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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. FULL IDENTIFICATIU DE LA MEMÒRIA

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

Titular:

CIF: P1707200J
Adreça: Pl. Ajuntament 12 – 17600 Figueres
Alcaldessa Presidenta: Il.lma. Sra. Marta Felip Torres

DADES DEL PROJECTE I EMPRESA QUE FA L'ENCÀRREC

Títol del projecte:
PROJECTE EXECUTIU DE VIDEOVIGILÀNCIA URBANA 
SECTOR OEST DE LA CIUTAT DE FIGUERES

Marca / denominació comercial:

Raó social:
COMPREHENSIVE SECURITY MANAGEMENT, S.L.
c. Ample 14 Atic 1era
17600 Figueres

CIF: B55073878
Data de realització: 15/OCTUBRE/2016
Redactor: Lluís Sànchez Reina
Titulació acadèmica del redactor: Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiació: Col·legiat 15.601G al C.E.T.I.G.

INSTAL·LACIÓ

Emplaçament: Zona oest de Figueres: Rotonda de Llers (Fase 1), c. 
Ramón i Cajal, c. Mon Millor i Pl. Nova Icaria (Fase 3)

Naturalesa de la instal·lació: Vídeo vigilància urbana amb càmeres ip enllaçades 
amb la COPD de la policia local amb fibra òptica.
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1.2. OBJECTIUS DEL DOCUMENT I ZONES D’ESTUDI

El present document té com a objectiu establir el desplegament tecnològic necessari
per tal de situar una sèrie de càmeres de vídeo vigilància en la zona oest de la ciutat
de Figueres.

Es parteix de la base de que ja hi ha implementada una xarxa de canalitzacions en
fases anteriors, i unes xarxes troncals existents que ens permetran la implementació
de la zona oest a un centre de control existent preparat per ubicar les visuals de les
diferents càmeres a implementar.

El present projecte segueix les indicacions del projecte de Fibra Òptica municipal
aprovat el 23.9.2013. 

Per a fer aquest desplegament es realitzen tres propostes diferenciades i zonificades
que es divideixen en 4 fases d’obra diferents, dins del sector oest de Figueres:

- FASE 0, Fase comuna entre les FASES 1 i FASE 2 que es comentaran a continuació.

Per la transmissió de les dades es realitzarà la implementació d'una xarxa física de
fibra  òptica  (F.O.)  amb  comunicació  directa  amb  l'edifici  de  la  policia  local  de
Figueres. La instal·lació d'aquesta F.O. es preveu de fàcil execució, ja que el Torrent
de  les  Avalls  just  al  seu  pas  per  sota  del  carrer  Ter  es  converteix  en  una  riera
soterrada, és a dir, en una galeria on es pot passar la F.O. que s’instal·larà sota un
dau de formigó de protecció.

Els treballs dins d'aquesta galeria i la seva configuració es realitzaran en coordinació
amb l'empresa Municipal Figueres de Serveis S.A. (FISERSA) per tal de garantir la
funcionalitat total de la canalització durant les obres i una vegada finalitzades les
mateixes. Durant la redacció del projecte s'ha mantingut contacte amb els tècnics de
l'empresa FISERSA per tal d'estudiar conjuntament els serveis del seu àmbit afectats
(xarxa  pública  d'aigua  i  clavegueram)  a  l'hora  que  s'ha  comentat  el  tema  de
coordinació pel treballs a la riera. S'ha fet la corresponent sol·licitud per demanar
plànols  amb  els  serveis  afectats.  S'ha  acordat  amb  els  tècnics  de  FISERSA
ECOSERVEIS  que  previ  a  l'inici  de  les  obres  i  al  final  de  les  mateixes  la  DO  i
contractista realitzin sol·licitud a FISERSA per tal d'organitzar visita conjunta a la
riera.  A  bans d’iniciar qualsevol obertura de rasa es comunicarà amb l’antelació
suficient  a  FIGUERES  ECOSERVEIS  per  poder  replantejar  els  llocs  de  pas  i  les
possibles afeccions.

Aquesta galeria soterrada, arriba fins a la plaça del Sol, just a sota de l'aparcament
de zona blava existent. Des d'aquest punt, existeix una canalització executada fins a
l'edifici de Serveis Tècnics Municipals / Edifici de Policia Local Municipal en molt bon
estat que permetrà l'execució d'aquesta línia.

Inicialment està previst que a partir d’aquesta FASE 0 es continuï amb la FASE 1 per
la galeria soterrada fins a la Rotonda de Llers. Tanmateix, en el cas que els Tècnics
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de l'Ajuntament de Figueres volguessin començar per la fase 2 no hi hauria cap
problema ja que només s'hauria de comunicar el banc de tubs existent provinent
de la policia local, amb la riera per poder permetre el pas directe, tal i com s’ha
detallat en el plànol 1.4.

En aquesta FASE 0 s’executarà una arqueta tipus D just  en la cruïlla dels  carrers
Mestre  Falla  i  Poeta  Marquina,  per  permetre  el  desenvolupament  de  la  fase  2.
Aquesta arqueta està inclosa en aquesta FASE 0, ja que si es volgués desenvolupar
en la FASE 2 posterior, seria més costos i comportaria costos de recuperació de la
fibra des de banc de formigó executat. 

Com s’ha inclòs en els pressupostos adjunts a aquest projecte, s’han afegit unes
partides  per  executar  cates  per  comprovar  l’estat  del  banc  de  tubs  existents.
També s’han diferenciat les diferents FASES a nivell de capítol: FASE 0, comuna a
FASE 1 i FASE 2; i,  FASE 3, que per a la seva execució cal que estigui la FASE 2
totalment acabada.

-  FASE  1,  Rotonda  de  Llers  (carretera  GI-5106  -  Carrer  Avinyonet):  en  aquesta
rotonda d'accés al barri de Sant Joan, es proposa la instal·lació de 4 càmeres de
control de vehicles i persones.

Partint de la FASE 0 que acaba a l’arqueta situada ala cantonada Poeta Marquina
cantonada Mestre Falla es continua per la galeria soterrada fins al carrer del Ter tal
com es pot veure a plànols adjunts. 

Els treballs dins d'aquesta galeria i la seva configuració es realitzaran en coordinació
amb l'empresa Municipal Figueres de Serveis S.A. (FISERSA) per tal de garantir la
funcionalitat total de la canalització durant les obres i una vegada finalitzades les
mateixes. Durant la redacció del projecte s'ha mantingut contacte amb els tècnics de
l'empresa FISERSA per tal d'estudiar conjuntament els serveis del seu àmbit afectats
(xarxa  pública  d'aigua  i  clavegueram)  a  l'hora  que  s'ha  comentat  el  tema  de
coordinació pel treballs a la riera. S'ha fet la corresponent sol·licitud per demanar
plànols amb els serveis afectats. S'ha acordat amb els tècnics de FISERSA que previ a
l'inici de les obres i al final de les mateixes la DO i contractista realitzin sol·licitud a
FISERSA per tal d'organitzar visita conjunta a la riera.

