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Amb el pas del anys, l'estat de deterioració de les façanes de l'edifici torna a ser palpable, afegit
al seu valor com a Bé d’Interès Local, fan que la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
considerés que la millor manera d’afrontar el seu procés de Restauració fos la realització d’un
projecte de restauració i estabilització de façanes.
A finals del 2021 es va procedir a l’encàrrec del “Projecte Bàsic i Executiu de la restauració de
les façanes de l’edifici de Can Freixedas, situat al carrer Hermenegild Clascar 1, Vilafranca del
Penedès”.

1. Dades Prèvies

1.4. Condicionants de partida
1.1. Objecte de l’encàrrec

1.2. Identificació

En aquest apartat s’inclou una llista detallada dels documents existents que aporten informació
sobre l’edifici i que s’han tingut en compte per a la elaboració d’aquest projecte. Tots ells es

L’objectiu del present projecte és la redacció d’un projecte Bàsic i Executiu per restaurar les
façanes de Can Freixedas, també coneguda com Fontrodona actualment Consell Comarcal de

troben referenciats en l’apartat de Bibliografia del present projecte.

l’Alt Penedès.

Estudis i documents sobre l’arquitectura de l’edifici

Es tracta d’un projecte de restauració de les tres façanes exteriors.

1. Can Freixedas. Historia d’una casa modernista

Dades bàsiques

Autor i data: Pere Cervera Bolet i Marc Morales Fernández.

Denominació: Casa Fontrodona.
Altres noms: Casa Freixedas.

Època: 1888-1910.

Estudis i documents sobre els usos de l’edifici

Autor: Antoni Serrallach i F. Periñan (reforma)

1. Can Freixedas. Historia d’una casa modernista

Ús primigeni: Habitatge unifamiliar i cellers.

Autor i data: Pere Cervera Bolet i Marc Morales Fernández.

Ús actual: Seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Serveis administració.
Situació

El Mètode proposat per dur a terme aquest projecte és el Mètode Sistèmic per a la Restauració

Municipi: Vilafranca del Penedès.

del Patrimoni Arquitectònic0F 1.

Comarca: Alt Penedès.

Aquest mètode parteix d’un enfoc sistèmic basat en la idea que aporta sobre aquest concepte

Localització carrer Hermenegild Clascar 1
Tipologia: Edificació entre mitgeres, cantonada.
Marc Legal

1.5. Metodologia

Propietat: Públic. Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Protecció monumental:
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric artístic i
ambiental de Vilafranca del Penedès, aprovat el 13 de juliol
de 1988 (BCIL)
Núm. Registre / Catàleg: 8119-I
Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) en l'Inventari del
Patrimoni Cultural de Catalunya amb el codi IPA-4905.

Qualificació urbana: Sòl urbà, Zona d’Edificis a conservar

el filòsof Mario Bunge (Bunge, 2002), té com a fonament axiològic la teoria de valors d’Aloïs
Riegl (Riegl, 1999) adaptada al segle XXI i al nostre context cultural i adopta la praxis projectual
de la “Restauració Objectiva” d’Antoni González Moreno-Navarro (González Moreno-Navarro,
1999).
1.

El mètode utilitzat preveu afrontar la restauració d’un edifici seguint quatre etapes.

2.

Etapa de Coneixement (Caracterització i avaluació prestacional de l’edifici)

3.

Etapa de Reflexió (Valoració, planificació i definició dels criteris d’actuació del
projecte de Restauració)

4.

Etapa d’actuació (definició dels procediments definitius i direcció d’obra)

5.

Etapa de Conservació

En aquest document es desenvoluparan les etapes de coneixement, reflexió i actuació.

clau 8.
1.3. Antecedents

L’edifici de Can Freixedas, actual seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, es troba dins del
Modernisme, que situem a Vilafranca entre els anys 1889 i 1909, i amb persistències d’un cert
historicisme d’arrels medievalistes.
A principis del 2011 es realitzen reparacions puntuals en façana, entre elles les relacionades
amb el revestiment de façana i amb pèrdua de material i oxidació d'armat dels balcons.

Aquest Mètode (Genís-Vinyals, 2014) ha estat desenvolupat per Albert Casals Balagué, José Luis González Moreno-Navarro i Mariona Genís Vinyals,
tots ells doctors arquitectes per la UPC, especialistes en Restauració Arquitectònica

1
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1.6. Agents

Promotor

Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Carrer Hermenegild Clascar, 1
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona

Arquitectes

Arquitectura Genís Planelles SLP
C. Consellers 14, 2n A, 08720 Vilafranca del Penedès
CIF. B64782105
agp@agparquitectes.com
Representada per:
Mariona Genís Vinyals
NIF. 36521493-T / Arquitecta col·legiada 33.279-8
Jordi Planelles Salvans
NIF. 38115388-H / Arquitecte col·legiat 35.822-3

Vilafranca del Penedès, febrer de 2022
El promotor

Els arquitectes

Consell Comarcal de l’Alt Penedès Mariona Genís Vinyals

Jordi Planelles Salvans
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Sociològic
Durant el segle XIX tota la construcció de la ciutat va quedar lligada al control municipal. Els
arquitectes seguien corrents estètics com el Modernisme sorgits per la nova conjuntura
sociohistòrica que es vivia a tota Europa al segle XIX. És dins aquest entorn que comença a
néixer una nova classe social, la burgesia industrial, propietària de fàbriques, o de caire més
rural i vinculada al comerç del vi. En un principi el Modernisme no volia mantenir una relació
directa amb la nova classe emergent, la burgesia industrial. No obstant això, a principis del
segle XX els burgesos industrials van començat a acollir-lo i finançar-lo.

2. Estudis Trans-disciplinaris

2.1. Context

Tenim constància que a finals del segle XIX ja es van començat a construir algunes edificacions
que van marcar l’inici de la tendència modernista vilafranquina, i Can freixedes se situa de ple

Arquitectònic-urbanístic

en aquest període.

L’edifici de Can Freixedas (abans Casa Font-rodona) es troba situat al carrer Hermenegild
Clascar, 1 en el centre de Vilafranca del Penedès, on actualment es situa la seu del Consell

Protecció

Comarcal de l’Alt Penedès. L’adquisició de l’edifici per part de la institució comarcal es realitza

Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès,

el 1992.

aprovat el 13 de juliol de 1988 (BCIL). Aprovat definitivament per la Comissió Territorial

El seu estil es troba dins del Modernisme, que situem a Vilafranca entre els anys 1889 i 1909, i

d’Urbanisme de Barcelona en sessió 15 octubre 2003.

amb persistències d’un cert historicisme d’arrels medievalistes.

