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Primera. Objecte del contracte
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L’objecte del contracte és el subministrament, en règim d’arrendament temporal,
juntament amb muntatge i desmuntatge d’un sistema modular de graderies,
entarimats, seients i d’altre petit material per facilitar l’organització de l’esdeveniment
de la cantada d’havaneres.
El contracte inclou el lloguer del material, els transports de subministrament i recollida,
la maquinària de descàrrega i càrrega (grues, carretons elevadors,...), la manipulació
del material, el muntatge, que es realitzarà durant els dies previs a la celebració de la
cantada, i el desmuntatge, que es realitzarà durant els dies immediatament posteriors.
Segona. Normativa especial d’aplicació
La instal·lació complirà tota la reglamentació vigent que li afecti, i especialment:
Normativa urbanística:
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Palafrugell
Ordenança reguladora dels sorolls i vibracions en el municipi de Palafrugell
Ordenança municipal del civisme i la convivència
I totes les que afectin al medi ambient
Normativa de prevenció de riscos laborals:
Seguretat i salut:
 Llei de prevenció de riscs laborals. Reforma del marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals. Llei 31/1995 del 8 de novembre (BOE: 10/11/95). Llei
54/2003 del 12 de desembre (BOE 13/12/2003)
 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
RD1627/1997 del 24 d’octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE
 Reglament dels serveis de prevenció i avaluació de riscos a les empreses RD
39/1997 del 17 de gener (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998.30 abril
(BOE: 01/05/98)
 Modificació Real Decret 39/1997; Real Decret 1109/2007, i el Real Decret
1627/1997.
 RD 337/2010 (BOE: 23/03/2010)
 Requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa
d’activitats en els centres de treball Ordre TIN/1071/2010 (BOE:01/05/2010)
 RD 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de
coordinació d’activitats empresarials
 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que
inclouen pantalles de visualització. RD 486/1997 del 14 d’abril (BOE: 6
23/04/97)
 En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la
‘’Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo’’ (O. 09/03/1971)
 Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Llei
32/2006 (BOE: 19/10/06)
 Modificació del Real Decret 39/1997, per el que s’aprova el reglament dels
serveis de prevenció i el Real Decret 1627/97, per el que s’estableix les
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disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. RD
604/2006
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de
carregues que comportin risc, en particular dors lumbars, pels treballadors. RD
487/1997, del 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que
incloguin pantalles de visualització. RD 488/97, del 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Protecció dels treballadors contra riscs relacionats amb l’exposició d’agents
biològics durant el treball. RD 664/1997, del 12 de març (BOE: 24/05/97)
Protecció dels treballadors contra riscs relacionats amb l’exposició d’agents
biològics durant el treball. RD 665/1997, del 12 de març (BOE: 24/05/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relacionades a la utilització pels
treballadors d’equips de protecció individual. RD 773/1997, del 30 de març
(BOE: 12/06/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per als treballadors
dels equips de treball. RD 1215/1997, del 18 de juliol (BOE: 07/08/97)
transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i deroga alguns capítols de la
‘’ordenanza de Seguridad e higiene en el trabajo’’ (O. 09/03/1971)
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors
davant el risc elèctric. RD 614/2001, del 8 de juny (BOE: 21/06/01)
Reglamento de seguretat i higiene del treball en la industria de la construcció.
O.de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52 modificacions: O. 10 desembre del
1953 (BOE: 22/12/53). O. 23 de setembre del 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100
A 105 derogats per O de 20 de gener el 1956. Derogat capítol III pel RD
2177/2004
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells
d’elevació i manutenció referent a grues -torres desmuntables per a obres.
RD.836/2003 del 27 de juny (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre
de 2003. (Deroga la O. De 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació:
O. De 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballadors
d’exposició a l’aminat. RD. Del 31 de març del 2006 (BOE: 11/04/06)
S’aprova el model de llibre d’incidències en obres de construcció. O. de 12 de
gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per als 7
treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals en altura.
RD 2177/2004 del 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Especialment les
aplicades per a Risc de contacte amb línees elèctriques aèries; Risc per
manipulació d’elements a muntar mitjançant equips de treball mòbils per
elevació de càrregues; Risc per a la realització de treball en alçada; Risc per
caigudes d’elements; Risc de sobreesforços; Risc de caigudes al mateix i a
diferent nivell; Riscs derivats de condicions climatològiques.
Equips de protecció individual:
Casc no metàl·lics R. del 14 de desembre del 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
Protectors auditius R. del 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
Pantalles per a soldadors
R. del 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació:
BOE:24/10/75
Guants aïllants d’electricitat R. del 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75):
N.R.MT-4: modificació: BOE: 25/10/75
Calçat de seguretat contra riscs mecànics. Resolució de la direcció general de
treball (BOE: 12/02/80): N.R. MT-5
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Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes comuns i
adaptadors facials
R. del 28 de juliol del 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: modificació: BOE
29/10/75
Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics. R. del 28
de juliol del 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: modificació: BOE: 30/10/75
Equips de protecció personal de vies respiratòries: màscares auto filtrants.
R. del 28 de juliol del 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: modificació: BOE:
31/10/75
Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtes
contra l’amoníac. R. del 28 de juliol del 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10:
modificació: BOE: 01/11/75