L'alimentació elèctrica es realitzarà des del quadre d'enllumenat públic existent més
proper  que  es  troba  a  la  trobada  del  Passeig  d'Evarist  Vallés  amb  el  carrer  de
Pedrerès,  executant  les  modificacions  i/o  ampliacions  necessàries  així  com  la
legalització  posterior.  Bàsicament  aquestes  modificacions  consisteixen  en:
instal·lació d'un Petit Interruptor Automàtic PIA de 16A 2P que penjarà directament
de l'Interruptor Magnetotèrmic General del quadre d'enllumenat. D'aquest PIA hi
penjarà un Interruptor Diferencial rearmable de sensibilitat 300mA, In 40A i 2p per a
protecció de contactes directes/indirectes;  i,  d'aquest diferencial  la línia elèctrica
que alimenta l'armari  de  F.O.  La resistència  de terra de la  instal·lació  ha  de ser
inferior a 30Ω, d'acord amb ITC-BT-09 apt. 4.
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La línia que alimenta l'armari de F.O. serà RZ1 0,6/1kV 3G 6mm2. S'ha de tenir en
compte  que,  d'acord  amb  el  vigent  REBT,  atès  que  s'alimenta  d'una  instal·lació
d'enllumenat públic la secció d'aquest cable serà 6mm2 o superior.

La instal·lació de l'armari de F.O. que alimenta les càmeres té una consum reduït
(30W) molt inferior a 5kW; la modificació proposta no es considera una modificació
d'importància;  i,  no  s'augmenta  en  més  d'un  50%  la  potència  instal·lada  en  el
quadre d'enllumenat; amb el que d'acord amb la ITC-BT-04 del REBT art. 3.1 i 3.2 no
és  obligatori  la  realització  de  projecte  de  legalització  de  la  modificació  de  la
instal·lació elèctrica. D'acord amb ITC-BT-09 art.  4 serà necessària l'elaboració de
butlletí elèctric de modificació de la instal·lació i resta de documentació preceptiva
elaborats per instal·lador autoritzat. El butlletí ha d'estar segellat per una ECA.

-  FASE  2,  Carrer  Ramon  i  Cajal:  en  aquesta  zonificació  de  videovigilància  s'han
realitzat estudis de cobertura i senyal al llarg del projecte bàsic desenvolupat, i la
xarxa existent a la vil·la de Figueres no permet connectar aquesta zona del carrer
Ramon i Cajal i no es viable la implementació d’equips de transmissió de dades amb
tecnologia  WIMAX,  ja  que  per  poder  realitzar-ho,  seria  necessària  la  instal·lació
d’equips en la coberta d’edificis particulars, necessitant autoritzacions de terceres
persones, servituds de pas, etcètera.... que complicarien l’accés als equips instal·lats.
Des de el consistori, s’ha descartat aquest opció.

Així doncs, un cop comprovades les comunicacions amb la xarxa existent, es proposa
equipar aquesta zona de Figueres amb fibra òptica, i comunicar amb aquest sistema
els equips a instal·lar amb l’edifici de la policia local.

La connexió amb l’edifici de la policia local, es faria mitjançant la F.O. desplegada en
la fase 0 de la zona Rotonda de Llers (carretera GI-5106 - Carrer Avinyonet), on a la
cruïlla dels carrers Manuel de Falla i Poeta Marquina, on al llarg de la fase 0, es va
executar una arqueta tipus D, on s’hi troba en espera la F.O. desplegada en la fase
anterior. Tanmateix, tal i com s'ha comentat anteriorment, es pot realitzar la fase 2
abans que la fase 1 sempre que es faci  l'obra civil  d'aquest últim tram fins a la
previsió de connexió de la Plaça del Sol.

Des d’aquesta cruïlla, es crearà un nou banc de tubs fins a la cruïlla de Passeig
Nou amb carrer Poeta Marquina. A mig recorregut entre les dues cruïlles, es
crearà una arqueta tipus H, per deixar en espera a la façana de l’edifici  dels
serveis socials i de l'antic edifici dels jutjats, un tub metàl·lic amb una F.O de 4
fils.  S'ha realitzat una previsió als amidaments per tal  de connectar la F.O. a
aquest edifici en el cas que els tècnics de l'Ajuntament de Figueres ho estimin
oportú.
El traçat entre Guàrdia Urbana i arqueta de serveis socials la mànega serà 48
fibres, deixant-ne 16 dins de les dependències de serveis socials, canalitzant-
ne 48 més fins a la intersecció dels semàfors de Ronda Rector Aroles.
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Es deixaran a dins de l’edifici 16 fibres òptiques, les quals quedaran soldades al
tub de fibres que provindran de la Guàrdia  Urbana.

Just en la cruïlla dels carrers Poeta Marquina i Passeig Nou, hi ha un pas de tubs
existents que permetran el encreuament de la F.O. fins a la escala del parc del bosc,
sense necessitat de aixecar el paviment existent en aquesta zona.

Des d'aquest punt es realitzarà una rasa per vorera fins a la Ronda del Parc, fent
sempre  una  arqueta  de  registre  cada  25  m  per  a  posteriors  manteniments  o
ampliacions.

Tot seguit es continuarà per la mateixa vorera de la Ronda del Parc fins a la cruïlla
entre els carrers Ronda del Rector Aroles, carrer Joaquím Cusí i Fortunet i carrer del
Doctor Fleming.

En  aquest  punt  s’aprofitaran  els  bancs  de  tubs  existents  a  la  xarxa  semafòrica
existent en aquesta cruïlla, per poder creuar els dos carrers i arribar a la vorera del
carrer Doctor Fleming.

Aprofitant el pas pel quadre de semàfors, es realitzarà una segregació de fibres per
autoprestació  municipal,  deixant  la  resta  de  fibres  conduïdes  cap  a  la  resta
d'ubicacions previstes.

Dins del  pressupost,  també s’han previst unes cates per poder comprovar l’estat
d’aquests tubs.

Un cop en aquesta vorera, es realitzarà una rasa fins a arribar al quadre elèctric
d’enllumenat existent a la cruïlla del carrer Ramon Doctor Fleming amb el carrer
Cresques Elies.

Des  d’aquest  quadre  elèctric,  s’agafarà  l'alimentació  elèctrica  necessària  per
desenvolupar l’equipament de tota la fase 2, així com dels equips de la fase 3 que
més  endavant  es  comenten.  Es  realitzaran  les  ampliacions  i/o  modificacions
necessàries en aquest quadre de manera similar a les executades al  quadre que
donarà alimentació als equips de la fase 1. De igual forma es realitzarà la legalització
posterior del quadre elèctric amb els aclariments precisos en el cas de no executar
la fase 3.  Tal  com es comenta per a la fase 1 a la pàgina 5, del  quadre general
d'enllumenat es penjarà un diferencial 300mA/40A/2p, un PIA 16A/2p i la línia que
alimenta al quadre de F.O.  que serà RZ1 0,6/1kV 3G 6mm2. Per a la legalització de la
instal·lació cal que una empresa instal·ladora electricista autoritzada emeti butlletí
de modificació de la instal·lació que ha d'anar segellat per una ECA.