L’edifici del present estudi es troba catalogat com Obra d’arquitectura, clau A

L'edifici es troba situat al carrer de Clascar i fa cantonada amb els carrers de Sant Julià i d'Oriol.

A-45 Casa Fontrodona, al carrer d’Hermenegild Clascar nº 1 i 3.

És una casa entre mitgeres amb jardí posterior. Ocupa el final d'una illa. Consta de planta baixa

El Pla General d’Ordenació—Zona d’edificis a conservar clau 8.

i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants.
2.2. L’edifici

Etapa de coneixement
En aquest apartat s’incorporen de manera sintètica i integrada tots els documents que
contribueixen al coneixement de l’edifici.
L’objectiu de l’etapa de coneixement és realitzar un procés d’anada i tornada previ a les etapes
de reflexió i actuació. En aquest procés es mira de conèixer al màxim les característiques de
l’edifici i les seves prestacions per decidir desprès quines parts de l’edifici tenen més valor.
La constant repetició del procés, que es manté inclús en el desenvolupament de l’obra s’explica
molt bé des del sistemisme, “l’individualisme veu l’arbre, però perd el bosc, l’holisme veu el
bosc, però passa per alt els arbres. Tan sols l’enfocament sistèmic facilita la visió tan dels
arbres com del bosc.” (Bunge, 2002, p. 93)

Emplaçament de la casa Can Freixedas. Font Arquitectura Genís Planelles.

Can Freixedas és un exponent de la tendència artística del Modernisme.
Presenta dos cossos de façana diferenciats, un dels quals ve definit per una gran balconada
d’arc rebaixar amb vitralls emplomats que es correspon interiorment amb un saló de
dimensions singulars amb pilastres, rosetó. Aquesta peça fou construïda el 1903, segons
projecte de l’arquitecte Antoni Serrallach, que l’incorpora a un edifici existent del que es
desconeix l’autor, i del que destaquen els portals d’arc trilobulat, que són elements utilitzats
per Santiago Güell.
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2.2. L’edifici

2.2.1. Descripció general

Descripció de la volumetria i l’exterior
La finca és de dimensions considerables (1.538 m2) composta per soterrani, primer pis, segon
pis, unes golfes i a la part de darrere un jardí.
La casa va patir diverses modificacions a l’estructura abans d’arribar a tenir la imatge que
presenta actualment. Alguns autors afirmen que la inauguració de l’edifici va ser al 1880,
correspon a la inauguració de la reforma inicial de la façana. Al 1903 es fa una modificació de
la façana i part de l’interior, obra portada a terme pels arquitectes Antoni Serrallach i F. Periñán
per dotar a l’edifici d’una nova entrada cap al magatzem.
Es tracta d’un edifici de planta rectangular. La construcció presenta exteriorment dos cossos
diferenciats. En el primer, que sembla el més antic, es poden veure les dues portes amb arcs
trilobulats, quatre finestres decorades amb la seva balconada i uns característics ulls de bou,
tant a la part superior com a la més baixa, que servien de punt de llum a les golfes i al soterrani.
Just a sota de dues de les balconades hi ha un parell de finestres sens cap detall específic. Tant
a les portes com a les finestres cal destacar les motllures que ressegueixen el contorn i que

Imatge de façana posterior. Font: Consell Comarcal Alt Penedès.

proporcionen volum a la façana, així com unes altres motllures més fines i horitzontals,
realitzades amb rajoles de ceràmica vidriada que presenten decoracions florals de color blau.
Unes altres rajoles, de color ocre i en disposició vertical, divideixen els cossos de l’edifici.
En el segon cos de la façana (obra d’Antoni Serrallach el 1903) se situa una tercera porta, més
gran que les que té al seu costat i amb un arc de descàrrega per tal d’assegurar l’estructura
de l’obertura i, sobretot, la gran balconada que té al damunt.

Imatge de façana principal, indicant els dos cossos diferenciats. Font: Consell Comarcal Alt Penedès.

La casa no presentava en els seus inicis la imatge actual. De la primera reforma de façana
n’han quedat elements propis del Modernisme vilafranquí d’aquesta època. En concret, cal
destacar els arcs trilobulats de les portes tan propis de Santiago Güell.
La galeria posterior es un lloc remarcable, es situa al darrere de la casa i estava oberta a
l’exterior a través d’un balcó que donava al jardí. El sol banyava els finestrals que recorrien tota
la galeria, els vidres tenyien els raigs i il·luminaven l’estança que, juntament amb el terra
enrajolat amb dibuix de formes geomètriques, esdevenia un dels punts més emblemàtics i
nobles de la finca.

12

2.2. L’edifici

2.2.2. Caracterització
històrica per etapes

La casa va passar a mans dels germans Francesc i Rosa Maria. En morir la mare, la casa queda
2.2.2.1. Síntesi històrica
L’Anàlisi Històrica de l’espai objecte d’estudi s’exposarà en les diferents etapes que s’han
considerat més destacades de cara a entendre la seva configuració actual i que, en alguns
casos, seran utilitzades en la caracterització de la façana principal.
La síntesi de l’estudi històric té com a objectiu exposar de manera resumida quines són les
etapes de la història de l’edifici on han succeït esdeveniments relacionats amb les seves
característiques, constructives, estilístiques, prestacionals, etc. que poden tenir rellevància en
el futur procés de restauració de l’edifici.
Es tracta doncs d’una síntesi que servirà per definir quines les etapes o períodes de l’edifici
quan el caracteritzem tan en la seva configuració actual, com en el passat.

sense estadants i resulta molt costosa de mantenir. A principis dels anys vuitanta la casa va
entrar en el “Pla especial i catàleg del patrimoni historicoartístic i ambiental de Vilafranca del
Penedès”, un fet que n’impossibilitava l’enderrocament.
Després de diverses gestions, finalment la va adquirir el Consell Comarcal de l’Alt Penedès
l’any 1992.
Període 2. Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Poc després d’adquirir-la, el Consell Comarcal va iniciar les obres de millora amb la voluntat
de procurar conservar els aspectes considerats artísticament interessants, però adptant.la a
la seva nova funció. El 1993 el Consell Comarcal de l’Alt Penedès traslladava la seva seu a Can
Freixedas.

Període 0. Construcció de l’edifici. Els Almirall.