Respecte del muntatge:
 Normes vigents, UNE Comitè CTN 180. Equipaments per a treballs temporals
en obra.
 UNE-EN13782:2016. Estructures temporals. Carpes. Seguretat.
 UNE-EN15619: 2014.Teixits recobert de cautxú o plàstic. Seguretat en les
estructures temporals (botigues). Especificacions dels teixits recoberts
destinats a botigues i estructures similars.
 UNE-EN 13814: 2016 Maquinaria i estructures per a parcs i fires d’atraccions.
Seguretat.
 UNE 23035/4:2003. Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminiscent.
Part 4: Condicions Generals. Mesuraments i classificació.
 Càlcul de resistència i estabilitat dels entarimats d’acord a la norma UNE EN1004: 2006 i Normes UNE EN795: 2012 d’ancoratge.
 Les plataformes i amfiteatres suportaran les següents càrregues:
Verticals:
Càrrega en zona de seients 5,0 kN/m2
Càrrega en zona de passadissos, rampa d’accés a l’escenari i escenari 7,5
kN/m2
Horitzontals (tracció i compressió):
Càrrega en seients 150 N/ml
Càrrega en passadissos i escenari 250 N/m2
Respecte de l’ús:
Es respectaran els següents condicionants i normativa referents al ús de les graderies:
Document Bàsic SUA de Seguretat d’utilització i accessibilitat:
 Exigència bàsica SUA 1: Seguretat en front del risc de caigudes. Limitant el risc
de caigudes en forats, canvis de nivell, escales i rampes. Índex de resistència
al lliscament Rd>45. classe 3.
 Exigència bàsica SUA2: Seguretat en front del risc de impacte o pinçament;
Exigència bàsica SUA3: Seguretat davant el risc empresonament;
 Exigència bàsica SU4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació
inadequada;
 Exigència bàsica SUA5: Seguretat davant risc causat per situacions amb alta
ocupació;
 Exigència bàsica SUA 9: Accessibilitat, especialment per a persones amb
mobilitat reduïda
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Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi:
 Exigència bàsica SI3: Evacuació ocupants;
 Exigència bàsica SI4: Instal·lacions de protecció contra incendis;
 Exigència bàsica SI5: Intervenció bombers;
 Exigència bàsica SI 6 resistència al foc de l’estructura
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Respecte de les instal·lacions:
Es tindran en compte les normatives referents a les instal·lacions que afectin les
graderies:
RD 842/2002, de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i les seves instruccions complementaries.
I en general serà aplicable tota la normativa vigent que afecti a les instal·lacions i
treballs objecte d’aquest Plec de prescripcions tècniques.
Tercera. Lloc i termini d’execució
La cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell es realitza a la platja de Port Bo, lloc
on s’haurà d’ubicar el sistema modular de graderies, el primer cap de setmana del mes
de Juliol i es retransmet en directe a través de televisió.
Per tant, el termini d’execució dels treballs és el període comprès entre:
-

El dilluns anterior a la celebració de la cantada d’havaneres.
El dimecres posterior a la celebració de la cantada d’havaneres.

Quarta. Responsable del contracte per part del contractista
L’adjudicatari ha de designar una persona responsable del servei, que serà
l’interlocutor oficial vàlid davant el responsable del contracte designat per l’Ajuntament.
El responsable del servei ha de tenir un perfil professional amb una categoria mínima
d’arquitecte tècnic col·legiat o enginyer tècnic col·legiat.
Les seves principals tasques són:
-

Informar sempre de totes les incidències, actuacions o similars que es puguin
produir durant l’execució del contracte.
Coordinar els procediments i mètodes d’actuació amb vistes d’aconseguir una
optimització del servei.
Dirigir les tasques i l’execució del servei (organització de recursos, supervisió,
informes, etc.), realitzar visites periòdiques a les instal·lacions segons les
necessitats del servei.