En aquesta zona,  tot i  que les premisses des de l'Ajuntament de Figueres era el
desplegament de només 3 càmeres en el carrer Ramon i Cajal, s'ha realitzat l'estudi
tècnic econòmic de la implementació de totes les càmeres estudiades, ja que el cost
de implementar aquestes càmeres afegides no és molt elevat dins del cost global
d'aquesta zona. Aquesta ampliació s'ha englobat dins d'una hipotètica Fase 3.
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La  tecnologia  que  s’utilitzarà  per  transmetre  les  dades dins  d’aquesta  fase,  serà
totalment amb F.O., tant la cruïlla del carrer Ramon i Cajal amb Doctor Ferran, com a
les dues zones de posterior desenvolupament en la Fase 3, (Ramón i Cajal, Plaça
Nova Icària i Passatge de Federico García Lorca).

-  FASE  3,  Ramón i  Cajal,  Plaça  Nova  Icària  i  Passatge  de  Federico  García  Lorca:
aquestes  zones,  tot  i  no  està  descrites  en  el  projecte  definitiu  sol·licitat  per  el
consistori, degut a la senzillesa de l’equipament a executar, i amb el valor afegit de
que la zona on es troben aquestes places ja disposen de F.O. desenvolupada en la
fase 2, s’ha afegit l’equipament i obra civil necessari per dotar aquestes altres zones
sensibles amb un sistema de videovigilància.

La  F.O.  i  l'alimentació  elèctrica,  partiran  també  del  quadre  d'enllumenat  públic
existent  i  descrit  en  la  fase  2.  Des  d’aquest  quadre  s’alimentaran  els  equips
necessaris a instal·lar en aquestes dues ubicacions mitjançant 2 línies  RZ1 0,6/1kV
3G  6mm2  que  penjaran  de  l'Interruptor  Magnetotèrmic  General  del  Quadre
d'enllumenat.  Cadascuna  de  les  línies  irà  protegida  amb  un  diferencial
300mA/40A/2p i un PIA 16A/2p.  Per a la legalització de la instal·lació cal que una
empresa  instal·ladora  electricista  autoritzada emeti  butlletí  de  modificació  de  la
instal·lació que ha d'anar segellat per una ECA.

Per  tant  per  tal  de  donar  servei  a  la  Plaça  de  la  Nova  Icària,  es  continuarà  la
infraestructura executada durant  la fase 2 al  carrer  de Cresques Elies,  col·locant
equips tant a la cruïlla del carrer de Cresques Elies amb Avinyonet de Puigventós
com a la cantonada enfrontada a aquesta a la mateixa plaça.

Per donar servei al Passatge de Federico García Lorca i la cruïlla del carrer Ramón i
Cajal  amb el  carrer  del  Món Millor,  tan  sols  es  realitzarà  una continuació  de  la
infraestructura des de la cruïlla del carrer Ramón i Cajal amb el carrer del Doctor
Ferran.

Es troba descrit ens els plànols adjunts els recorreguts de les rases i equipaments a
instal·lar.

Així  doncs,  els  sistemes  que  es  proposen  son  escalables,  innovadors,  eficients  i
funcionals,  amb  una  clara  aposta  per  les  noves  tecnologies,  que  servirà  per
desenvolupar una part dels serveis de control d’imatges a nivell municipal. Amb el
disseny que es proposa, l’ajuntament comptarà amb una xarxa de vigilància molt
potent i amb un sistema de transmissió de les imatges immillorable.

Cal dir que el projecte contempla els treball de programació, i d'implementació de
les videocàmeres al sistema de control del CPD existent en l’edifici de la policia local.

Remarcar,  que també s’han afegit  en cada fase,  un disc  dur  de 2  Tb per  poder
enregistrar les imatges correctament.
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Per últim, dintre d'aquests tres zones de desplegament del projecte diferenciades,
d'acord a les prescripcions de la propietat s'han fet 4 pressupost  diferenciats per a
cada fase. Cal remarcar que el projecte aquí descrit, desenvolupa les necessitats
tècniques,  econòmiques  de  les  quatre  fases  descrites,  deixant  a  criteri  de  la
Direcció General d'administració de la seguretat del Departament d'Interior, així
com dels responsables de Guàrdia Urbana.

Així, els 4 pressupostos descrits son els següents:

• Pressupost Fase 0: part comuna a la fase 1 i a la fase 2. Aquesta fase 0 és
d’obligada execució per a realitzar la totalitat del projecte. L’ordre natural
seria continuar amb la fase 1 però en el cas que els Tècnics de l'Ajuntament
de Figueres volguessin començar per la fase 2 no hi hauria cap problema 

• Pressupost Fase 1: equipament de F.O. fins a la rotonda de Llers, i equipació
de quatre càmeres de videovigilància.

• Pressupost Fase 2: equipament de F.O. fins a la zona oest, i dotació de tres
càmeres de videovigilància en carrer Ramon y Cajal.

• Pressupost Fase 3: equipament i dotació de dues càmeres en la plaça de la
Nova Icària, una càmera a la cruïlla del carrer Ramón i Cajal amb el carrer del
Món Millor i una última càmera al Passatge de Federico García Lorca.

1.3. NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

Sense la intenció de mostrar una relació exhaustiva de la normativa i documentació d'aplicació, 
atès que el present document s'ajusta al legislat i el fet d'ometre l'existència d'alguna disposició 
legal no altera en cap cas la seva vigència ni obligatorietat, a continuació se citen les lleis i 
normes més importants d'afectació.

• Norma UNE 133100-1: 2002  Infraestructura per a xarxes de telecomunicacions. Part 1 – 
Canalitzacions subterrànies.

• Norma UNE 133100-2: 2002 Infraestructura per a xarxes de telecomunicacions. Part 2  – 
Arquetes i cambres de registre

• Norma UNE 133100-3: 2002  Infraestructura per a xarxes de telecomunicacions. Part 3 – 
Trams Interurbans

• Norma UNE 133100-4: 2002 Infraestructura per a xarxes de telecomunicacions. Part 4 – 
Línies aèries

• Norma UNE 133100-5: 2002 Infraestructura per a xarxes de telecomunicacions. Part 5 – 
Instal·lació a façana

• Recomanació UIT L.48 Tècnica de instal·lació con minirasadora 

• Recomanació UIT L.49 Tècnica d'instal·lació amb microrasa.
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• Recomanació UIT-T G.652 Característiques de les fibres i cables òptics monomode

• Recomanació UIT-T G.657 Característiques de les fibres i cables òptics monomode 
insensibles a la pèrdua per flexió per a la xarxa d'accés

• Llei 9/2014, de 9 de maig Llei General de Telecomunicacions 

• Llei 38/1999, de 5 de novembre Ordenació de l'Edificació

• Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació Urbana. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269 de 
10/11/1995).

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 

Prevenció (BOE núm. 27 de 31/01/1997). 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. (BOE núm. 256 25/10/1997)
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1.4. ESTÀNDARDS

Avui dia es cada vegada més important que el tipus de tecnologia escollit permeti
transmissió d’imatges. En el cas de les càmeres hi ha diferents estàndards sobre els
que es fonamentem:

• HDTV / Megapixels, en quant a la resolució / qualitat de la imatge. 