Període 3. Restauracions posteriors

Segons la publicació Història d’una casa modernista, alguns autors afirmen que la inauguració

Es realitzen obres de manteniment i restauració de façanes en l’any 2010.

de l’edifici va ser al 1880, corresponent a la inauguració de la reforma inicial de la façana.
Les notícies de la primera construcció es perden en el temps, però es pot suposar que es va
fer sobre on anteriorment hi havia algunes cases velles, de les quals se’n conservarien un tros
de paret i un pou encara visibles al pis inferior.
El 1857 trobem la primera informació escrita de la casa. El propietari és Jaume Almirall i Battle,
veí de Castellví de la Marca i resident a Vilafranca, el qual també és propietari d’una fàbrica de

Hilados de algodón a Manresa. Quan Jaume Almirall mor sense deixar cap fill, arriba el torn de
les dones i és Francesca Almirall i Vidal qui esdevé l’hereva. El 26 de maig de 1888, amb el seu
marit, l’advocat Ignasi Font-rodona i Vila.
Període 1. Modificació de la façana. Els Freixedas.

A la mort de Gaietà Font-rodona l’any 1901, la casa i la hipoteca passen a mans dels seus fills,
els quals s’ocupen de cancel·lar el crèdit hipotecari i redimeixen el cens que es pagava sobre
l’hort als hereus de Gaietà Marrugat. Una vegada fet això, la finca es ven a Josep Freixedas i
Miquel (1877-1950). Extret del mateix llibre, sabem que, és al 1903 quan es fa una nova
modificació de la façana i part de l’interior, obra portada a terme pels arquitectes Antoni
Serrallach i F. Periñán, per tal de dotar l’edifici d’una nova entrada cap al magatzem, a la vegada
que s’hi afegeix un enorme saló. La casa no varia i manté els límits, i conserva encara el cens
de l’hort.
Can Freixedas és un exponent del Modernisme en Vilafranca del Penedès. Aquest moviment
revalora el treball artesà com l’orfebreria, la ceràmica, els vitralls, i el treball del ferro forjat.
L’organització de la casa en aquest període disposava d’uns espais buits al soterrani per stuar
bótes de vi i conservar-hi els productes de la matança del porc. A la planta baixa, encarada al
carrer de Clascar, hi havia una carbonera arrendada a un treballador. A les portes del costat
se situaven els magatzems. Si pujàvem al primer pis per l’escala arribàvem a les estances on
vivia la família, les seves cambre i les del servei, la cuina, el menjador, la galeria i el saló amb
llar de foc.
El següent hereu del qual es coneix la seva estada en Can Freixedas és Josep Freixedas i Britlles
(1903-1980), primer baró del matrimoni entre Josep Freixedas i Miquel i Emília Britlles.
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2.2. L’edifici
2.2.2. Caracterització històrica
per etapes

-

Promoció, ús i singularitat

Promotor.
El promotor o client pot ser individual o col·lectiu, pot ser el propi usuari o un tercer
que en gestioni l’activitat. L’arquitecte o el mestre d’obres que intervenen en la
construcció o en les transformacions dels edificis treballen generalment sota el seu
encàrrec. El tipus d’encàrrec, de client i d’usuari final, determinen maneres diverses
de fer arquitectura. L’objectiu principal en aquest cas, serà per tant, conèixer els
promotors en cadascuna de les etapes de la història del monument. Les decisions
preses per un determinat promotor poden, per exemple, haver provocat
transformacions en l’espai que testimonien una manera de viure històrica, inferint-li
d’aquesta manera valor documental antropològic.

Funció i ús:
A l’inici de la vida d’un edifici ús i funció (o activitat) coincideixen, però el canvi de
promotor o noves necessitats provoquen canvis d’ús que poden comportar
transformacions substancials, fet que, tal i com passa amb la resta de criteris, té lloc
en cadascuna de les etapes de la història del monument. La finalitat en aquest cas,
serà determinar aquells canvis d’ús que han transformat de manera significativa
l’edifici i que com en el cas del promotor, poden inferir valors documentals a l’edifici.

Singularitat:
Als efectes semàntics que produeix sobre les persones la imatge pública d’una obra
d’arquitectura en diem singularitat. Quan aquesta singularitat arrela en la memòria
col·lectiva, aleshores la singularitat esdevé significat. Un monument pot ser singular
perquè en algun moment de la historia hi ha succeït un esdeveniment important, o bé
perquè en alguna de les seves característiques tipològiques es distingeix de la resta
d’edificis contemporanis. L’objectiu principal pel que fa a aquesta característica de
l’edifici, és identificar si hi ha algun element global o parcial de l’edifici que pugui haver
provocat aquests canvis semàntics en l’edifici, ja que en alguns casos, aquest pot
arribar a tenir valors significatius per la comunitat.

-

Tipificació arquitectònica
La tipificació arquitectònica té com a objectiu identificar els elements constructius,
lingüístics i compositius més característics de l’edifici en cadascuna de les seves
etapes.
Quan es tracta de la restauració general d’un edifici cal caracteritzar l’evolució al llarg
del temps de:
o
o
o
o
o
o

El tipus arquitectònic general (estils)
La distribució espacial
L’estructura i el seus materials
L’envolupant (fusteries, revestiments, etc.)
La compartimentació
Les instal·lacions

En el present projecte l’àmbit d’actuació es limita a les façanes de l’edifici, per tant
tan sols es farà la caracterització d’aquest element de l’envolupant per
cadascun de les tres façanes.

14

2.2. L’edifici

Façana Nord

2.2.3. Estat actual

Cos esquerra.

2.2.3.1. Descripció de les façanes
L’objectiu d’aquest apartat és el de descriure les característiques tipològiques de la façana que
es restauraran en l’àmbit del present projecte. L'edifici es troba situat al carrer de Clascar i fa
cantonada amb els carrers de Sant Julià i d'Oriol. És una casa entre mitgeres amb jardí
posterior. Ocupa el final d'una illa. Consta de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a
dues vessants.
La façana principal és la que dona al carrer Hermenegild Clascar, amb orientació Nord. La
façana lateral (orientació Est) es situa en el carrer de Sant Julià, i la façana posterior (orientació
Sud) dona a un pati interior.
Aquestes façanes amb diferents materials i acabats s’han identificat a partir dels resultats de
les cales realitzades en l’estudi preliminar que es troba a l’annex V d’aquest projecte.
En l’apartat V. Documentació Gràfica del present projecte es documenten tots els elements i
materials que formen les façanes de forma detallada.
El color actual de les façanes als carrers és rosa, amb unes franges verticals imitant pilastres
de color salmó i les llosanes dels balcons i els emmarcaments de portes i finestres soón beix
clar.