La seva disponibilitat ha de coincidir com a mínim amb la exigida per a l’atenció de les
possibles incidències assenyales en aquest Plec i, a aquests efectes, haurà de facilitar
un número de telèfon mòbil per ser localitzat, en qualsevol moment dins l’horari
d’atenció d’incidències.
Les gestions i les despeses per desplaçaments que realitzi en l’execució de les
tasques descrites estan incloses en el preu total del contracte ofert.
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Cinquena. Descripció de les diferents Rampes/Plataformes/Amfiteatres
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Als següents apartats es descriuen a nivell tècnic la localització i cabuda de les
diferents plataformes per acollir actors/cantants, espectadors i tècnics, així com de les
rampes i escales d’evacuació.
Degut al diferent nivell de la sorra de la platja, no es poden definir amb exactitud
l’alçada de vol de les diferents plataformes. El muntatge s’haurà de realitzar partir de la
distància més propera a la sorra de la plaça de Port, sent aquesta alçada la
corresponent al nivell de Platea. Plataforma E, i part baixa de Amfiteatre.Públic
General.
El desnivell de cada plataforma serà el necessari per facilitar la visió a tots els
espectadors, estipulant-lo a priori, de l’alçada complerta de tres esglaons. No haurà
d’existir cap buit entre els components horitzontals de les plataformes, ni en els
verticals de separació de les alçades de les diferents plataformes.
Per facilitar el muntatge dels diversos elements de so i il·luminació, principalment a
l’escenari, es disposaran de forma provisional en aquest període de muntatge, de
rampes per accedir als diferents nivells.
-Esglaons: La dimensió dels esglaons de les escales d’evacuació i accés entre les
diferents plataformes seran d’una petjada de 28 cm (profunditat) i contrapetja de 17 cm
(alçada), disposant d’elements reflectants. Els elements reflectants compliran amb un
coeficient igual o superior a 150 (cd/lux) / m2 per un angle d’entrada de 30º, i angle
d’observació de 0,2º, considerat com a material Tipus A (d’alta intensitat), i es
disposaran al llarg de tot l’esglaó, amb visió ascendent i descendent.
Donada la inclinació del amfiteatre, els esglaons que conformen l’accés a aquestes
localitats hauran de tenir afectades les seves dimensions, no sobrepassant en cap cas
un límit d’un màxim d’un quinze per cent en petjada i un cinquanta per cent en alçada
-Escales d’evacuació. Totes les escales disposaran de doble barana de seguretat,
amb graons antilliscants preferiblement de planxes d’alumini.
-Baranes i/o tanques de les plataformes: Respectaran la normativa de seguretat
descrita anteriorment, prioritzant l’alçada en front de la distància. No impediran la visió
directa dels espectadors cap a l’escenari. Suportaran un esforç superior a 1,0 kN/ml
aplicat en sentit perpendicular a l’alçada del passamans.
-Superfície de petjada de color fosc (marró fosc, negre, blau fosc,..), en totes les
plataformes, antilliscant classe 3, formada preferiblement per panells fenòlics.
-Faldons i frontis . Color RAL 9011 (negre), de material ignífug.
-Cadires d’amfiteatres: Format individual de forma anatòmica, ignífugues, amb una
distància de 45 cm a eix, fixades al sol i entre filades, numerades unitàriament,
preferiblement de PVC estabilitzat en front de UV. El color de les cadires serà un dels
següents: blau, gris o negre.
-Cadires de Plataformes: Format individual de forma anatòmica, ignífugues, amb una
distància de 45 cm a eix, fixades al sol i entre filades, numerades unitàriament,
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preferiblement de PVC estabilitzat en front de UV. El color de les cadires serà un dels
següents: blau, gris o negre.
-Taules de premsa: de 2 x 0,6 metres. Fixades al terra.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1433045 8P2WW-3VQ0D-K5DIO D539518BD869DD5A3897EC37CC8D29941ACEE155) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