• H.264, MPEG4, JPEG, en quant al protocol de transmissió de les imatges. 

• 802.3af, en quant a alimentació elèctrica. 

HDTV / Megapixels:

Amb una càmera megapixels la resolució és, com a mínim, 3 vegades millor que
amb una càmera analògica, el que implica més resolució i més detall. D’aquesta
forma, hi ha millors possibilitats de fer els reconeixements necessaris segons
l’ocasió. Les càmeres megapixels també proporcionen més freqüència d’imatge i
més fidelitat dels colors. Una de les principals característiques és que amb una
càmera megapixels es pot cobrir més àrea mantenint la mateixa relació entre
píxels i àrea. I que la relació d’aspecte pot ser ajustada a les necessitats segons
el cas concret: 4:6 o 16:9.

H.264 / MPEG4 i JPEG:

H.264 o MPEG4 part 10, son una norma que defineix un còdec de video de alta
compressió. Aquests còdecs son capaços de proporcionar una alta qualitat d’imatge
amb taxes de transmissió baixes, mes ben dit, inferiors a les que podria oferir altres
còdecs. En el cas de JPEG, la qualitat de la imatge repercuteix directament en el
nivell de compressió però que si parlem de imatges megapixels, s’entén clarament
que el nivell de compressió serà baix, resultant en una transmissió pesada, a no ser

que abans de la compressió la imatge original aquesta es degradi. L’ús d’un o altre
depèn en gran mesura d’allò que es vol fer: si treballem amb alta compressió
(MPEG4) carregarem la capacitat de processament del  sistema i guanyem en
emmagatzematge  d’imatges,  però  amb  format  de  baixa  compressió  (JPEG)
carregarem la capacitat d’emmagatzematge del sistema però descarreguem de
processament el sistema.

802.3af:

Aquest estàndard normalitza de definir tot el necessari per poder fer servir la
tecnologia Power Over Ethernet (PoE). Així com els voltatges, corrents, tipus de
connexions,  cables,  etc.  La  tecnologia  PoE  permet  incorporar  alimentació
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elèctrica a una infraestructura LAN estàndard.

Estàndards seguits en el desplegament de la xarxa de transport.

1.5.  DISSENY DE LA XARXA

En aquest projecte, s’ha tractat de dissenyar una xarxa de vídeo vigilància ciutadana
per cobrir certes zones crítiques de la ciutat. L’argument per dissenyar i desplegar
aquesta xarxa, es basa en la tecnologia de fibra òptica. Les opcions triades per el
desplegament  de  la  xarxa  de  videovigilància  proposada,  s'ha  triat  per  diferents
raons:

• Escalabilitat  del  sistema: la solució pot créixer de forma substancial  i  permet

l’addició de nous nodes en el cas de necessitat per efecte d’una baixa cobertura. 

• A la zona del  carrer  Ramon i  Cajal,  es farà un desplegament amb F.O.,  amb
comunicació directa fins a l’edifici  existent  de la policia  local  a l’avinguda de
Salvador Dalí,  ja que aquesta zona oest de Figueres no disposa de cobertura
troncal amb tecnologia WIMAX. 

• La zona definida de la Rotonda de Llers,  es farà amb F.O.,  ja que la zona no
permet la comunicació directa amb la xarxa troncal. 

La fibra òptica seleccionada per a la instal·lació considerant el seu recorregut ha de
ser: fibra òptica monomode, amb estàndard G252, dielèctrica i amb bona protecció
contra rosegadors, immersió a l'aigua i impactes mecànics. Es proposa la instal·lació
de  fibra  òptica  OPTRAL  CDAD  SM-9/125S/UIT  G-652  o  altre  de  característiques
similars o millors. En cas que s'instal·li un altre cable diferent al proposat,  l 'empresa
contractista que executi els treballs haurà de justificar raonadament que la fibra
que finalment s'instal·li és d'iguals o millors característiques que la proposada a
projecte. Així mateix, al finalitzar l'obra haurà d'aportar les certificacions de qualitat
de la fibra òptica.

Àrea de Videovigilància, consistent en el grup de càmeres que es situaran per la
vigilància de la zona d’interès. Tant mateix forma part d’aquesta àrea la resta de
equipament necessari pel correcte funcionament de la càmeres. I farà servir l’àrea
de transport per fer arribar les imatges enregistrades al servidor de gravació i de
visualització.

En aquesta àrea es proposa instal·lar una caixa/armari metàl·lica ventilada IP45 amb
tancament de seguretat. La caixa preferentment anirà a la part superior del bàcul. A
l'interior de la caixa es proposa la instal·lació d'un SWITCH de 4 ports RJ-45 10/100
Mbps  802.3af  (poe)  marca  MOXA  model  EDS-P506A-4PoE-SS-SC  o  altre  de
característiques similars o millors. Adjunt al projecte va el «data sheet» del switch.
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En cas que s'instal·li un altre switch diferent al proposat, l'empresa contractista que
executi  els  treballs  haurà de justificar  el  canvi.  També,  al  final  de l'obra haurà
d'aportar la certificació del Switch instal·lat. 

A  part,  en  aquesta  caixa  s'instal·larà  el  mòdul  d'alimentació  del  Switch  i  resta
d'equipaments per a connexió de la F.O.

Àrea de Transport,  està constituïda per la xarxa de transport que s’utilitzarà per
comunicar l’àrea de Videovigilància  amb l’àrea de servidors.  Podem parlar  d’una
xarxa troncal utilitzant una xarxa física de F.O. .

Àrea de servidors o CPD, amb ubicació física a la Policia Local. Estarà integrada per
la col·lecció  de  servidor  de  gravació,  cabines  de  emmagatzematge  i  electrònica
addicional  existents  en  la  sala  de  control  dins  de  l'edifici  de  la  Policia  Local  de
Figueres, i les connexions internes per comunicar els diferents servidors, monitors i
clients.

Dins d’aquesta àrea de disseny, i d'acord a les diferents fases anteriors executades
de videovigilància a la ciutat de Figueres,  no es preveu cap actuació d'ampliació
d'equips, monitors ja que es consideren suficients.

Les úniques ampliacions que es faran dins de la sala de CPD existent serà, a part de
la valoració dels treballs d’integració dins del sistema de visualització i gravació, uns
discs durs nous de 2 Tb dins de les fases 1, 2 i 3 d’aquest present projecte.

Donat que es preveu un màxim de 30 dies de gravació considerant màxima qualitat
d'imatge 6Tb de capacitat total és correcte.

Tanmateix, s’inclouran els treballs necessaris per poder incloure dins de la sala de
CPD, les visuals de les càmeres d’aquestes 3 fases, i la configuració dels equips dintre
de la xarxa mare existent.
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1.5.1. Àrea de vídeo-vigilància

Com  ja  s'ha  descrit  anteriorment,  existiran  tres  zones  diferenciades  de
videovigilància, distribuïdes en tres zones:

Zona 1, Rotonda Llers:  en aquesta zona s'ubicarien quatre càmeres disposades en
els bàculs dels fanals existents a la perifèria de la rotonda. Dues càmeres (una llarg
abast i  una curt) a la carretera cap a Llers (nord),  una altra càmera per a carrer
Avinyonet (est) i una darrera direcció estació AVE.

