fa als sorolls no caldrà prendre mesures 
correctores addicionals. 
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7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
7.1. INTRODUCCIÓ. 
El Decret 1627/97, de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les obres té per objecte la determinació del cost bàsic de garanties i 
responsabilitats necessari per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels 
treballadors front els riscs derivats de les condicions de treball, referents a:  
 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 

• Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball.  

• Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 

 
 
7.1.1 DRETS I OBLIGACIONS. 
 
7.1.1.1. Dret a la protecció davant als riscos laborals. 
Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut al 
treball. A aquest efecte, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscs laborals 
mitjançant l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la 
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els 
articles següents en matèria d’avaluació de riscs, informació, consulta, participació i 
formació dels treballadors, actuació en casos d’emergència, de risc greu, imminent i 
vigilància de la salut.   
 
 
7.1.1.2. PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVA. 
L’empresari aplicarà les mesures preventives pertinents.  
 
 
7.1.1.3. AVALUACIÓ DELS RISCOS. 
L’acció preventiva a l’empresa es planificarà per l’empresari a partir d’una avaluació 
inicial dels riscs per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb 
caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l’activitat, i en relació amb aquells 
que estiguin exposats a riscs especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió 
de l’elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i de les 
condicions dels llocs de treball. Referent a les màquines eina, els riscs que poden 
sorgir al fer-les servir.   
 
 
7.1.1.4. EQUIPS DE TREBALL I MEDIS DE PROTECCIÓ. 
Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la 
seguretat i salut dels treballadors, l’empresari adoptarà les mesures necessàries. 
L’empresari haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció individual 
adequats per realitzar les funcions i velar pel seu ús correcte.   
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7.1.1.5. INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 
L’empresari adoptarà les mesures adequades per tal que els treballadors rebin totes 
les informacions necessàries en relació amb:   
 

• Riscs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 

• Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscs.   
 
 
7.1.1.6. FORMACIÓ DELS TREBALLADORS. 
L’empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i 
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva.  
 
 
7.1.1.7. MESURES D’EMERGÈNCIA. 
L’empresari, tenint en compte les dimensions i l’activitat de l’empresa, així com la 
possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d’analitzar les possibles 
situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers 
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant al personal 
encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, el 
correcte funcionament.   
 
 
7.1.1.8. RISC GREU I IMMINENT. 
Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent del seu treball, 
l’empresari estarà obligat a:   
 

• Informar quant abans a tots els treballadors afectats per l’existència del risc i 
de les mesures adoptades en matèria de protecció.   

• Donar les instruccions necessàries per a que, en cas de perill greu, imminent i 
inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en 
condicions, dels seus coneixements i dels medis tècnics a la seva disposició, 
d’adoptar les mesures necessàries per a evitar les conseqüències del perill.   

 
 
7.1.1.9. VIGILÀNCIA DE LA SALUT. 
L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat 
de salut en funció dels riscs inherents al treball, optant per la realització d’aquells 
reconeixements o proves que causin les menors molèsties al treballador i que siguin 
proporcionals al risc.   
 
 
7.1.1.10. DOCUMENTACIÓ. 
L’empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral la següent 
documentació:   
 

• Avaluació dels riscs per a la seguretat i salut en el treball i planificació de 
l’acció preventiva. 

• Mesures de protecció i prevenció a adoptar. 

• Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.  

• Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors.  

• Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al 
treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball.   
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7.1.1.11. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS. 
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més 
empreses, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre 
prevenció de riscs laborals.   
 
 
7.1.1.12. RELACIONS DE TREBALL TEMPORAL, DURADA DETERMINADA I EN 
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL. 
Els treballadors amb relacions de treball temporals o de duració determinada, així 
com els contractats per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix 
nivell de protecció en matèria de seguretat i salut que els restants treballadors de 
l’empresa a la que presten els seus serveis.   
 
 
7.1.1.13. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 
DE RISCS. 
Correspon a cada treballador velar, segons les seves possibilitats i mitjançant el 
compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la 
seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a les que 
pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el  
treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l’empresari.  
 