El global de la instal·lació contindrà la simbologia necessària indicant les vies
d’evacuació de actors/cantants, espectadors i tècnics.
5.1.- Escenari:
Muntat sobre les roques de Port Bo, part de platja a sorra i aigua, al costat del
embarcador, format per:
-Una primera tarima plana (Tarima superior) de 15 x 8 metres, per donar cabuda a
pilars per a graella/es de focus, equips de so incloent les seves torres, cantants i
instruments, presentadors, equips de televisió, centrada al Còdol.
-Una segona tarima plana (Tarima inferior) de 15 x 2 metres a un nivell inferior de 50
cm respecte la primera, connectada mitjançant dos esglaons a la tarima superior i amb
entrega a la rampa. Muntada a la part dreta de l’anterior, amb visió platja-escenarimar.
-Disposarà de barana a tot el perímetre excepte la part frontal i accés a rampa i escala.
-Part frontal amb frontis preparat per a rebre cartells publicitaris
-Faldons a la resta de laterals
-Superfície de petjada antilliscant, sobre tot en moll, formada preferiblement per
panells fenòlics adequats amb la morfologia de les roques.
-Accés des de la rampa que entrega a la tarima inferior I, i escala a part posterior de
l’escenari cap a embarcador.
-Juntament amb el subministrament, s’inclourà la instal·lació d’un pal de 4 m. a la
cantonada per hissar la senyera.
5.2.-Rampa accés escenari:
Muntada a la part dreta de l’escenari, amb visió des de platja-escenari-mar, sobre una
base de roques i sorra.
-Tarima amb lleugera inclinació de 3 metres d’amplada amb una allargada aproximada
de 18 metres.
-Disposarà de barana als dos laterals
-Amb faldons als dos laterals
-Superfície de petjada antilliscant, sobre tot en moll, formada preferiblement per
panells fenòlics
-L’estructura ha de suportar una càrrega de com a mínim 7,5 KN/m2
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L’itinerari d’accés dels músics, en el trajecte, de la platja a l’escenari, serà estable,
continu, amb una alçada per sobre del nivell de l’aigua, sense entrebancs ni graons, de
fusta antilliscant i en cap cas, les persones que hi circulin ho faran sobre mullat ni
basses d’aigua.
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5.3.-Platea. Plataforma I
Muntada a continuació de la rampa d’accés a l’escenari, davant la plataforma H. Sobre
la sorra, la seva distribució seguirà l’indicat al croquis Annex 1. Plataformes. Amb les
següents particularitats:
-Tarima plana de 10 x 4 metres, amb 1 escala d’evacuació lateral.
-Barana a la part frontal, exceptuant accés a la rampa que va cap a l’escenari.
-Barana a les parts laterals, excepte accessos a escales. La part posterior d’aquesta
plataforma I, entrega cap a la següent, la plataforma H.
-Cabuda per a 2 conjunts de taules de premsa, més 4 seients per allotjar premsa (8
localitats)
-Cabuda per a 5 files de 14 seients.(70 localitats), amb un total de 78 seients
-Amb faldons al perímetre lateral extern.
5.4.-Platea. Plataforma H
Muntada a entre la plataforma I i la G. A un nivell més elevat que a la Plataforma I, i
inferior a la Plataforma G. Amb accessibilitat entre plataformes mitjançant esglaons.
Muntada sobre la sorra.
Amb les següents particularitats.
-Tarima plana de 20,5 x 4 metres, amb una escala d’evacuació lateral.
-Barana a la part frontal, exceptuant accés a la rampa que va cap a l’escenari. Barana
a les parts laterals, excepte accessos a escales. La part posterior d’aquesta plataforma
I, entrega cap a la següent, la plataforma H.
-L’estructura ha de suportar una càrrega de com a mínim 7,5 KN/m2
-Cabuda per a 2 conjunts de taules de premsa, més 4 seients per allotjar premsa (8
localitats)
-Cabuda per a 5 files de 14 + 2 files de 17 seients + 3 files d’11 seients, donant un total
de 145 localitats. Passadissos entremitjos a les filades.
-Amb faldons al perímetre lateral descobert
5.5.-Platea. Plataforma G
Muntada entre la Plataforma H i la Plataforma F. A un nivell mes elevat que a la
Plataforma H i inferior a la plataforma F. Amb accessibilitat entre plataformes per
esglaons. Muntada sobre la sorra, la seva distribució seguirà l’indicat al croquis Annex
1. Plataformes. Amb les següents particularitats:
-Tarima plana d’uns 18 x 6 metres,a amb dos queixals a cantonades oposades.
-Barana als laterals, excepte accés a escala. Barana a la part frontal del queixal
davanter i a la part posterior del queixal darrer.
-Cabuda per a filades de diferent allargada, Les primeres 3 filades amb capacitat per a
2x8 + 3x17, les 2 següents per a 3x8 + 2(17+8), i les 3 últimes de 17 + 8, amb
passadissos entremitjos a les filades. Capacitat total de 216 seients.
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-Amb faldons al perímetre lateral extern.
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5.6.-Platea. Plataforma F
Muntada a un nivell entre la Plataforma G i la D. A un nivell més elevat que la
Plataforma G i inferior al de la Plataforma D. Amb accessibilitat entre plataformes
mitjançant esglaons. Muntada sobre la sorra, i parcialment a sòl de plaça, la seva
distribució seguirà l’indicat al croquis Annex 1. Plataformes. Amb les següents
particularitats:
-Tarima plana de 14 x 4 metres, i addicionalment un sortint de 2 x 2 metres per facilitar
accés a minusvàlids.
-Barana als dos laterals.
-Rampa d’accés de minusvàlids de 2x(3+4) metres amb lleugera pendent.
-Barana exclusivament a lateral de rampa de minusvàlids.
-Cabuda per a 5 filades de longitud irregular, 2 filades de 17 + 8 seients i 3 filades de
11 + 8 seients, i un espai de 2 x 2 metres, destinat a 3 minusvàlids, amb passadís
