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Implantació obra 

Fitxa d'obres 1 

INFORMACIÓ GENERAL DE LES OBRES 

Tasques 

 Desmuntatge tancament de fusta i desplaçament per delimitar zona 
d’implantació d’obres per aplec de materials, ubicació casetes d’obra, etc.  
Crear barrera física amb l’aparcament públic que es mantindrà davant l’edifici 
històric durant les obres. 

 Tancament amb tanques d’obra perímetre exterior de la via pública. 
 Instal·lació casetes d’obra, contenidors de runes, materials i eines varis... 

Afectació general 

 Aparcaments professionals de guàrdia localitzable passen a c/Hospital (2 
places) 

 Aparcaments mobilitat reduïda passen a c/Hospital (5 places) 

Afectació a la mobilitat horitzontal 

 Accés a mortuori a través de la zona d’obres. 
 Es tanca l’actual accés de mercaderies a cuina i s’obre una porta provisional 

des del passadís dels vestidors actuals. 
 Entrada de mercaderia de cuina per moll de càrrega. 
 Accés vianants baixada Pompeu Fabra tallat. 

Afectació a la mobilitat vertical 

 No es preveu afectació a la mobilitat vertical 

Edifici Hospital de Palamós – Edifici històric 

Zona Aparcament planta 0 

Data d’inici 27/11/2017  08:00 Data prevista de finalització 29/11/2017 



E1703  Fitxa d'obres 1 

pàg. 2 de 3 

PLANIFICACIÓ 

PLÀNOLS DE LES ZONES D’INTERVENCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancament fusta  Tancament tanques obra 

Data Hora Tasques Responsable 
(buit -> contractista) 

27/11/17 08:00 Tancament provisional de la zona amb 
tanques d’obra. 

 

  Desmuntatge divisòria de fusta aparcament  

28/11/17 08:00 Muntatge tancament fusta nova ubicació  

 17:00 Neteja zona  

29/11/17 08:00 Transport casetes d’obra, eines,...  
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MESURES DE BIOSEGURETAT A APLICAR 

- No es contemplen mesures a aplicar. 

COMUNICACIONS 

Aquesta fitxa es comunica a la Direcció assistencial, la Comissió d’infecciosos, el 
Servei de prevenció, el Servei de neteja i al Servei de comunicació. La comunicació 
pot ser a tot el grup o a un membre representatiu d’acord a la intervenció. 

 