La comunicació d’aquesta zona amb la sala de CPD existent  dins de l’edifici  de la
policia local es farà mitjançant la implementació d’una xarxa física de F.O., (tal i com
ja s’ha descrit anteriorment), en part per sota del pas existent de la riera i la resta
mitjançant  una canalització de tubs sota rasa segons els plànols adjunts.

Aquesta instal·lació, i seguint les indicacions prèvies dels tècnics municipals, es faran
sense cap registre per dins de la riera, per tal d’evitar bretolades i possibles furts.

L'alimentació  elèctrica  d’aquesta  zona,  es  farà  des  de  un  quadre  d’enllumenat
existent i indicat en els plànols adjunts a aquest projecte realitzant les ampliacions i
modificacions que s'estimin oportunes així com la legalització posterior del quadre
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Zona 2, Sector Carrer Ramón i Cajal / Carrer Dr. Ferran: S'ubicaran tres càmeres per
tal de cobrir el flux de trànsit procedent del C/ Ramon y Cajal, i una per cobrir el flux
de trànsit envers el C/ Doctor Ferran, tal com mostra la figura.

La comunicació d’aquesta zona amb la sala de CPD existent dins de l’edifici  de la
policia local es farà mitjançant la implementació d’una xarxa física de F.O., (tal i com
ja  s’ha  descrit  anteriorment),  i  que  es  connectarà  amb  la  xarxa  de  F.O.
implementada en la fase 1 d’aquest present projecte sempre i quan la fase 1 s'hagi
executat abans que la fase 2. En cas contrari s'haurà de realitzar la connexió amb la
xarxa existent a la Plaça del Sol des del carrer del Poeta Marquina.

Cal remarcar, que aprofitant el desplegament de la F.O. dins d’aquest sector de la
ciutat, els tècnics que han elaborat aquest projecte, han desenvolupat dues zones
afegides a aquest projecte (Fase 3).

L'alimentació  elèctrica  d’aquesta  zona,  es  farà  des  de  un  quadre  d’enllumenat
existent i indicat en els plànols adjunts a aquest projecte amb la mateixa operativa
utilitzada a la fase 1,  fent  les ampliacions i/o modificacions  precises  així  com la
legalització posterior.
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Zona 3, Sector Plaça de la Nova Icària: Es tracta de posar dues càmeres per a cobrir
la totalitat de la plaça (intentant controlar, a la vegada les dues entrades/sortides).

En el transcurs del desplegament de la F.O. de la zona del carrer Ramon i Cajal, es va
deixar  en  espera  la  F.O.  per  poder  comunicar  aquesta  plaça  amb el  sistema de
gestió.

Després de valorar diferents opcions de comunicació d’aquesta plaça viar radio, o bé
via F.O., es va optar proposar el desplegament de la F.O. per un tema de seguretat i
de conjunt de sistema.

L'alimentació elèctrica d’aquesta zona, es farà des de el mateix quadre utilitzat a la
fase 2.
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Zona 3, Sector Carrer Ramón y Cajal / Món millor / Passatge de Federico García
Lorca: s'ubicaran dues càmeres a la zona de la cruïlla entre els dos carrers per tal de
cobrir la zona del parc, així com la zona d'accés al Centre Cívic.

En el transcurs del desplegament de la F.O. de la zona del carrer Ramon i Cajal, es va
deixar  en  espera  la  F.O.  per  poder  comunicar  aquesta  plaça  amb el  sistema de
gestió.

Després de valorar diferents opcions de comunicació d’aquesta plaça viar radio, o bé
via F.O., es va optar proposar el desplegament de la F.O. per un tema de seguretat i
de conjunt de sistema.

L'alimentació elèctrica d’aquesta zona, es farà des de el mateix quadre utilitzat a la
fase 2.
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1.5.1.1. Zones de cobertura

Per  entendre  les  zones  de  cobertura  de  les  càmeres  és  necessari  entendre  el
concepte de distancia focal:

“Donat que la lent és un objecte que concentra o dispersa els rajos de llum i que la
distancia focal és la distancia en mil·límetres entre el pla d’imatge (Posició on es
troba el sensor digital per capturar la imatge) i el centre òptic de la lent és important
estudiar  les  necessitats  concretes  del  projecte  per  ser  capaç  de  escollir  la  lent
adequada.”

Per realitzar aquesta feina, s’ha d’aplicar la següent formula:

Distancia Focal (mm) = n x Distancia (m)

Es pot establir i es pot corroborar que la lent vari focal 5mm 40mm resulta idònia
pel que es pretén controlar en aquest projecte.
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a) Zona 1, Rotonda d'Accés a Llers:

Tot i que en aquest dibuix no s’aprecia l’orientació real definitiva de les càmeres,
aquesta serà la que permetrà visualitzar l'objecte / espai / persones definides en
l'apartat  anterior.  S'utilitzaran  tres  suports  existents  (fanals)  i  es  realitzaran
canalitzacions  noves  de  comunicacions  i  elèctriques  a  la  xarxa  de  nova
implementació.

En el suport 1 s'instal·larà una única càmera direcció al carrer Avinyonet Puigventós,
amb una visual de llarg abast.

En el suport 2,  s'instal·laran dues càmeres dirigides al carrer Avinyonet amb una
visual de primer abast per reconeixement facial (fins al C/ Josep Maria Sert), i una de
més llarg abast (tram entre C/ Josep Maria Sert i C/ Dr. Fleming). També s'instal·larà
un armari de comunicacions ventilat. Dins de l'armari de comunicacions hi anirà un
switch de 4 ports RJ-45 10/100 Mbps 802.3af (poe) marca MOXA model EDS-P506A-
4PoE-SS-SC o altre de característiques similars o millors.  Adjunt al  projecte va el
«data  sheet»  d'aquest  switch.  En  cas  que  s'instal·li  un  altre  switch  diferent  al
proposat, l'empresa contractista que executi els treballs haurà de raonar el canvi
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justificant que el nou Switch és d'iguals o millors característiques. També, al final
de l'obra haurà d'aportar la certificació del Switch instal·lat. Dins l'armari també hi
haurà  la  resta  d'elements  necessaris  (terminació  fibra  òptica  i  alimentació  del
switch).

En el suport 3 s'instal·larà una única càmera per obtenir la visual dels vehicles que
venen de l'estació de l'AVE, mitjançant una càmera de llarg abast.

b) Zona 2, Sector Carrer Ramon y Cajal / Carrer Dr. Ferran

S'instal·larà  a  la  zona  un  nou  bàcul  en  els  qual  s'hi  situarà  un  armari  de
comunicacions ventilat. Dins de l'armari de comunicacions hi anirà un  switch de 4
ports RJ-45 10/100 Mbps 802.3af (poe) marca MOXA model EDS-P506A-4PoE-SS-SC
o altre de característiques similars o millors. Adjunt al projecte va el «data sheet»
d'aquest switch. En cas que s'instal·li un altre switch diferent al proposat, l'empresa
contractista que executi els treballs haurà de raonar el canvi justificant que el nou
Switch  és  d'iguals  o  millors  característiques.  També,  al  final  de  l'obra  haurà
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d'aportar la certificació del Switch instal·lat.  Dins l'armari també hi haurà la resta
d'elements necessaris (terminació fibra òptica i alimentació del switch).

c) Zona 3, Sector Plaça Nova Icària:

S'utilitzaran dos suports existents (fanals), en els quals s'hi situaran els equips i les
envolvents necessàries per tal d'allotjar alimentació i protecció de sobretensions.