lateral i mitjancer. Cabuda total de 110 localitats.
-Amb faldons al perímetre lateral extern
5.7.-Platea. Plataforma E
Muntada a un nivell entre la Plataforma F i sòl de la plaça. Aquesta Plataforma
disposarà d’una rampa lateral amb inici al sòl de la plaça i final a la plataforma F per
l’accés de minusvàlids, disposarà d’accessos mitjançant esglaons a la Plataforma D, i
tindrà el mateix nivell que la Plataforma Tècnics. La major part de la plataforma
s’instal·larà a sòl de plaça. La seva distribució seguirà l’indicat al croquis Annex 1.
Plataformes. Amb les següents particularitats:
-Tarima plana de 14 x 8 metres.
-Cabuda per a 4 filades de 25 seients, amb passadissos laterals, amb un total de 4 x
25, 100 localitats.
5.8.-Platea. Plataforma D
Muntada a un nivell inferior a la Plataforma E, sobre la sorra i escales de voltes. La
seva distribució seguirà l’indicat al croquis Annex 1. Plataformes. Amb les següents
particularitats:
-Tarima Plana de 32 x 6 metres, amb accessos mitjançant esglaons intermedis a
Plataforma E, 1 escala d’evacuació frontal i una de lateral.
-Barana frontal, excepte accessos a escales i petita barana lateral al costa d’accés a
escala lateral.
- Cabuda per a 5 filades amb passadissos laterals i intermedis, amb un total de 5 x (18
+18 +18) seients, 270 localitats, i una filada a la part posterior de 63 seients en continu
es a dir, un total de 333 localitats.
-Amb faldons al perímetre lateral extern
5.9.-Plataforma Tècnics
Zona de control de llum i so, muntada, integrada, a la zona de les grades de
l’Amfiteatre. Públic, a davant hi tenen la Platea. Plataforma E, i Plataforma D,segons
s’indica al croquis Annex 1. Plataformes. Amb les següents consideracions:
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-Tarima Plana, una zona d’uns 4 x 2 metres destinada a us exclusiu de Tècnics de
control de so i llum i una altra zona lateral dret de 3 x 2 metres.
-Baranes de protecció.
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5.10.-Amfiteatre. Públic General
Muntat a partir del nivell de la plataforma E, nivell inferior del sòl de plaça, amb
inclinació discontinuada. S’ha de preveure una primera inclinació de fila 1 a 12 i una
inclinació variable fins a la part superior de l’amfiteatre per tal de facilitar la visió de
l’escenari des de totes les localitats. La part superior de l’amfiteatre de VIPS/Autoritats
no pot sobrepassar l’alçada de les balconades del primer pis del carrer Bofill i Codina.
Segons croquis Annex 1. Plataformes.
Amb les següents consideracions generals:
-La distància total de l’amfiteatre, addicionat la part de Públic i part de Vips serà
d’aproximadament 18,50 m.
-Tarima de xapa grecada de 0,75 m de profunditat, amb esglaons laterals d’accés
antilliscants, de 2 m de pas.
-Buits de dimensions reduïdes per evitar caigudes d’objectes.
-Baranes laterals.
-Els pilars de sustentació de l’estructura, s’han de instal·lar de forma que deixin espai
lliure per permetre emmagatzemar material de l’esdeveniment.
- Els pilars, es disposaran per donar pas a la porta d’entrada del restaurant adjacent,
d’un passadís per accedir a les voltes i d’un passadís per accedir a uns lavabos
portàtils. El lavabos portàtils se situaran a la part central posterior de l’amfiteatre. Les
mesures mínimes dels passadissos seran de 2 m d’amplada i 2,50 d’alçada.
- Les parts laterals de sustentació de l’amfiteatre es taparan amb malla negre amb
80% d’ocultació
I les següents condicions específiques:
-Cabuda per a 9 filades de 25 seients continus, 4 filades de 8 + 11 seients i 8 filades a
zona lateral de 8 seients, sota TV i una filada utilitzada per a separació d’amfiteatres,
amb seients amb inici i fi als costats de l’amfiteatre, format per a 31 seients continus.
El total de localitats és de 396 localitats.
5.11.-Amfiteatre. VIPS / Autoritats
Muntat a com a continuació de l’amfiteatre Públic en general. La part superior de
l’amfiteatre de VIPS/Autoritats no pot sobrepassar l’alçada de les balconades del
primer pis del carrer Bofill i Codina. Es respectaran les condicions generals descrites a
l’apartat d’amfiteatre de Públic general, amb les següents consideracions específiques:
-L’accés a aquest amfiteatre es realitzarà per la part posterior mitjançant una escala
d’accés a la graderia de 2 metres d’amplada x 3 m de profunditat amb replà intermedi
de 2 x 3 m.
-Aquest mateix accés servirà per arribar a la tarima plana de 2 x 3 m destinada a
televisió. El perímetre de la tarima disposarà de baranes de protecció.
- Al costat contraposat del accés se situarà un tarima plana a la mateixa alçada que les
anteriors, de 2 x 2 m. destinada a il·luminació.
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- Cabuda per a 4 filades de 25 seients continus, amb escales als laterals, i una
superior de 28 seients en continu deixant lliure una sola escala. El total de seients serà
de 128 localitats.
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5.12.-Plataforma de control (So i il·luminació)
Muntada a la zona de les grades de l’Amfiteatre a la zona del públic general d’uns 4 x
2 metres o de mesures similars, destinada al control de so i il·luminació, d’ús exclusiu
per a tècnics, segons croquis Annex 1.
5.13.-Resum de localitats per Plataforma
Nom
Minusvàlids Públic assegut Premsa Tècnics
Platea. Plataforma I
70
8
Platea. Plataforma H
137
8
Platea. Plataforma G
216
Platea. Plataforma F
3
107
Platea. Plataforma E
100
Platea. Plataforma D
333
Plataforma Tècnics
0
SI
Amfiteatre. Públic General
396
Amfiteatre. VIP/Autoritats
128
SI
Plataforma de Control
0
SI
Total
3
1.487
16