Alçat principal Nord. Cos esquerra amb simetria. Font: AGP Arquitectes, 2022.

Façana Nord

Cos dreta.

A continuació es realitza la caracterització de materials i acabats de cadascuna de les façanes
esmentades anteriorment.

Façana Nord

carrer Hermenegild Clascar.

Alçat principal Nord. Cos dreta. Font: AGP Arquitectes, 2022.

Dades

Cotes nivells:
Nivell baix: 0 metres.

Alçat Nord. Font: AGP Arquitectes, 2022.

La façana principal s’organitza en dos franges horitzontals dividits també per franges verticals.
En la part horitzontal inferior s’obren tres portes i dues finestres de relativament petita mida.
En la franja horitzontal superior hi ha quatre balcons de petita mida entre cada franja vertical,
i un balcó molt més gran en l’extrem i la seva obertura presenta un potent arc rebaixat. Els

Nivell primer: + 5,10 metres aproximat (des del nivell baix exterior fins al forjat del balcó).
Nivell barbacana: +10,65 metres aproximat (des del nivell baix exterior fins a les bigues de fusta
de la barbacana).

Ubicació:
Carrer Hermenegild Clascar.

altres balcons tenen una llinda conopial coronada per una decoració vegetal.
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Materials i acabats

Revestiment de fons.
Tant en planta baixa com al primer pis, el revestiment es tracta d’un morter de calç acolorit en
massa aplicat sobre una base de morter de ciment pòrtland, darrera de la qual es troba la
fàbrica que forma el mur.
Hi ha evidències que sempre deu haver disposat d’un revestiment (veure annex V). Es pot
apreciar que el pla actual de l’arrebossat no és l’original, sinó que sobresurt (almenys en planta
baixa), com es pot veure en el contacte amb els òculs i amb les decoracions de les mènsules
metàl·liques dels balcons.
Emmarcaments i decoració.
Les emmarcaments de les obertures són de pedra artificial. Estan fetes amb una massa de
morter de calç hidràulica amb àrid de calcària de mides variades entre 1 mm i
submil·limètriques de formes majoritàriament arrodonides. No hi ha juntes visibles en cap
brancal, ampit o llinda, i ha fissures de retracció, lo qual indicaria la seva producció in situ.
Pel que fa als acabats de les decoracions i els emmarcaments hi ha acabats diversos.
En cala del balcó de planta primera, entre el morter de calç hidràulica que forma la peça y les
capes de pintures actuals es detecten restes vermelles, que s’han interpretat com a
embrutiment del pigment del morter de revestiment, encara que no es descarta que formi part
d’una etapa decorativa. També s’ha trobat en planta primera restes molt escadussers dels
acabats que podrien ser originals, es detecta la pintura actual per sobre d’una pintura beix,
una marró clar, una vermella i restes d’una fina capa gris directament aplicada sobre el morter
que forma els brancals.

* Es recomana que en disposar de les bastides per a la intervenció, s’obrin cales en altres
elements per observar possibles restes d’acabats.
Conseqüentment, no es disposa de cap informació sobre els possibles colors i/o acabats dels
plans de les façanes que donen als carrers.
Balcó principal del primer pis.
Està format per una llosana recolzada en dos parells de mènsules de ferro.
La cara inferior de la llosana està decorada amb rajoles vidriades de colors beix i verd, i limitada

Fotografíes de l’alçat principal, Nord. Font: AGP Arquitectes, 2022.

per perfils de ferro en forma de L. La llosana està feta de formigó disposat en un encofrat
perdut de peces ceràmiques limitat i contingut pels esmentats perfils de ferro.
El paviment del balcó està format per uns 4 cm de morter de ciment. Es tracta d’una
construcció moderna que ha implicat una elevació de la cota del paviment i un desplaçament
de la barana d’aquest balcó respecte dels altres. Aquesta modificació també posa en contacte
la llosana amb la part inferior de la barana, limitant la correcta evacuació de l’aigua de pluja i
l’entrada d’aigua a la massa de formigó.
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Façana Est

Carrer Sant Julià.

embrutiment del pigment del morter de revestiment, encara que no es descarta que formi part
d’una etapa decorativa. També s’ha trobat en planta primera restes molt escadussers dels
acabats que podrien ser originals, es detecta la pintura actual per sobre d’una pintura beix,
una marró clar, una vermella i restes d’una fina capa gris directament aplicada sobre el morter
que forma els brancals.

* Es recomana que en disposar de les bastides per a la intervenció, s’obrin cales en altres
elements per observar possibles restes d’acabats.
Conseqüentment, no es disposa de cap informació sobre els possibles colors i/o acabats dels
plans de les façanes que donen als carrers.

Alçat Est. Font: AGP Arquitectes, 2022.

La façana lateral és molt més simple i secundària que la principal, amb algunes finestres i dues
portes amb arc de mig punt en un dels extrems, tocant al pati posterior.

Dades

Cotes nivells:
Nivell baix: 0 metres.
Nivell primer: + 5,10 metres aproximat (des del nivell baix exterior fins al forjat del balcó).

Ubicació:
Carrer Sant Julià.

Materials i acabats

Revestiment de fons.
Tant en planta baixa com al primer pis, el revestiment es tracta d’un morter de calç acolorit en
massa aplicat sobre una base de morter de ciment pòrtland, darrera de la qual es troba la
fàbrica que forma el mur.
Hi ha evidències que sempre deu haver disposat d’un revestiment (veure annex V). Es pot
apreciar que el pla actual de l’arrebossat no és l’original, sinó que sobresurt (almenys en planta
baixa), com es pot veure en el contacte amb els òculs i amb les decoracions de les mènsules
metàl·liques dels balcons.
Emmarcaments i decoració.
Les emmarcaments de les obertures són de pedra artificial. Estan fetes amb una massa de
morter de calç hidràulica amb àrid de calcària de mides variades entre 1 mm i
submil·limètriques de formes majoritàriament arrodonides. No hi ha juntes visibles en cap
brancal, ampit o llinda, i ha fissures de retracció, lo qual indicaria la seva producció in situ.

Fotografíes de la façana lateral, Est. Font: AGP Arquitectes, 2022.

Pel que fa als acabats de les decoracions i els emmarcaments hi ha acabats diversos.
En cala del balcó de planta primera, entre el morter de calç hidràulica que forma la peça y les
capes de pintures actuals es detecten restes vermelles, que s’han interpretat com a
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Façana Sud

Pati interior d’illa.