 
7.1.2. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 
 
7.1.2.1. PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS. 
En compliment del deure de prevenció de riscs professionals, l’empresari designarà 
un o varis treballadors per a ocupar-se d’aquesta activitat, constituirà un servei de 
prevenció o el concertarà a una entitat especialitzada aliena a l’empresa. Els 
treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i 
dels medis precisos i ser suficients en número, tenint en compte la mida de l’empresa, 
així com els riscs a que estan exposats els treballadors.  
A les empreses de menys de 6 treballadors, l’empresari podrà assumir personalment 
les funcions senyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la 
seva activitat en el centre de treball i tingui capacitat necessària. L’empresari que no 
hagi concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena a 
l’empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d’una auditoria o 
avaluació externa.  
 
7.1.2.2. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 
Si la designació d’un o varis treballadors fos insuficient per a la realització de les 
activitats de prevenció, en funció de la mida de l’empresa, dels riscs a que estan 
exposats els treballadors o de la perillositat de les activitats desenvolupades, 
l’empresari haurà de recórrer a un o varis serveis de prevenció propis o aliens a 
l’empresa, que col·laboraran quan sigui necessari.   
 
 
7.1.3. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 
 
7.1.3.1. CONSULTA DELS TREBALLADORS. 
L’empresari haurà de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l’adopció de 
decisions relatives a:   
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• La planificació i l’organització del treball a l’empresa i la introducció de noves 
tecnologies, en tot el que fa referència amb les conseqüències que aquestes 
puguin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 

• L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i 
prevenció dels riscs professionals a l’empresa, inclosa la designació dels         
treballadors encarregats de les activitats o el recurs a un servei de prevenció 
extern . 

• La designació dels treballadors encarregats de les mesures d’emergència. 
 

• El projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva  
 

 
7.2. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LLOCS DE TREBALL  
 
7.2.1. OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI   
L’empresari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a que la utilització dels llocs 
de treball no origini riscs per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
 
7.2.1.1. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ   
Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels punts de treball i, en especial, les 
sortides i vies de circulació previstes per a l’evacuació en casos d’emergència, hauran 
de romandre lliures d’obstacles.   
 
 
7.2.1.2. CONDICIONS AMBIENTALS   
L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc 
per a la seguretat i la salut dels treballadors.   
 
 
7.2.1.3. IL·LUMINACIÓ   
La il·luminació serà natural amb portes i finestres de vidre, complementant-se amb 
il·luminació artificial en les hores de visibilitat deficient. els llocs de treball portaran a 
més punts de llum individuals, amb el fi d’obtenir una visibilitat notable. 
Els nivells d’il·luminació mínims establerts (lux) són els següents:   
 

• Àrees o locals d’ús ocasional: 50 lux. 

• Àrees o locals d’ús habitual: 100 lux. 

• Vies de circulació d’ús ocasional: 25 lux. 

• Vies de circulació d’ús habitual: 50 lux. 

• Zones de treball amb baixes exigències visuals: 100 lux. 

• Zones de treball amb exigències visuals moderades: 200 lux. 

• Zones de treball amb exigències visuals altes: 500 lux. 

• Zones de treball amb exigències visuals molt altes: 1000 lux.   
 
La il·luminació anteriorment especificada haurà de tenir una uniformitat adequada, 
mitjançant la distribució uniforme de lluminàries, evitant-se els enlluernaments 
directes per equips de alta lluminositat.   
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7.3. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 
I SALUT EN EL TREBALL  
 
7.3.1. INTRODUCCIÓ   
Per tot el que s’ha exposat, el Real Decreto 485/1997 de 14 d’abril de 1997 estableix 
les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el  
treball, entenent com aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o 
situació determinada, proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat 
o la salut en el treball mitjançant una senyal en forma de panell, un color, una senyal 
lluminosa o acústica, una comunicació verbal o una senyal gestual.   
 
 
7.3.2. OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI   
L’elecció del tipus de senyal i del número i ubicació de les senyals o dispositius de 
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti 
lo més eficaç possible, tenint en compte:   
 

• Las característiques de la senyal. 

• Els riscs, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 

• L’extensió de la zona a cobrir. 

• El número de treballadors afectats.   
 
Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de 
caiguda de persones, topades o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, 
es podrà optar per una senyal d’advertència de forma triangular, amb un pictograma 
característic de color negre sobre fons groc i marc negre. 
 
 
7.4. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLDORS DELS EQUIPS DE TREBALL  
 
7.4.1. INTRODUCCIÓ   
Per tot el que s’ha exposat, el Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors dels equipis de treball, entenent com qualsevol màquina, aparell, 
instrument o instal·lació utilitzada en el treball.   
 
 
7.4.2. OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI   
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a que els equips de treball que es 
posin a disposició dels treballadors siguin adequats al treball que s’hagi de realitzar i 
convenientment adaptats al mateix, de forma que garanteixin la seguretat i la salut 
dels treballadors al utilitzar-los. 
 
 
7.4.2.1. DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE 
TREBALL   
Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tingui alguna incidència en la 
seguretat hauran de ser clarament visibles i identificables i no hauran de comportar 
riscs com conseqüència d’una manipulació involuntària. Cada equip de treball haurà 
de tenir un òrgan d’accionament que permeti la parada total en condicions de 
seguretat. Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de 
treball i els seus elements hauran d’estabilitzar-se per fixació o per altres medis. 



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER L'ADEQUACIÓ DE LOCAL EXISTENT

 

 

24 

 Les eines manuals hauran d’estar construïdes amb materials resistents i la unió entre 
els seus elements haurà de ser ferma, de manera que s’evitin les trencades o 
projeccions dels mateixos.   
 
 
7.4.2.2. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA 
MAQUINARIA.  
Les màquines i/o eines estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i 
els seus motors elèctrics estaran protegits per la carcassa. 
Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 
antiprojeccions. Es prohibeix treballar sobre llocs amb bassals, per evitar els risc de 
caigudes enrampades.  
Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, propera a 100 lux. 
Per a la utilització dels perforadors portàtils i fregadores elèctriques s’escollirà sempre 
les broques i discs adequats al material a perforar, s’evitarà realitzar perforacions en 
una sola maniobra i perforacions o fregaments inclinats a pols i es procurarà no 
escalfar les broques i discs.   
 
 
7.5. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ  
 
7.5.1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT   
 
7.5.1.1. RISCOS MÉS FREQÜENTS  
Els riscs més freqüents durant aquests tasques són els descrits a continuació:  
 

• Riscs derivats de l’ús de màquines i/o eines i maquinària pesada en general. 

• Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils. 

• Els derivats dels treballs amb pols. 

• Caiguda al vuit, caiguda de personal al caminar o treballar sobre els fons de 
les bigues, trepitjades sobre objectes punxants, etc. 

• Caigudes per mal apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc. 

• Cossos estranys als ulls, etc. 

• Agressió per soroll i vibracions en tot el cos. 

• Agressió mecànica per projecció de partícules. 

• Cops. 

• Talls per objectes i/o eines. 

• Incendi i explosions. 

• Risc per sobre esforç muscular i mals gestos. 

• Càrrega de treball física. 

• Deficient il·luminació. 

• Efecte psicofisiològic d’horaris i torns   
 
 
7.5.1.2. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.   

• S’establiran al llarg de l’obra cartells de divulgació i senyalització dels riscs 
(caiguda en altura, atropellament, col·lisió, corrent elèctrica, perill d’incendi, 
materials inflamables, prohibit fumar, etc.), així com les mesures preventives 
previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat, ús 
obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc.). 

• S’habilitaran zones o estances per acumular material i útils (ferralla, fusteria 
metàl·lica i de fusta, pintures, material elèctric, etc.). 
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• Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, 
utilitzant el elements de protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant 
reforçat per a protecció de cops en els peus, casc de protecció per al cap i 
cinturó de seguretat. 

• El transport aeri de materials i útils es farà penjant-los des de dos punts 
mitjançant eslingues, i es guiaran per tres operaris, dos d’ells guiaran la 
càrrega i el tercer ordenarà les maniobres. 

• La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà 
l’adequada, delimitant les zones d’operació i pas, els espais destinats a llocs 
de treball, les separacions entre màquines i equips, etc... 

• L’àrea de treball estarà a l’alçada normal de la mà, sense necessitat 
d’executar moviments forçats. 

• Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobre tot si el cos està 
en posició inestable. 

• S’evitaran les distàncies massa grans d’elevació, descens o transport, així 
com un ritme massa alt de treball. 

• Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat. 

• S’ha de seleccionar l’eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en 
bon estat i ús correcte, després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc 
segur. 

• La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà al voltant 
els 100 lux. 

• Per evitar el contacte elèctric directe s’utilitzarà el sistema de separació per 
distància o allunyament de les parts actives fins una zona no accessible pel 
treballador. 

• Per evitar el contacte elèctric indirecte s’utilitzarà el sistema de posada a terra 
de les masses (conductors de protecció, línies d‘enllaç amb terra i elèctrodes 
artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials 
de sensibilitat adequada a les condicions de humitat i resistència de terra de la 
instal·lació provisional). 

• Las vies i sortides d’emergència hauran de romandre lliures i desembocar el 
més directament possible en una zona de seguretat. 

• El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència 
dependran de l’ús, dels equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així 
com el número màxim de persones que puguin estar-hi. 

• Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primers auxilis puguin 
prestar-se en tot moment per personal amb la suficient formació.   

 
 
7.5.2. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT        
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES   
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, que serà un 
tècnic competent integrat en la direcció facultativa. Quan no sigui necessària la 
designació de coordinador, les funcions d’aquest seran assumides per la direcció 
facultativa. En aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l’estudio desenvolupat en 
el projecte, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. Abans de l’inici dels 
treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent.   
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7.6.DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS   
 
7.6.1. INTRODUCCIÓ   
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, determina el cos 
bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció 
de la salut dels treballadors davant dels riscs derivats de les condicions de treball.   
 
 
7.6.1.1. OBLIGACIONS GENERALS DE L’EMPRESARI   
Farà obligatori l’ús dels equips de protecció individual que a continuació es 
desenvolupen.   
 
 
7.6.1.2. PROTECTORS DEL CAP   

• Cascs de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb el fi 
de protegir als treballadors dels possibles cops, impactes i contactes elèctrics. 

• Protectors auditius que es puguin acoblar als cascs de protecció. 

• Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols. 

• Careta antipols amb filtres protectors. 

• Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica   
 
 
7.6.1.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS  

• Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 

• Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó. 

• Guants dielèctrics per a BT. 

• Guants de soldador. 

• Protectors de canell. 

• Mànec aïllant de protecció a les eines. 
 
 
7.6.1.4. PROTECTORS DE PEUS I CAMES    

• Calçat amb sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques. 

• Botes dielèctriques per a BT. 

• Botes de protecció impermeables. 

• Polaines de soldador. 

• Genolleres   
 
 
7.6.2. FORMACIÓ   
Tota persona que hagi de participar a l’obra rebrà, el seu ingrés a la mateixa, una 
exposició detallada dels mètodes de treball i els riscs que aquests poden comportar, 
juntament amb les mesures de seguretat a aplicar. 
Entre el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que tots els treballadors disposin d’algun socorrista. 
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7.6.3.- MEDICINA I PRIMERS AUXILIS. 
 
7.6.3.1. FARMACIOLES 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material específic en l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el treball. 
 
 
7.6.3.2. ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
Per tal de disposar del tractament més ràpid i efectiu en cas d’accident, s’informarà, a tot 
el personal de l’obra, de l’emplaçament dels centres mèdics més propers (serveis propis, 
clíniques, ambulatoris, etc.). 
Es convenient disposar a la zona de treball, en un lloc ben visible, un llistat amb els 
telèfons i adreces dels centres d’urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
 
 
7.6.3.3. RECONEIXEMENT MÈDIC 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al seu ingrés. 
 
 
7.6.4. SERVEIS HIGIÈNICS I VESTIDORS.   
Atesa l’escassa durada prevista pel muntatge de les instal·lacions abans descrites, no 
serà necessària la previsió de serveis higiènics i vestidors pel personal encarregat de 
realitzar els treballs. 
 