Total
78
145
216
110
100
333
0
396
128
0
1.506

Sisena.- Numeració dels seients
La numeració dels seients es realitzarà mitjançant l’algorisme d’ubicació, fila, columna,
iniciant la numeració de cada secció respecte del lloc més proper a l’escenari. Les
diferents seccions són, amb inici més proper a l’escenari, les que es descriuen a
continuació:
6.1.-Platea A
Formada per les localitats de Platea. Plataforma I, Platea. Plataforma H, Platea.
Plataforma G i Platea. Plataforma F, amb un total incomplert 23 filades i 41 columnes.
Les localitats s’enumeraran:
- Premsa. Des de fila 1 a 10, i des de la columna 1 a 2. Aforament total 16
persones.
- Públic assegut. Des de fila 1 a 23, i des de la columna 3 a 41. Aforament total
de 530 persones.
- Minusvàlids. Darrera la filada 20, de M1 fins a M3. Aforament total de 3
persones.
6.2.-Platea B
Formada per les localitats de Platea. Plataforma D, amb un total incomplert de 6
filades, i 63 columnes. Les localitats s’enumeran:
- Públic assegut. De fila 1 a 5, amb columnes entre passadissos de 1 a 18, de 19
a 36, de 37 a 54. I a finals de passadís fila 6, amb seient numerats de forma
individual com 6C 6D 6E, 6F 6G 6H, 6I 6J 6K. Aforament total de 333
persones.
6.3.-Platea P
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Formada per les localitats de Platea. Plataforma F, amb un total complert de 4 filades i
25 columnes. Les localitats s’enumeraran:
- Públic assegut. Des de la fila 1 a la 4, i des de la columna 1 a 25. Aforament
total de 100 persones.
6.4.-Tribuna
Formada per Amfiteatre. Públic General i Amfiteatre. VIP/Autoritats, amb un total
incomplert de 20 filades i 39 columnes. Aforament total de 128+396 (524). Les
localitats s’enumeren:
- Públic assegut primer amfiteatre. Públic general. De la filada 1 a la 4, amb 19
columnes discontinues. De la fila 5 a la 13, la numeració dels seients és
contínua amb 25 columnes, a la fila 13, lateral esquerra, a fila 20 numeració
contínua en columna. De la fila 14 amb numeració individual de seients a filada
14.
A,B,C, i D,E,F, a ambdós costats del final d’escales per separar els dos
amfiteatres. Aforament de 396 localitats
- Públic assegut segon amfiteatre. VIP/Autoritats. Numeració en continu de fila
16 a 20, amb columnes de 1 a 25. Tres seients addicionals individuals al final
del passadís oposat a l’entrada, numerats amb fila 20, i columna 37, 38, 39.
Aforament de 128 localitats.
6.5.-Resum de localitats per Plataforma
Nom
Platea A
Platea B
Platea P
Tribuna
Total

Minusvàlids Públic assegut Premsa Tècnics Total
3
530
16
549
333
SI
333
100
100
524
SI
524
3
1.506
16
1.506