Alçat Sud. Font: AGP Arquitectes, 2022.

La façana posterior dona al pati, i aquesta façana és més senzilla que les altres dues. La façana
Sud està organitzada amb una sèrie d’arcs de mig punt formant el que devia ser una gran
galeria, avui tancada amb vidrieres i portes.

Dades

Fotografíes de l’alçat posterior, Sud. Font: AGP Arquitectes, 2022.

Cotes nivells:
Nivell baix: 0 metres.
Nivell primer: + 5,10 metres aproximat (des del nivell baix exterior fins al forjat del balcó).

Ubicació:
Dona al pati interior d’illa.

Materials i acabats

Revestiment de fons.
L’acabat és un arrebossat, que en la part inferior és de morter de ciment pòrtland,
probablement aplicat com a substitució parcial de les pèrdues d’un morter de calç aèria amb
àrid de calcàries i alguna dolomia de mides 1-2 mm a submil·limètriques, que es troba en la
part superior (podria ser l’original o, si més no, prou antic), amb una junta irregular que es
diferencia per la textura d’una i altra zona. Aquest arrebossat està pintat de groc, i restes d’una
capa fosca-negra (acabat anterior perdut).
Aquesta capa negra té la mateixa composició i textura que la capa trobada en les façanes que
donen a carrer: morter de calç hidràulica.
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2.2. L’edifici
2.2.3. Estat actual

2.2.3.1. Descripció de lesions de les façanes

Filtracions de l’aigua.
La llosana amb la part inferior de la barana, limitant la correcta evacuació de l’aigua de pluja i
l’entrada d’aigua a la massa de formigó.

A continuació s’exposen els tipus de lesions que s’han detectat en les façanes de Can Freixedas
per tal de justificar posteriorment els seus criteris de restauració. S’han diferents lesions
segons els materials d’acabat de façana.

Humitats per capilaritat.
- Es concentren en la part inferior de la planta baixa i es la més afectada per aigua de
capil·laritat.

Pèrdua de material. Escrostonament.
També s'aprecien importants pèrdues de material en les lloses dels balcons en la façana
principal.
Hi ha pèrdua de material en els revestiments, i escrostonament en la cantonada de l’edifici,
com es pot apreciar en la imatge adjuntada.

Pintura inadequada.
- En algunes zones en planta baixa s'han revestit en restauracions prèvies, probablement per
pèrdua de material o per a cobrir grafits amb pintura d'un to diferent al general.

Excrescències, i cablejat en façanes.
Es troben cablejats en les façanes a carrer. En la façana que dona al pati interior es troben
baixants.
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2.3. Prestacions de l’edifici

2.3.1. Prestacions davant
exigències del CTE

El present projecte de restauració de façanes intervé en els revestiments i acabats de les
façanes exteriors, i per tant en l’envolupant exterior de l’edifici. No obstant això, pel fet de
tractar-se d’una intervenció parcial i sobre un edifici històric protegit, amb el nivell més alt de
protecció possible i la seva fitxa de patrimoni en demana el seu manteniment integral.
El REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificaci
estableix :

el Artículo 2. Ámbito de aplicación
2.Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean
compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que
puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá
justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean
técnica y económicamente viables.
6.En todo caso deberá comprobarse el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE cuando
pretenda cambiarse el uso característico en edificios existentes, aunque ello no implique
necesariamente la realización de obres.

2.3.2. Prestacions davant
altres normatives

El projecte preveu el compliment de les següents normatives:
• Decret 179/1995, de 13 de juny, d’aprovació del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals.
• Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (LCSP).
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, en tot el que no contradigui la LCSP.
• Plecs de Clàusules Administratives Generals de Contractació de caràcter estàndard elaborats
per la Diputació de Barcelona, de data 13 de gener de 2009 (BOPB 17.01.09).
i de manera especial:
• Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol.
• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
L’edifici està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local identificat com a numero registre
8119-I i núm. de la fixa A-45 del Catàleg del Patrimoni Històric artístic i ambiental de Vilafranca
del Penedès, aprovat el 13 de juliol de 1988 (BCIL) i en l'Inventari del Patrimoni Cultural de
Catalunya amb el codi IPA-4905.
S’adjunta la fitxa A-45 de catàleg ens els annexes a la memòria
Es demana conservar el següents elements: façana carrer, estructura tipològica, protecció del
pati.
A continuació adjuntem les categories de protecció de l’edifici:
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2.4.1. Valors Instrumentals

2.4. Valoració
La valoració és el primer dels processos de reflexió que es realitzen un cop analitzats i sintetitzats
tots els estudis previs en la caracterització i un cop avaluat l’estat inicial de l’espai a nivell de
prestacions.
L’objectiu d’aquesta operació és seleccionar i jerarquitzar quins dels valors que té l’espai que
volem conservar en funció de l’ús que se li vulgui donar. Si no hi ha modificació de l’ús, l’objectiu
de la valoració és el de veure quina és aquesta jerarquia millorant les prestacions d’aquest ús.

2.4.2. Valors documentals

Agrupem els valors en tres classes diferenciades 2:
1.

Valors Instrumental

Arquitectònic actual Mig
Urbanístic

Alt

Econòmic

Mig

Ecològic

Mig

ArquitectònicHistòric

Alt

Històric

Alt

Antropològic

Mig

Els valors instrumentals serveixen per determinar la capacitat que té l’edifici per ser utilitzat, és
a dir per a adequar-se a l’ús. Els valors instrumentals incorporen les prestacions de l’edifici
(arquitectònic actual) definides en l’apartat anterior

El conjunt de valors instrumentals tenen un potencial alt de millora
desprès de la intervenció. Si bé en el context urbà del centre de
Vilafranca del Penedès l’espai té una imatge exterior modernista i
una lògica en la trama, l’estat de degradació (tan pel que fa a les
lesions, com a la manca d’una il·luminació adequada), fan que
probablement el nivell de confort de l’espai no acompanyi als
vianants.
Les façanes han patit grans modificacions al llarg dels anys. La
imatge i composició actual de les façanes no reflecteixen la
imatge unitària que l'edifici devia tenir prèvia a les modificacions..
Tal i com s’explica en els valors significatius, les façanes són un
testimoni d’un llenguatge arquitectònic de l’edifici modernista,
que permet entendre l’edifici en el conjunt de l’arquitectura de
Vilafranca del Penedès. Actualment són l’únic testimoni d’aquest
llenguatge en l’edifici, fet que els dona un valor arquitectònic
històric alt.