 
7.6.5. HIGIENE DE LES INSTAL·LACIONS.   
Es preveurà la ubicació a l’obra de contenidors per a recollir escombraries i brutícia. 
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8. CONCLUSIONS 
 

8. CONCLUSIONS.- 
Hom considera que aquesta Memòria, juntament amb el Pressupost i Plànols que 
s'acompanyen, determinen suficientment el present Document. 
Això no obstant, la Propietat es compromet a facilitar totes les dades i aclariments que 
els agent de l’Administració que intervenen en la tramitació considerin adients així com 
a introduir-hi les esmenes que calguin. 

 

Ramon Roig i Padró 

Arquitecte tècnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figueres Juliol de 2.020 
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9. PRESSUPOST 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

PRESSUPOST FUNDACIO TUTELAR

ENDERROCS PREVIS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

1.1 m² ENDERROC ENVANS CERÀMICA A MÀ

D'enderroc d'env ans de ceràmica de totx ana buida, a mà. S'inclou neteja i retirada de runes.

Criteri d'amidament: superfície mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

Envà lavabo 1,00 3,50 2,09 7,320

Porta corredera 1,00 2,40 2,39 5,740

Envà ampliació porta 1,00 2,40 0,20 0,480

13,540Total: 6,74 91,26 €

1.2 t TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT

Tax a per abocament en dipòsit controlat, de runes.

Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica

3,000Total: 9,36 28,08 €

1.3 ut RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA NETA AMB CONTENIDOR 5 m³

Recollida i transport de runes a l'abocador controlat de runa neta amb contenidor metàl·l i c  de 5  m ³,  s ' inc lou

part proporcional de tax a de l'abocador.

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons v olum enderrocat mesurat en perfil esponjat

1,000Total: 147,00 147,00 €

Total Capítol 1 : 266,34 €

- Ramon Roig Padró - arquitecte tècnic- Pág.1



Pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

PRESSUPOST FUNDACIO TUTELAR

PALETERIA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

2.1 m² ENRAJ. GRES INT.F.GRAN P. MIG C.COLA

Enrajolat de gres esmaltat monococció per interiors, amb peces de formats grans  (40x 40 c m ,  45x 45 c m  i

50x 50 cm), de preu mig, col·locades amb ciment cola o pasta adhes iv a  am b l lana dentada s obre  prev i

adreçat de morter (v alorat a part). S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.

Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el c r i ter i  bu i t per

ple (0/2/4), deduint els forats atenent al següent criteri:

- Obertura <= a 2 m² : no es dedueix

- Obertura > 2 m²  i <= 4 m²: es dedueix  la meitat

- Obertura > 4 m²:  es dedueix  tot ell

La superfície de forat que no es dedueix  compensa el rev estiment de retorns o brancals  i  l l indes ,  a ix í c om

l'ajust de peces. En el cas que es dedueix i el 100 % de la super fíc ie  del  fora t,  c aldrà  am idar  aques tes

paraments.

LAVABO 1,00 2,40 8,76 21,020

21,020Total: 38,18 802,54 €

2.2 m² PAV.GRES INT.F.GRAN PREU MIG C.COLA

Pav iment de gres esmaltat monococció per interiors, amb peces de formats grans (40x 40 c m ,  45x 45 c m  i

50x 50 cm), de preu mig, col·locades amb ciment cola o pasta adhesiv a amb llana dentada sobre  bas e de  3

cm de gruix , com a pav iment d'aniv ellació prev i, de morter mix t de calç grassa i ciment pòrtland 1: 2: 10  (M -

2,5b). S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.

Es classificaran els pav iments en funció de la sev a relliscositat, v alor de resistènc ia a l  l l i s c am ent que es

determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i  que c aldrà  que c om ple ix i

l'ex igència de classe segons la sev a localització a l'obra i característiques del sòl.

Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

LAVABO 1,00 4,78 4,780

4,780Total: 54,80 261,94 €

2.3 m² ENVÀ DE 9 cm DE GRUIX DE TOTXANA 29x14x9 cm

D'env à de ceràmica de  9 cm de gruix , de maó foradat (totx ana) de 29x 14x 9 c m ,  afer ra t am b m or ter  de

ciment pòrtland 1:6 (M-5a).

Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el c r i ter i  bu i t per

ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:

- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix

- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat

- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell

La superfície de forat que no es dedueix  compensa la col·locació de bastiments o premarcs i ajust de pec es  i

peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueix i el 100 % de la superfície de l  fora t,  c ald rà

tenir en compte que no es produirà la compensació.

tapiat paret despatx 1,00 2,60 1,45 3,770

tapiat paret lavabo amb despatx 1,00 2,20 0,70 1,540

5,310Total: 32,94 174,91 €
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2.4 m² ENGUIXAT VERTICAL BON  ULL, MANUAL

D'enguix at manual a bon ull de paraments v erticals , a 3 m d'alçària com a màx im, am b gu ix  B1 (YG gu ix

manual de fraguat ràpid o YG/L guix  manual de fraguat controlat), acabat lliscat amb guix  blanc  C 6 (YF  gu ix

manual fi d'acabat), s'inclou formació  d'angles v ius.

Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el c r i ter i  bu i t per

ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:

- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix

- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat

- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell

La superfície de forat que no es dedueix  compensa els retorns en les obertures, aix í com la protecció i  ne te ja

de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà mesurar els retorns si correspon.

paret corredera lavabo 2,00 2,40 2,29 10,990

repas ampliació porta despatx 2,00 2,40 0,30 1,440

tapiat paret lavabo amb despatx 2,00 2,20 0,70 3,080

paret tapiat despatx 2,00 2,60 1,45 7,540

23,050Total: 10,10 232,81 €

2.5 m² DIVISIÓ INTER. HABITATGE CARTRÓ GUIX 15+48+15-600

Subministrament i muntatge d'env à de cartró-guix  de 78 mm de gruix  total, de distribució interior a habi tatge  o

distribució d'espais en habitacions d'hotel, hospital, ..., amb un aïllament acústic de 45 dB i  una res is tènc ia

tèrmica de 0,53+1,40 = 1,93 m²K/w , format per placa de guix  laminat de 15 mm de gruix  disposada a banda i

banda d'una estructura metàl·lica de x apa d'acer galv an i tz at de  48  m m  de gru ix  a bas e de m untants

(v erticals) separats cada 60 cm i canals (horitzontals) disposades al terra i sostre; i aïllament acústic  in te rm ig

amb panell rígid de llana de roca no rev estit de 50 m m  de gruix  i  50 k g/ m ³ de dens i tat.  S' inc lou par t

proporcional de cargols, pastes i cinta per a juntes, ancoratges per a sostres i terres i dispos ic ió de banda a

base env à de làmina elastòmera d'alta densitat de 4 mm de gruix .

Ref. PYL 78/600(48) LM

Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el c r i ter i  bu i t per

ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:

- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix

- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat

- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell

La superfície de forat que no es dedueix  compensa la col·locació dels elements que conformen l'obertura ,  a ix í

com la col·locació de bastiments o premarcs. En el cas que es dedueix i el 100 % de la super fíc ie del  fo rat,

caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

enva entre despatx os 1,00 3,50 5,17 18,100

18,100Total: 45,66 826,45 €
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2.6 m² F.S.CARTRÓ-GUIX 10 mm REV. PENJAT

De fals sostre de plaques de cartró-guix  per rev estir de 10 mm de gruix  penjades amb perfileria no v ista.

Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

lavabo 1,00 2,09 2,29 4,790

4,790Total: 31,83 152,47 €

2.7 ut COL.PORTA  60->100 CORR. 1 FULL

De col·locació de portes de fusta, de 60, 70, 80, 90 i 100 cm,  amb accionament corredís, d'1 fu l la.  S ' inc lou

bastiment, tapajunts,  ferratges i mecanismes.

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

porta bany 1,00 1,000

1,000Total: 69,33 69,33 €

2.8 ut PORTA 80x203 cm  1F.COR.ARM.

Porta accionament corredor prefabricable, amb cuirassa metàl·lica de 80x 203 cm, una fu l la.  S ' inc lou m arc

galv anitzat i panell amb malla en zona opaca, ferratges de penjar, tancament i desllissament.