Setena. Requisits generals
7.1. Mesures i instal·lacions contra incendis
S’instal·laran les mesures i instal·lacions contra incendis adequades segons
l’especificat als: Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi: Exigència bàsica
SI3: Evacuació ocupants; Exigència bàsica SI4: Instal·lacions de protecció contra
incendis; Exigència bàsica SI5: Intervenció bombers; exigència bàsica SI 6 resistència
al foc de l’estructura.
Amb especial atenció, seguretat i compliment, a les zones en les que s’ubiquin
instal·lacions elèctriques, quadres, equips electrònics, generadors etc...
7.2.- Obligacions mediambientals
El contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes
basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives
a:
Evitar abocaments de líquids no desitjats, fuites, vessaments i contaminació del sòl i
l’abandonament de qualsevol tipus de residu. Els residus seran convenientment triats i
classificats per tal de facilitar la seva recollida i reciclatge. Segons el seu origen i
material seran recollits per empreses especialitzades o portat a l’abocador autoritzat.
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Realitzar la correcta gestió de tots els residus, en especial els considerats com a
perillosos, a tal efecte, el licitador disposarà d’un llistat actualitzat de les substàncies i
preparats que utilitza, així com dels fulls de seguretat.
Minimitzarà els sorolls, que afectin als veïns, seguint la normativa vigent. Els operaris
utilitzaran proteccions auditives. No s’arrossegaran, ni manipularan els elements
metàl·lics de forma que es minimitzi els sorolls durant l’assemblatge, desmuntatge i
trasllat de l’estructura.
El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l’estricte compliment de la
legislació mediambiental vigent (comunitària, estatal, autonòmica i local) que siguin
d’aplicació al treball realitzat.
El Contractista es compromet a subministrar informació immediata al responsable del
contracte sobre qualsevol incident que es produeix en el curs de l’obra o treball
encomanat, i de qualsevol documentació generada fins a 5 anys un cop acabat el
contracte o qualsevol de les seves pròrrogues. En especial la documentació generada
com a conseqüència del tractament de residus especials per part de gestors
autoritzats.
Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, el responsable de l’Institut
de Promoció Econòmica de Palafrugell pot procedir a la suspensió de l’obra i/o servei, i
les pèrdues que es derivin seran assumides pel Contractista.
7.3.- Pla de seguretat i salut, coordinació d’activitats empresarials i recurs
preventiu
7.3.1.- Pla de seguretat i salut
L’empresa adjudicatària elaborarà i presentarà abans d’iniciar l’execució (com a mínim
8 dies hàbils abans) al responsable del contracte el “Pla de seguretat i salut” de
muntatge i desmuntatge reglamentari, per tal de garantir, en tot moment, que els
procediments i les zones de treball són totalment segures, d’acord amb la normativa
vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Entre d’altres s’ha de garantir que tot el personal que realitza les tasques:


Està informat dels riscos existents, dels procediments a seguir i dels sistemes i
equips de protecció a utilitzar en cada cas.



Coneix les vies d’accés a cada zona i els procediments d’evacuació en cas
d’incendis o emergència.



Coneix la localització de totes les claus de les zones reservades.