Es considera per tant, que el disseny de les façanes té un alt valor
documental.
2.4.3. Valors significatius

2.

Valors Documentals

Vetusta-Novetat

Baix

Icònic

Alt

Identitat

Alt

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

2.4.4. Conclusions

L’espai ha patit un recent conjunt de reparacions sense un criteri
unificat desprès de força anys de manca de manteniment, fet que
li ha tret part del caràcter que devia tenir en el seu origen.
En qualsevol cas la composició actual (cromàtica i de materials)
no sembla tenir valors significatius.

Fruit d’aquest anàlisi es fixarà com a objectiu recuperar la imatge de les façanes tal i com eren
originalment. Aquest objectiu es justifica per:

3.

Valors Significatius

Els espais, encara que no tinguin un significat específic des del seu inici, en prevaldre de generació

-

El seu alt valor documental. Les reparacions realitzades amb anterioritat i els resultats
de l’estudi preliminar dels acabats mostren que la major part de l’edifici va ser repicat
i arrebossat amb ciment pòrtland destrueixen l’aspecte i la decoració i cromatisme
de una etapa anterior.

-

El seu alt valor significatiu. El que s’exposa en el punt anterior implica que es recupera
la imatge més antiga obtinguda de l’estudi preliminar dels acabats i cromàtic de les
façanes, i en els resultats de les cales realitzades durant l’obra.

en generació, acaba adquirint una significació que serveix de vehicle d’identificació a les diferents
generacions.

2

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

3.2. Descripció de les
prestacions assolides

El present projecte, amb la voluntat de millorar la imatge exterior de l’edifici, i sempre
mantenint el respecte degut a les característiques del mateix i dels valors que se’n desprenen,
incorpora una millora en la envolupant de l’edifici, evitant la seva degradació.
Aquesta intervenció es durà a terme respectant escrupolosament les indicacions de la fitxa de
patrimoni i seguint els criteris de No empitjorament, flexibilitat i reparació de danys:

“IV Criterios de aplicación en edificios existentes
Criterio 1: no empeoramiento

3. Memòria Descriptiva

Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones
3.1. Descripció de la proposta
3.1.1. Criteris d’intervenció

Un cop fixat l’objectiu cal definir els criteris que es seguiran per assolir-lo. En aquest cas es

preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este DB

prioritzarà la preservació del material original de les façanes exteriors però en el cas que no

no se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel

sigui possible es seguirà el criteri de la Reintegració de la Imatge.

establecido en el DB.

Aquest criteri defensa que “Un cop identificat el valor artístic del monument l’acció del

Criterio 2: flexibilidad

restaurador ha de ser la de recuperar, restituint i alliberant el complex sencer d’elements
figuratius que constitueixen la seva imatge (....) reintegrar i conservar el valor expressiu de
l’obra, doncs el que es vol aconseguir és assolir l’alliberament de la seva vertadera forma (....)
per tal de alliberar, retrobar o completar la unitat figurativa caldrà enderrocar aquells afegits
que destorben la visió i també completar els punts afectats, sense que l’empremta d’aquestes

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter
general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación
posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos:
a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones

activitats arribin a enterbolir la vista del conjunt.” (Bonelli, 1995)

pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o;

Aquesta imatge en el cas de les façanes de l’edifici de Can Freixedas es remet a la imatge

b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones

original.

relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o;

La idea de conjunt citada per Bonelli es reforça en aquest cas per la idea de la recuperació del

c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o;

significat que defensa P. Marconi (Marconi, 2003), i a partir de la qual es pot defensar que en

d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre los

alguns casos en els que no es pugui recuperar la matèria original de les façanes, es reprodueixi
total o parcialment la façana tot seguint els criteris definits en l’apartat anterior de la present
memòria. Aquests criteris i actuacions s’han identificat o bé per fotografies històriques o bé
per el estudi de materials i acabats realitzat i trobat en l’annex.
Un cop definits els criteris generals i particulars, aquests es relacionen amb els valors de l’edifici
que el projecte ha definit en l’apartat anterior que ha de preservar i se’n deriven les següents
tipus d’accions que s’expliquen a continuació.
VALORS
INSTRUMENTALS

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

VALORS
DOCUMENTALS

Es valoren les característiques tan constructives CRITERIS DE MILLORA DOCUMENTAL
com estilístiques dels emmarcats, revestiments i
B. Eliminació d’excrescències.
acabats de la façana de la proposta de l’edifici de
Palau Reial per la Exposició de Barcelona, 1888, per C. Restitució dels acabats originals.
l’arquitecte August Font i Carreras.

VALORS
SIGNIFICATIUS

A nivell significatiu, la composició actual CRITERIS DE MILLORA COMPOSITIUS
(cromàtica i de materials) no sembla tenir valors
C. Restitució dels acabats originals.
significatius i els valors tenen un potencial alt de
millora de la etapa en la que l’edifici va ser Pavelló
Reial, ajuden a restituir la imatge de conjunt en el
parc que l’edifici del Parlament i l’Institut
Verdaguer van tenir en l’etapa de la Exposició
Universal.

CRITERIS DE MILLORA DEL CONFORT

que no se fuera a actuar inicialmente. En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación
de este criterio de flexibilidad. En la documentación final de la obra debe quedar constancia
del nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.
Criterio 3: reparación de daños
Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas
en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la
intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales.

A. Extracció d’instal·lacions i cablejat.
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03

Extracció i recol·locació dels cartells, alarma, càmeres de seguretat.
- Sostracció dels cartells, alarma, càmeres de seguretat, etc. dels paraments verticals
amb mitjans manuals, magatzematge en un lloc segur per al seu posterior ancoratge en
el mateix lloc una vegada les obres hagin finalitzat.
- Posteriorment es repararan els possibles danys provocats en l’extracció amb un morter
de reparació de calç natural pura transpirable NHL 3.5.