En el suport 1 s'instal·larà la càmera 1, juntament amb un armari de comunicacions,
ventilat.  Dins de l'armari  de comunicacions hi  anirà un  switch de 4 ports RJ-45
10/100 Mbps 802.3af (poe) marca MOXA model EDS-P506A-4PoE-SS-SC o altre de
característiques similars o millors. Adjunt al  projecte va el «data sheet» d'aquest
switch.  En  cas  que  s'instal·li  un  altre  switch  diferent  al  proposat,  l'empresa
contractista que executi els treballs haurà de raonar el canvi justificant que el nou
Switch  és  d'iguals  o  millors  característiques.  També,  al  final  de  l'obra  haurà
d'aportar la certificació del Switch instal·lat.  Dins l'armari també hi haurà la resta
d'elements necessaris (terminació fibra òptica i alimentació del switch).

En el suport 2 s'instal·larà la càmera 2 que estarà connectada mitjançant cable UTP a
l'armari de comunicacions del suport 1.

La unió amb el sistema de comunicació troncal al sistema de F.O. i la alimentació
elèctrica, es farà des de la fase anterior.
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d) Zona 3, Sector Carrer Ramón y Cajal / Món millor:

S'instal·larà a la zona en un bàcul d'enllumenat existent una càmera i els equips de
transmissió  necessaris,  en  els  qual  s'hi  situarà  els  equips  dades  així  com  les
evolvents necessàries per tal d'allotjar els equips i la protecció de sobretensions.

En el suport 1 s'instal·larà la càmera 1, juntament amb un armari de comunicacions
ventilat.  Dins de l'armari  de comunicacions hi  anirà un  switch de 4 ports RJ-45
10/100 Mbps 802.3af (poe) marca MOXA model EDS-P506A-4PoE-SS-SC o altre de
característiques similars o millors. Adjunt al  projecte va el «data sheet» d'aquest
switch.  En  cas  que  s'instal·li  un  altre  switch  diferent  al  proposat,  l'empresa
contractista que executi els treballs haurà de raonar el canvi justificant que el nou
Switch  és  d'iguals  o  millors  característiques.  També,  al  final  de  l'obra  haurà
d'aportar la certificació del Switch instal·lat.  Dins l'armari també hi haurà la resta
d'elements necessaris (terminació fibra òptica i alimentació del switch).

La unió amb el sistema de comunicació troncal al sistema de F.O. i la alimentació
elèctrica, es farà des de la fase anterior.
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e) Zona 3, Sector Passatge de Federico García Lorca:

S'instal·larà a la zona en un bàcul d'enllumenat existent  (suport 2 ) una càmera
(càmera  2)  que  estarà  connectada  mitjançant  cable  UTP  a  l'armari  de
comunicacions del suport 1 (Carrer Ramón y Cajal / Món millor).

La  unió  amb  el  sistema  de  comunicació  troncal  al  sistema  de  F.O.  i  la
alimentació elèctrica, es farà des de la fase anterior.
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1.5.2. Àrea de transport

L'àrea de transport, defineix l'equipament físic necessari per realitzar la transmissió
de  dades  de  les  diferents  càmeres  definides  en  aquest  projecte.  Es  tracta  de
dissenyar una xarxa en règim d’auto prestació pel qual es transmeten les imatges de
les càmeres. Pel disseny de l’àrea de transport, prèviament necessitarem reunir una
sèrie de dades. En el plànol 1.1, 1.2, 1.3 i 1.5 es mostra un esquema que s’hauria de
seguir per definir i dissenyar aquesta àrea.

També s'adjunta a aquest projecte plànol amb esquema de principi  on queden
definits clarament els equips a instal·lar.

Aquesta imatge, representa les comunicacions troncals via F.O. existents, així com les
propostes per donar cobertura al carrer Ramon i Cajal i al a zona de Rotonda de Llers.

1.5.2.1. Zona Rotonda de Llers (Fase 1)

La comunicació entre les 4 càmeres que s'ubicaran en aquesta rotonda i el centre de
control ubicat en l'edifici de la policia local de Figueres, es farà mitjançant una xarxa
física de fibra òptica (F.O.), que s'emplaçarà per sota de la riera, sota rasa, dins de la
galeria formada i la qual no tindrà accés des de el carrer, ja que estarà a resguard de
bretolades i danys.

Per més seguretat, aquesta canalització es farà a nivell de terra de la galeria, just a la
cantonada entre el terra i la paret, i és col·locarà una protecció de formigó a sobre
del banc de tubs per tal  de no ser accessibles a possibles destrosses. Tanmateix
aquets treballs  es coordinaran amb l'empresa Municipal  Figueres de Serveis S.A.
(FISERSA)  per  tal  de  garantir  la  bona  execució  dels  treballs  i  assegurar  la
funcionalitat de la canalització de la riera durant les obres i a la finalització de les
mateixes.

S'ha acordat amb els tècnics de FISERSA que previ a l'inici de les obres i al final de
les mateixes la DO i contractista realitzin sol·licitud a FISERSA per tal d'organitzar
visita conjunta a la riera.

D’acord  a  les  premisses  indicades  des  dels  serveis  tècnics  municipals,  NO
s’instal·laran arquetes de registre per afegir la màxima seguretat al sistema i evitar
així l’accés al  sistema des de les arquetes de registre que es poguessin instal·lar.
Tanmateix s'han projectat arquetes de registre als passos de calçada i a les pujades
verticals de la instal·lació. S'ha previst la realització de punts de soldadura de les
tapes de registre en el cas que els serveis tècnics municipals ho creguin oportú.
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Lògicament, aquesta instal·lació de més de 900 metres de distància, necessitaria de
registres de pas. La necessitat de registres de pas és per:

1. Poder passar la fibra òptica sense malmetre la seva coberta.
2. Substituir les fibres en cas d'avaria.  No obstant, la xarxa s'ha dissenyat

amb cable de 12 F.O. de manera que si es talla una fibra es poden emprar
alguna de les sobrants.

Com s'ha dit anteriorment s'ha previst la realització de punts de soldadura a les
tapes dels registres en el cas que els tècnics municipals ho creguin oportú.

a) Suport 1 a Rotonda d'accés a Llers. (1 càmera)

Aquesta càmera destinada a controlar el transit de vehicles provinent del carrer
Avinyonet  Puigventós  es  connectarà a  l'armari  de  F.O.  mitjançant  cable  UTP
categoria 5e. 

b) Suport 2 a Rotonda d'accés a Llers. (2 càmeres)

La primera càmera, destinada a controlar el transit de la Carretera GI-5106 es
connectarà es connectarà a l'armari de F.O. mitjançant cable UTP cat. 5.