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

porta bany 1,00 1,000

1,000Total: 671,66 671,66 €

Total Capítol 2 : 3.192,11 €
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3.1 pa ADEQUACIÓ I MILLORA INSTAL.LACIONS EXISTENTS

Adeuqació i millora d'instal.lacions ex istents, instal.lació de nous eendolls, l lum inàr ies  v ar ies ,  c anv ia r  e l

w àter, pica i aix etes lav abo,..etc

1,000Total: 1.850,00 1.850,00 €

3.2 ut EXTINTOR 6KG, DE POLS POLIVALENT

Ex tintor manual de 6 Kg de pols poliv alent, per a focs d'origen sòlid, líquid i gas (A, B i C), amb una efic àc ia

de 21A-144B,  s'inclou fix acions a paret. L'agent ex tintor és pols poliv alent ABC (fosfat monoamoníac  i  s ul fat

d'amoníac), pressuritzat amb nitrogen sec.

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

ex tintor 1,00 1,000

1,000Total: 87,95 87,95 €

3.3 ut INST. LL.EMERGÈNCIA SUPERFÍCIE LED 70 lm RECTAN.1h

Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència tipus superficial estanca, am b 2 LED de 5 W,  flux

lluminós de 70 lúmens, carcassa rectangular de 210x 110x 41 mm  amb difusor i cos de policarbonat, clas s e II

de protecció IP 42, amb bateries de Níquel-Cadmi (Ni-Cd) d'alta temperatura, d'1 h d'autonomia, alimentac ió  a

230 V, temps de càrrega 24 h.

Les lluminàries es prev euen instal·lar v isibles, per seny alitzar, inclòs si falla l'enllumenat normal,  la s or tida i

el recorregut d'ev acuació del garatge, el quadre elèctric general i les instal·lacions manuals de protecció contra

incendis, per assolir els v alors d’il·luminància segons CTE DB-SU 4.2 mes urats  a  niv e l l  de ter ra .  Inc lou

accessoris i elements de fix ació.

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

llums emergència 12,00 12,000

12,000Total: 68,74 824,88 €

3.4 ut INST. LL.EMERGÈNCIA SUPERFÍCIE LED 100 lm RECTAN.1h

Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència tipus superficial estanca, am b 4 LED de 5 W,  flux

lluminós de 100 lúmens, carcassa rectangular de 210x 110x 41 mm  amb difusor i cos de policarbonat,  c las s e

II de protecció IP 42, amb bateries de Níquel-Cadmi (Ni-Cd) d'alta temperatura, d'1 h d'autonomia, al im entac ió

a 230 V, temps de càrrega 24 h.

Les lluminàries es prev euen instal·lar v isibles, per seny alitzar, inclòs si falla l'enllumenat normal,  la s or tida i

el recorregut d'ev acuació del garatge, el quadre elèctric general i les instal·lacions manuals de protecció contra

incendis, per assolir els v alors d'il·luminància segons CTE DB-SU 4.2 mesurats a niv ell de terra.

Inclou accessoris i elements de fix ació.

sortida EXIT 1,00 1,000

1,000Total: 80,24 80,24 €

3.5 ut PLACA SENY. DE METACRILAT 35x8 cm FINS A 8 CARÀCTERS

De placa de seny alització de plantes de 35x 8 cm, de metacrilat transparent o translúcid de 4 mm, amb l letres

de plàstic ABS o v inil negre (com a màx im 8 caràcters). S'inclou subministrament  i col·locac ió  am b fix ac ió

mitjançant adhesiu o silicona.

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

2,000Total: 19,93 39,86 €

3.6 u PACK PER WÀTER ADAPTAT PER MINUSVÀLIDS

1,000Total: 456,00 456,00 €
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Total Capítol 3 : 3.338,93 €
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4.1 m² PINTAT PINT. PLÀSTICA MATE PROFES. PARETS I SOSTRES INT.

De pintat de paraments amb pintura plàstica amb acabat mate professional, amb aplicació  d ' una m à de fons

amb pintura plàstica diluïda, una mà de fons i una mà d'acabat estesa amb corró .  S ' inc lou  preparac ió del

suport, repàs de petites adherències i/o imperfeccions amb massilla, resolució de punts singulars i protec c ió i

neteja dels elements del v oltant. Alçada inferior o igual a 3 m.

Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el c r i ter i  bu i t per

ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:

- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix

- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat

- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell

En cas que es dedueix i el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en com pte  que c a ldrà  m es urar  e ls

retorns i dintells.

sostres 1,00 164,80 164,800

parets 1,00 3,50 178,00 623,000

787,800Total: 5,70 4.490,46 €

Total Capítol 4 : 4.490,46 €
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1 ENDERROCS PREVIS

1,000Total: 266,34 266,34 €

2 PALETERIA

1,000Total: 3.192,11 3.192,11 €

3 INSTAL.LACIONS

1,000Total: 3.338,93 3.338,93 €

4 PINTURA

1,000Total: 4.490,46 4.490,46 €

Total Capítol  : 11.287,84 €
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ESTAT ACTUAL

CUINA

Su = 5,40 m2

SALA D'ESTAR

Su = 42,60 m2

REBEDOR

Su = 22,60 m2

PASSADIS

Su = 16,20 m2

HABITACIO 1

Su = 16,30 m2

HABITACIO 2

Su = 11,10 m2

HABITACIO 3

Su = 15,50 m2

SALA D'ESTAR 2

Su = 24,80 m2

TRASTER

Su = 4,20 m2

TRASTER

Su = 4,10 m2

LAVABO

Su = 2,00 m2

T
E

R
R

A
S

S
A

PATI INTERIOR

T
E

R
R

A
S

S
A

REFORMA PROJECTADA

NOVA DISTRIBUCIÓ

ENDERROCS

CUINA

SALA D'ESTAR

REBEDOR

PASSADIS

HABITACIO 1HABITACIO 2HABITACIO 3

SALA D'ESTAR 2

TRASTER

TRASTER

LAVABO

T
E

R
R

A
S

S
A

PATI INTERIOR

1
.
4
5

0
.
7
0

0.20

0.900.82

5.17

2
.
0
9

T
E

R
R

A
S

S
A

NOU TERRA

164,80 m2

211,80 m2

SUPERFÍCIE UTIL TOTAL

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA
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OFICI

Su = 5,40 m2

SALA DE JUNTES 1

Su = 16,50 m2

RECEPCIÓ

Su = 17,60 m2

PASSADIS

Su = 16,20 m2

DESPATX

Su = 13,50 m2

ARXIU

Su = 11,10 m2

SALA DE TREBALL

Su = 15,50 m2

DESPATX DE DIRECCIÓ

Su = 24,80 m2

SALA TÈCNICA

Su = 4,20 m2

MAGATZEM

Su = 4,10 m2

LAVABO ADAPTAT

Su = 4,80 m2

T
E

R
R

A
S

S
A

SALA DE JUNTES 2

Su = 25,60 m2

PATI INTERIOR

1

.

5

0

0.90

1

.

2

0

1

.

2

0

PLANTA PRIMERA

0
.
8

2

1
.
1

9

0.92

1.20

T
E

R
R

A
S

S
A

RECORREGUT D'EVACUACIÓ 33,00 m.

TAULELL

Su = 5,00 m2

COMUNITARIA

ESCALA

164,30 m2

202,00 m2

SUPERFÍCIE UTIL TOTAL

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA

PLANTA BAIXA

12 %

0.91

0

.

9

0

1
.
5

6

1
.
0

3

1
.
4

5

1
.
8

0

R
A

M
B

L
A

ACCÉS COMUNITARI

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIO SORTIDA

SIMBOLOGIA

EXTINTOR 21A - 113B

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

SORTIDA D'EMERGENCIA
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PLANTA BAIXA

RAMBLA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA TERCERA

HABITATGE

HABITATGE

LOCAL

3
.
3
7

3
.
5
0

1
2
.
2
2

PLANTA PRIMERA

1
.
1
9

A A'
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SALA DE JUNTES 1

RECEPCIÓ

PASSADIS

DESPATX

DESPATX DE DIRECCIÓ

SALA TÈCNICA

MAGATZEM

T
E

R
R

A
S

S
A

SALA DE JUNTES 2

PATI INTERIOR

ARXIU

SALA DE TREBALL

OFICI

LAVABO ADAPTAT

T
E

R
R

A
S

S
A

A A'

ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ EI-120

ELEMENTS ESTRUCTURALS R-60 

ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIO REI-60

ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIO EI-60

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

HABITATGE

LOCAL
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