En el cas de que es produeixin variacions de personal, l’adjudicatària realitzarà les
actualitzacions corresponents en la normativa de prevenció de riscos laborals.
7.3.2.- Coordinació d’activitats empresarials
En les tasques contractades intervenen diverses empreses pel que s’haurà d’establir la
corresponent coordinació d’ activitats empresarials. S’ informar, a tots els treballadors
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del contingut del pla de seguretat i salut i de les corresponents avaluacions de riscos
de cada una de les empreses que intervenen en l’execució dels treballs. A més es
recopilarà i trametrà a cada empresa la documentació generada pels acords i ordres
generades en las reunions de coordinació d’activitats empresarials.
El Coordinador d’activitats empresarials: es la persona encarregada de gestionar les
accions de coordinació entre les diferents empreses concurrents i que fa de canal de
comunicació entre aquestes empreses, amb la finalitat de garantir els objectius de la
coordinació.
7.3.3. Recurs preventiu
En aplicació de la Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la llei de Prevenció de
Riscos Laborals i del RD 604/2006 de modificació del Reglament dels Serveis de
Prevenció, es nomenarà un recurs preventiu, doncs per la naturalesa dels treballs es
considera necessària la seva presencia en el centre de treball. Els recursos preventius
estan formats per les persones encarregades de vigilar el compliment de les activitats
preventives. Aquestes persones han de tenir la capacitat suficient, disposar dels
mitjans necessaris i ser suficients en nombre per vigilar que es compleixin les normes.
Han de romandre al centre de treball.
7.4. Pla d’evacuació i emergència
L’adjudicatària realitzarà la redacció del pla d’evacuació i d’Emergència de la
instal·lació muntada, que haurà de presentar abans d’iniciar l’execució (com a mínim 8
dies hàbils abans) al responsable del contracte i on identificarà entre d’altres:
Descripció dels riscos de la instal·lació: sobre tot els riscos de caigudes en forats,
canvis de nivell, escales i rampes Vies d’evacuació, en especial per a les persones
amb mobilitat reduïda, així com el sentit i orientació.
Senyalització i il·luminació adequada dels camins i itineraris segurs i els accessibles
d’evacuació.
El Pla d’ emergència serà elaborat per l’empresa titular del centre de treball. El seu
objectiu es assolir una organització i uns mitjans capaços de poder controlar o, en tot
cas, minimitzar les conseqüències de qualsevol contingència d’emergència que es
pugui produir en el centre de treball. Els treballadors seran informats del contingut del
pla d’emergència abans d’iniciar les activitats.
7.5. Protocol d’actuació davant el risc de contagi del COVID.
Protocol a seguir treballadors:
Els treballadors abans d’incorporar-se al centre de treball, se’ls prendrà la temperatura
corporal a cada un i, si es detecta febre, no se’ls permetrà l’entrada, tornarà a casa i es
posarà en contacte amb les autoritats sanitàries per seguir el protocol adequat. Abans
d’incorporar-se al lloc de treball es desinfectaran les mans amb gel desinfectant, i
portaran la mascareta (FFP2) posada, ajustada adequadament (sobre tot nas i boca).
Mantenir la distancia de seguretat (1,5m-2m), sempre que sigui possible, entre ells
Usar botes y roba de treball que tapi el cos. Utilitzar sempre mascareta (FFP2/FFP3), i
només reutilitzar les que portin la lletra R, canviant-la a la finalització de la seva vida
útil. Segons les condiciones ambientals de pols i partícules sospeses a l’ aire,
s’utilitzaran ulleres de protecció i, segons les condicions ambientals de soroll, es
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servei de vigilància de la salut i del Servei de prevenció de riscos laborals contractat
per l’empresa.
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Vuitena. Desenvolupament del contracte
Durant les actuacions, l’adjudicatari realitzarà la senyalització i abalisament de la zona
del muntatge, deixant passadissos per accedir als restaurants propers, platja de Port
Bo, platja de les Barques i carrer Miramar:
Existeixen d’altres empreses proveïdores amb les que la licitadora haurà de coordinar
els serveis, entre d’altres convé destacar la proveïdora d’elements de so i llum.
Degut a les dimensions reduïdes de la Platja de Port Bo i indrets adjacents, l’IPEP
destinarà un espai a les afores de Calella per transvasar/emmagatzemar el material i
elements necessaris.
L’accés a la Platja de Port Bo es realitzarà de forma exclusiva en camions amb una
llargada màxima de 7 metres.
La Planificació de les tasques serà:
- L’inici del muntatge a la zona de destí es realitzarà el dilluns anterior a la
cantada, podent realitzar l’aprovisionament preliminar a les afores durant la
setmana anterior.
- Lliurament de conformitat de muntatge mitjançant un certificat d’estabilitat i
rigidesa emès per un organisme de control autoritzat (OCA), com a màxim a les
20:00 h del divendres anterior a la cantada. Les despeses necessàries per
poder obtenir aquest certificat d’estabilitat queden afectes al cost del contracte,
no poden repercutir l’adjudicatari, en cap cas, despeses addicionals a l’IPEP.
Tot material no utilitzat s’emmagatzemarà a l’espai de les afores de Calella.
- Inici de desmuntatge el dilluns posterior a la cantada.
- La finalització del desmuntatge es realitzarà, com a molt tard el dimecres
posterior a la cantada a les 20:00 hores, deixant els espais de Port Bo i l’ indret
de les afores en condicions òptimes de neteja.
Els horaris de treball, per tal de minimitzar les molèsties als veïns, seran de 8:00 a
20:00.
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ANNEX 1. PLATAFORMES

16
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
C. Major, 1 – Can Rosés
17200 Palafrugell – Girona
Tel. 972 61 18 20
www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat
www.visitpalafrugell.cat – E-mail: turisme@palafrugell.cat

SIGNAT
11/03/2022 10:07

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Decisió - Plec de clàusules: PPT (versió 3)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8P2WW-3VQ0D-K5DIO
Data d'emissió: 11 de _2 Març de _2 2022 a les 10:08:24
Pàgina 17 de _2 21

ESTAT

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Cap Promoció Econòmica de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 11/03/2022 10:07

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1433045 8P2WW-3VQ0D-K5DIO D539518BD869DD5A3897EC37CC8D29941ACEE155) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

ANNEX 2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Detall frontal l’escenari

Muntatge inicial escenari

Escenari juntament amb la rampa d’accés

Platees i Tribuna. Visió des de l’escenari

Platea B
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Detall espai premsa

Muntatge parcial Platea P (central)

Muntatge parcial Platea A i Platea P

Muntatge parcial Platea A
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Tribuna i Platea P

Detall Tribuna i alçada màxima

Detall escala accés a tribuna

Detalls tribuna (inclinació i alçada) i zona d’emmagatzematge
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Detall muntatge parcial plataforma So, Il·luminació i Televisió
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Detall passadissos inferiors situats sota tribuna

Origen documentació annex 2:
- Fonts internes
-http://tvcostabrava.xiptv.cat/l-informatiu-costa-brava/capitol/l-escenari-de-leshavaneres-de-calella-a-punt-per-l-arribada-dels-musics
-http://tvcostabrava.xiptv.cat/l-informatiu-costa-brava/capitol/comenca-el-muntatge-perles-havaneres-de-calella-de-palafrugell
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