La  segona  càmera,  destinada  a  controlar  el  flux  de  vehicles  del  carrer
Puigventós es connectarà a l'armari de F.O. mitjançant cable UTP cat. 5.

d) Suport 3 a Rotonda d'accés a Llers. (1 càmera)

Aquesta càmera, destinada a controlar el flux de vehicles provinent de la estació
de l'AVE, es connectarà  a l'armari de F.O. mitjançant cable UTP cat. 5 a l'armari
de F.O. 

Totes les càmeres que es situaran en aquesta rotonda, a excepció de la visual 2,
(llarg abast), estaran preparades per tal de poder implementar des de el centre
de CPD, un possible software de reconeixement de matricules de vehicles. Els
requisits  que  s’han  tingut  en  compte  per  tal  de  preveure  aquesta  futura
implementació son els següents:

- Alçada MINIMA d’instal·lació 4’50 metres. 
- Separació del vial MÀXIMA de 1,00 metre. 
- Inclinació respecte el punt de captació MÀXIM de 10º 

Amb aquests paràmetres bàsics de situació de les càmeres, podem aconseguir un
camp de captació d’inici de la línia de detecció, de un MÀXIM compres entre 9 i 19
metres.

Totes  aquestes  càmeres  iran  enllaçades  a  l'armari  de  F.O.  amb  un  cable  UTP
categoria 5. Aquest armari serà un armari ventilat amb un petit extractor i una reixa
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d'entrada d'aire ambdós amb una carcassa de protecció IP55 amb filtre per evitar
l'entrada de brutícia dins. 

Dins d'aquest armari hi anirà:

• Switch de 4 ports RJ-45 10/100 Mbps 802.3af (poe) marca MOXA model EDS-
P506A-4PoE-SS-SC o altre de característiques similars o millors.

• Ventilador.

• Kit d'alimentació elèctrica del Switch 

• Caixa de terminació de fibres.

Adjunt al projecte va el «data sheet» de varis elements proposats al projecte.  Cal
tenir  en  compte  que  els  components  proposats  en  aquest  projecte  NO  són
inamovibles. Es poden substituir per altres de característiques similars o millors. No
obstant, el contractista que executi l'obra haurà de justificar raonadament que els
elements  que  vulgui   instal·lar  enlloc  dels  proposats  a  projecte  són d'iguals  o
millors característiques. La Direcció d'Obra haurà d'aprovar els  canvis  proposats.
Així  mateix  al  final  d'obra  el  contractista  haurà  d'aportar  les  corresponents
certificacions dels elements instal·lats.

1.5.2.2. Zona Carrer Ramon i Cajal (Fase 2) i  Plaça Nova Icària - Plaça Mon Millor - 
Local A.A.V.V. (Fase 3)

El sistema per a la xarxa de transport seleccionat per aquesta zona, actualment
sense  cap  servei  de  comunicacions  preparada  per  aquest  servei,  és  amb
tecnologia de fibra òptica, (F.O.), tal i com ja s’ha descrit anteriorment.

S’ha triat  aquesta tecnologia,  descartant solucions via ràdio,  degut a la falta
d’espais públics o municipals on poder instal·lar un equip troncal de WIMAX per
connectar-se a la xarxa existent.

Així doncs, es preveu fer un desplegament de F.O. que anirà des de l’edifici de la
policia local, fins a la cruïlla dels carrers Ronda del Rector Aroles amb Ronda del
Parc.

Aquest desplaçament es farà amb canalització soterrada, des de la Plaça del Sol,
on hi ha existent una canalització de tubs que comuniquen aquesta plaça amb
l'edifici de la policia local.
A la cruïlla dels carrers Ronda del Rector Arolas amb Ronda del Parc, des d’una
arqueta tipus H , es fará una segregació de fibres reservant-ne les fibres que
no s’utilitzin per a les càmeres per a l’autoprestació municipal.  Es farà una
derivació d’aquestes fibres reservades  fins al quadre de semàfors. Es faràn les
proves  i  comprovacions  oportunes  per  garantir  la  qualitat  del  senyal  i
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continuïtat de les fibres òptiques des d’aquest quadre semafòric fins a l’edifici
de la Guàrdia Urbana. 
El traçat entre Guàrdia Urbana i arqueta de serveis socials la mànega serà 48
fibres, deixant-ne 16 dins de les dependències de serveis socials, canalitzant-
ne 48 més fins a la intersecció dels semàfors de Ronda Rector Aroles.

Des del Passeig Nou es pujarà per la Ronda del Parc fins a la cruïlla dels carrers
Doctor Fleming i  Cresques Elies, ja que en aquesta cruïlla existeix un quadre
elèctric que és des d'on s’agafarà la alimentació elèctrica d’aquesta zona.

Per tant, com s’ha de fer una rasa per portar l'alimentació elèctrica d’aquest
quadre fins a les càmeres d’aquesta zona a desenvolupar, s’aprofitarà aquesta
mateixa obertura dels carrers per afegir un tub per posar-hi la fibra, tal i com es
grafia i detalla en els plànols adjunts al projecte

Pel que fa a la comunicació de les càmeres a desenvolupar dins de les fases 2 i 3
dels pressupostos, aquestes seran:

a) Carrer Ramon y Cajal – Carrer Doctor Ferran (Fase 2):

S'hi instal·laran 3 càmeres. 

S’instal·larà  un  bàcul  nou  per  ubicar  les  3  càmeres  indicades  i  descrites.  En
aquest bàcul, a una certa alçada de manera que no sigui accessible pels vianants,
s'instal·larà una caixa de connexió de F.O. amb un switch de conversió de F.O. a
UTP igual a l'instal·lat a l'armari de la fase 1.

b) Càmera a Ramon i Cajal  / Mont Millor -  Passatge de Federico García Lorca /
Centre Cívic (Fase 3):

S'instal·laran 2 càmeres sobre bàculs. En un dels dos bàculs s'instal·larà una caixa
de connexió de F.O. amb un switch de conversió de F.O. a UTP igual a l'instal·lat a
l'armari de la fase 1. Les dos càmeres es connectaran a aquesta caixa mitjançant
el seu respectiu cable UTP. Donat que la distància és inferior a 90m no hi ha
d'haver problemes de connexió entre aquest armari i la càmera més allunyada.

c) Plaça Nova Icària càmera Est i Oest (Fase 3):

S'instal·laran 2 càmeres sobre bàculs. En un dels dos bàculs s'instal·larà una caixa
de connexió de F.O. amb un switch de conversió de F.O. a UTP igual a l'instal·lat a
l'armari de la fase 1. Les dos càmeres es connectaran a aquesta caixa mitjançant
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el seu respectiu cable UTP. Donat que la distància és inferior a 90m no hi ha
d'haver problemes de connexió entre aquest armari i la càmera més allunyada. 

1.6. SEGURETAT FÍSICA I LÒGICA DE LES COMUNICACIONS

La seguretat ha d’estar garantida al  màxim, d’extrem a extrem, de forma que es
pugui garantir amb les màximes garanties que no s’alteren les comunicacions.