CRITERI B. Eliminació d’excrescències
4. Memòria Constructiva

4.1. Descripció del procés
constructiu

Descripció dels procediments
El procés constructiu que es seguirà parteix dels criteris definits en l’apartat anterior i per tant
en aquest apartat es descriuen els diferents tipus d’intervenció i els procediments detallats

A partir de l'estudi preliminar de cales (veure en l'annex) s'han detectat que la major part de
l’edifici va ser repicat i posteriorment arrebossat amb ciment pòrtland.
04

- Es repicaran els arrebossats existents de morter de ciment pòrtland fins arribar a la
fàbrica de maó o pedra, mitjançant mitjans manuals i repararan els possibles danys
provocats amb un morter fet a obra de reparació de calç natural pura transpirable NHL
3.5.

que es seguiran basant-se en aquests criteris.
Aquest procés constructiu té present la necessitat d’incorporar l’etapa de coneixement
durant el desenvolupament de l’obra. Per aquest motiu es diferencien dues fases i s’indica a
quina d’elles pertany cada procediment.
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FASE 1. Fase prèvia a la intervenció
Estudi de paraments supervisat per i restauradors
Elaboració d’un informe de diagnosi de restauració
FASE 2. Fase d’ intervenció
Elaboració d’un informe d’intervenció de restauració
Execució de les actuacions proposades en el projecte, segons els criteris definits en
els apartats anteriors i incorporant els que sorgeixin de l’informe d’intervenció de
restauració.
A partir dels criteris definits en l’apartat anterior i l’estudi de cales es descriuen a continuació

Repicat dels arrebossats amb morter de ciment pòrtland en els paraments verticals.

Repicat de capa 5 cm superior de la llosa que forma el balcó principal
- Sostracció de la barana i re-col·locació una vegada la cota del balcó és rectificada.
- Sostracció dels perfils metàl·lics que formen el balcó principal del carrer Hermenegild
Clascar. Es decaparan les capes de pintura de les baranes de forja de ferro situades al
primer pis. Es pintaran amb esmalt amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat color negre o gris fosc. El color es decidirà a partir de 3 mostres segons les
indicacions de la DF.
- Es repicarà la capa superior de 5 cm de morter i ceràmics. Es repararan els possibles
danys provocats en l’extracció amb un morter de reparació de calç natural pura
transpirable NHL 3.5.
- Es col·locaran els perfils metàl·lics.

els tipus d’intervenció i els procediments detallats que es seguiran. Una descripció més

CRITERI C. Restitució dels acabats originals

detallada i quantificada es troba en l’apartat de pressupost d’aquest document.

A partir de l'estudi preliminar de cales (veure en l'annex) s'han detectat els revestiments i
acabats originals. En el present projecte de restauració es proposa restituir els acabats
originals.

Nota: Es realitzaran cales de materials i acabats durant l’obra. Considerant que les cales i
anàlisis s’han dut a terme sense disposar de mitjans auxiliars d’accés, queden moltes zones
inexplorades que podrien aportar informació complementària. Sobretot aquelles de les parts
altes amb racons i zones protegides, per una banda de la intempèrie i per altra, d’accions de
restauració o remodelació dels acabats.

06

- Es netejarà la fàbrica mitjançant raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió (sense
raspallar). Si el parament a netejar disposa de detalls o arestes delicats, s'optarà per
tècniques menys erosionants per tal de no difuminar el detall del parament: neteja amb
sabons neutres i agua, etc. segons prescripció de la DF.

CRITERI A. Eliminació del cablejat existent.
Desmuntatge i eliminació de les instal·lacions i cablejat obsolets i/o en desús, en els paraments
verticals.
01

Extracció i endreça d’instal·lacions i cablejat en els paraments.
- Extracció i endreça del cablejat obsolet en façanes amb mitjans manuals.
- Eliminació del baixant existent en façana posterior.
- Posteriorment es repararan els possibles danys provocats en l’extracció amb un morter
de reparació de calç natural pura transpirable NHL 3.5.

02

Extracció de la instal·lació elèctrica i lluminàries existents en façana.
- Extracció de la lluminària existent en façanes amb mitjans manuals. Posteriorment es
repararan els possibles danys provocats en l’extracció amb un morter de reparació de
calç natural pura transpirable NHL 3.5.

Neteja dels paraments de les fàbriques de pedra artificial, emmarcats.

07

Restitució dels acabats dels paraments de pedra artificial.
- Es realitzarà la reparació dels possibles danys amb un morter de reparació fet a obra
de calç natural pura transpirable NHL 3.5.
- S'aplicarà una capa de veladura al silicat de base transparent i amb un percemptatge
inferior al 5% de compostos orgànics per trobar el to. El color es decidirà a partir de 3
mostres a diferent mida segons les indicacions de la DF.

08

Restitució de sanefa rajoles del primer pis.
- Neteja superficial de les rajoles vidriades.
- Es restituiran les rajoles vidriades trencades de la cornisa i es restauraran els perfils
metàl·lics que la suporten i ancoren al mur.
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- S'hauran de fabricar expressament les que falten per a poder fer les restitucions.
09

Neteja i eliminació de pintures superficials.
- Eliminació la pintura amb projecció. Si cal, provar amb decapant enèrgic.

10

Restitució dels acabats dels paraments verticals.
- Es restituirà l'acabat dels paraments amb un arrebossat amb morter de calç hidràulica
NHL 3,5. S'aplicarà una capa de veladura al silicat de base transparent i amb un
percemptatge inferior al 5% de compostos orgànics per trobar el to. El color es decidirà
a partir de 3 mostres a diferent mida segons les indicacions de la DF.
- S'imitarà l'enfonsat de les juntes i aparell de les pedres, i seguiran el mateix traçat i
continuïtat de les línies horitzontals que el cos central de la façana.
- Com a norma, no s'admet en cap cas la utilització de pintures que formin pel·lícula
sobre els paraments, com per exemple pintures plàstiques. Tampoc s'admet la
col·locació de malles antifissura ni grapes pel tractament d'esquerdes.

11

Decapat i posterior pintat de les baranes de forja de ferro.
- Es decaparan les capes de pintura de les baranes de forja de ferro situades al primer
pis.
- Es pintaran amb esmalt amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color
negre o gris fosc.
- El color es decidirà a partir de 3 mostres segons les indicacions de la DF.

12

Restauració de barbacana.
- Es decaparà la fusta amb aplicació successiva de producte decapant i mitjans manuals,
aplicació de tractament fungicida, consolidació, tintat i acabat final amb oli de llinosa.
- Es substituiran les bigues en mal estat per unes noves amb les mateixes
característiques que les existents.

13

Restitució del baixant existent amb ceràmica en el alçat posterior
Es col·locarà un nou baixant ceràmic segons la documentació gràfica. S'emprarà el
mateix acabat que el canaló existent ceràmic.

14

Protecció anti-grafiti.
- S’aplicarà fins a 5,10 metres una protecció semi permanent i reversible contra grafits i
contaminants presents en l'aire per a superfícies verticals, mescla de polisacàrids
naturals i aigua amb pH ± 7.
- Ha de ser permeable al vapor de l'aigua segons DIN 52615, no inflamable, sense gasos
nocius en cas d'incendi, i no esgrogueir. Aplicat en dues capes amb equip air-less, brotxa
o corró. Aplicació segons Fitxa Tècnica del fabricador.

CRITERI D. Millora del confort lumínic.
15

Instal·lació de les noves lluminàries i mecanismes
- S’instal·laran lluminàries a l’exterior dels balcons de l’edifici amb il·luminació
arquitectònica des de terra, amb instal·lació elèctrica encastada, segons amidament,
amb tecnologia LED. Cada focus disposarà de caixa de fusibles ubicada segons
indicacions de plànols i Direcció Facultativa a obra i sense caixa de derivació.
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CC
5. Classificació del contractista

El pressupost d’execució d’obra ascendeix a cinquanta-vuit mil sis euros amb setanta-vuit
cèntims d’euro (58.006,78 €) de PEM. Aplicant-li les corresponents despeses generals i el
benefici industrial, el cost de l’obra abans d’IVA és de seixanta-nou mil vint-i-vuit euros amb
set cèntims d’euro (69.028,07 €). El preu PEC+IVA és de vuitanta-tres mil cinc-cents vint-i-tres
euros amb noranta-sis cèntims d’euro (83.523,96 €).

DO
6. Durada de les obres contracti

La durada de les obres es preveu de 2 mesos.
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Promotor

Consell Comarcal d’Alt Penedès
Carrer Hermenegild Clascar, 1
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona

Arquitectes

Arquitectura Genís Planelles SLP
C. Consellers 14, 2n A, 08720 Vilafranca del Penedès
CIF. B64782105
agp@agparquitectes.com
Representada per:
Mariona Genís Vinyals
NIF. 36521493-T / Arquitecta col·legiada 33.279-8
Jordi Planelles Salvans
NIF. 38115388-H / Arquitecte col·legiat 35.822-3

Vilafranca del Penedès, febrer de 2022
El promotor

Els arquitectes

Consell Comarcal d’Alt Penedès

Mariona Genís Vinyals

Jordi Planelles Salvans
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III. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
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A l’apartat 1 de l’article 4 del RD 1627/1997, s’especifica:

1. El promotor està obligat, en la fase de redacció del projecte, a elaborar un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres en
què es donin algun dels supòsits següents:
a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de pessetes.
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, i s’utilitzin en algun moment més de 20 treballadors simultàniament.
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors de l'obra, sigui
superior a 500.
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
2. En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits previstos en l'apartat anterior, el promotor està obligat a vetllar perquè
en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic de seguretat i salut.
Donat que no es aplicable cap dels supòsits a, b, c i d, del apartat 1 només cal redactar l’estudi bàsic de seguretat i salut que
segueix
Dades de l'obra
Tipus d'obra:
Restauració de façanes de Can Freixedas, seu del Consell Comarcal Alt Penedès.
Emplaçament:
Carrer Hermenegild Clascar, 1
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Superfície construïda:
710,20 m2
Promotor:
CONSELL COMARCAL ALT PENEDÈS
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
MARIONA GENÍS VINYALS
JORDI PLANELLES SALVANS
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
MARIONA GENÍS VINYALS
JORDI PLANELLES SALVANS

Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia:
Es tracta d’un terreny urbanitzat amb un desnivell inferior al 5%.
Característiques del terreny:
No es coneixen.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Centre històric de Vilafranca del Penedès. Entorn urbà consolidat i hàbitat.
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
El projecte no compta amb serveis.
Ubicació de vials:
En una trama urbana mixta de vianants i trànsit rodat temporal.
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de
riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut
en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de
l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a
l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes
al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores,
quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà
de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un
risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment
d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos
derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
3. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, haventse d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot
moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies
o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a
l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de
matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del
treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els
mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

3.01. Mitjans i maquinaria
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
3.02. Treballs previs
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.03.Enderrocs
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
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Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes

Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.04. Moviments de terres i excavacions
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.07. Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

º
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalçaments
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.06. Estructura
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes

3.08. Coberta
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.09. Revestiments i acabats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.10. Instal·lacions
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
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Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997)
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de
l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica
de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o
vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
5. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general es prioritzen les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat
de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
5.01. Mesures de protecció col·lectiva
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del
radi d'acció, frenada, blocatge, etc
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

5.02. Mesures de protecció individual
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi
el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de
subministrament d'aire
5.03. Mesures de protecció a tercers
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel
pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
6. Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
7. Normativa aplicable
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

(DOCE:

(BOE:

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)
RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO
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)

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52) i les seves modificacions
posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES
ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70)
correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS
EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
18/09/87)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚASTORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril de 1990
(BOE: 24/04/90))

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE
EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció
d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
27/01/98)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

(BOE:

(BOE:

(BOE:

(DOGC:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

(BOE:
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PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

59

60

IV. Annexos
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Annex 1. Fitxa Cadastral

Fitxa de la parcel·la de l’edifici del projecte. Font: Seu del cadastre, 2022.
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Annex 2. Fitxa Catàleg A-45 Pla especial i Catàleg Patrimoni

65

66

67

68

69

70

Annex 3. Informe urbanístic de la parcel·la.
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Annex 4. Fitxa de l’inventari Diputació Barcelona
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Annex 5. Estudi preliminar dels acabats i cromàtic de les façanes
Estudi realitzat per Patrimoni 2.0 consultors, s.l. 2022.
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V. Documentació Gràfica
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Núm.
001
002

Títol
PLÀNOLS DE LOCALITZACIÓ
Situació i emplaçament
Fotografies

Escala

003
004
005
006
007

PLÀNOLS D’ESTAT INICIAL
Estat inicial. Planta baixa
Estat inicial. Planta primera
Estat inicial. Alçat Nord
Estat inicial. Alçat Est
Estat inicial. Alçat Sud

1/150
1/150
1/100
1/100
1/100

008

Plànols Detall
Estat inicial. Detalls façanes

x/xx

009
010
011

PLÀNOLS D’ESTAT PATOLÒGIC
Estat patològic. Alçat Nord
Estat patològic. Alçat Est
Estat patològic. Alçat Sud

1/100
1/100
1/100

012
013
014

PLÀNOLS D’ESTAT REFORMAT
Estat reformat. Alçat Nord
Estat reformat. Alçat Est
Estat reformat. Alçat Sud

1/100
1/100
1/100

1/5000
s/e
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