Donada  la  peculiaritat  del  projecte  i  de  la  tecnologia  emprada de  F.O.,  aquesta
estarà totalment inaccessible per qualsevol usuari aliè al sistema del CPD, ja que es
tractarà d’una connexió FÍSICA, no via ràdio, que pot ser més vulnerable.

Al tractar-se d’un sistema físic, punt a punt, les dades enregistrades no podran ser
accessibles per usuaris externs al sistema.

No cal dir que la seguretat és un aspecte fonamental del projecte, ja que les imatges
que es  transfereixen  no  poden  ser  objecte  de  qualsevol  intrús.  Com  a  mesura
addicional, i sempre en el cas de que les infraestructures de comunicacions siguin
compartides, s’exigirà que totes les comunicacions, a més vagin marcades (VLANS)
dins d’un segment especial i únic pel vídeo.

1.7. RELACIÓ DE SUPORTS DETECTATS EN LES ZONES ANALITZADES

Durant  les  diferents  visites  d’estudi  realitzades  en la  zona de rotonda de Llers  i
Ramon i Cajal, es va poder observar els tipus de suport que hi ha a la zona i quins es
poden utilitzar per a les càmeres a les zones d’interès.

Bàsicament hi  ha 3 tipus de suports amb els que podem comptar: fanals, bàculs
semafòrics i  suports especials (suports dedicats i  façanes). Els dos primers tenen
representació en la Taula següent:

 Esquemes dels suports a treballar

Exactament, en les dues zones diferenciades s'han comptabilitzat:
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• Zona Rotonda de Llers:

➢ Fanal Tipus A: 3 unitats

• Zona Carrer Ramon i Cajal - Plaça de la Nova Icària - Carrer Ramón i Cajal /
carrer del Mon Millor -  passatge de Federico García Lorca / Local A.A.V.V.

➢ Fanal Tipus A: 4 unitats
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1.8. DEFINICIÓ DE PROCESSOS

Hi  han  una  sèrie  de  processos  que  s’han  d’executar,  molts  d’ells  s’han
d’executar de forma seqüencial i d’altres poden anar solapats, però tots aniran
a càrrec de l’adjudicatari, amb la validació de la direcció facultativa que contarà
amb el suport institucional per ajudar a l’execució de l’obra.

A la Figura següent es mostra el flux d’aquests processos. De la Següent figura
podem extreure aquests processos:

• Confirmació  del  disseny  de l’àrea  d’infraestructura,  que pot  coincidir
amb la informació que es dona dins del present document. 

• Realització del replanteig sobre terreny, consistent en verificar per part
de l’adjudicatari que els emplaçaments escollits són correctes i viables.
En el cas de la xarxa de F.O. que s’ha de desplegar i que ha de travessar
el  parc  central,  s’haurà  d’analitzar  el  recorregut  i  comprovar  que  no
envaeix cap zona de parcs. Com a resultat d’aquesta fase sortirà un acta
de  replanteig  d’infraestructures  que  serà  validada  per  la  direcció
facultativa  i/o  responsables  tècnics  de  l’ajuntament,  que  marcarà  el
punt  d’inici  del  procés  de  les  obres  prèvia  sol·licituds  dels  permisos
corresponents.

 

Flux dels processos a seguir per la execució del projecte
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Definició  àrea  d’infraestructures,  el  replanteig  amb  les  dades  constructives  més
assenyades permetrà tenir coneixement exacte dels emplaçaments a construir, que
haurà de ser confirmada per la direcció facultativa i/o els responsables tècnics de
l’ajuntament, per validar la seva viabilitat: serveis afectats, mobiliari urbà a utilitzar,
canalitzacions, armaris d’electricitat o reguladors, etcètera... D’aquí sortirà la relació
d’emplaçaments  que es  poden construir  per  començar  a  demanar  permisos  per
l’execució de les obres. 

• Gestió de permisos, una vegada s’ha escollit els emplaçaments a construir, cal
demanar  permís  a  l’àrea  de  l’ajuntament  que  correspongui  perquè  autoritzi
l’execució de les obres. Anirà lligada a les actes de replanteig, ja que l’organisme
que ha de concedir els permisos necessita conèixer dades: que s’ha de fer, com
s’ha  de  fer,  afectacions  de  la  zona,  afectacions  dels  serveis,  mobiliari  urbà
compromès, etcètera... 

• Confirmació del  disseny de l’àrea d’infraestructures,  que pot  coincidir  amb la
informació que es dona dins del present document. 

• Realització  del  replanteig  sobre  terreny,  consistent  en  verificar  per  part  de
l’adjudicatari que els emplaçaments pels suports escollits són correctes i viables.
Al tractar-se de terreny urbà, es demanaran estudis de terreny a l’ajuntament qui
haurà  de  subministrar-los  per  verificar  assenyadament  la  cimentació.  Com  a
resultat  d’aquesta fase  sortirà  un acta de replanteig  que serà validada per  la
direcció facultativa i/o responsables tècnics de l’ajuntament, que marcarà el punt
d’inici del procés de les obres prèvia sol·licituds dels permisos corresponents.
Definició àrea de videovigilància, el replanteig amb les dades constructives més
assenyades permetrà tenir coneixement exacta dels emplaçaments a construir,
que  haurà  de  ser  confirmada  per  la  direcció  facultativa  i/o  els  responsables
tècnics de l’ajuntament, per validar la seva viabilitat: serveis afectats, mobiliari
urbà a utilitzar,  canalitzacions,  armaris d’electricitat  o reguladors, etc...  D’aquí
sortirà  la  relació  d’emplaçaments  que  es  poden  construir  per  començar  a
demanar  permisos  per  l’execució  de  les  obres.  Tanmateix  i  com  a  reforç
d'aquestes necessitats es tindrà en compte l'execució d'un "as built" mitjançant
el posicionament topogràfic de tota la instal·lacció.

• Definició àrea de videovigilància, el replanteig amb les dades constructives més
assenyades permetrà tenir coneixement exacta dels emplaçaments a construir,
que  haurà  de  ser  confirmada  per  la  direcció  facultativa  i/o  els  responsables
tècnics de l’ajuntament, per validar la seva viabilitat: serveis afectats, mobiliari
urbà a utilitzar,  canalitzacions,  armaris d’electricitat  o reguladors, etc...  D’aquí
sortirà  la  relació  d’emplaçaments  que  es  poden  construir  per  començar  a
demanar permisos per l’execució de les obres. 

• Gestió de permisos, una vegada s’ha escollit els emplaçaments a construir, cal
demanar  permís  a  l’àrea  de  l’ajuntament  que  correspongui  perquè  autoritzi
l’execució de les obres. Anirà lligada a les actes de replanteig, ja que l’organisme
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que ha de concedir els permisos necessita conèixer dades: que s’ha de fer, com
s’ha  de  fer,  afectacions  de  la  zona,  afectacions  dels  serveis,  mobiliari  urbà
compromès, etc... Confirmació del disseny de l’àrea de videovigilància, que pot
coincidir amb la informació que es dona dins del present document. 

• Adquisició  material  pels  emplaçaments  que  formaran  les  estructures
d'infraestructures  i  l’àrea  de  videovigilància,  i  emplaçaments  de  càmeres,
consistent en la compra de les columnes galvanitzades, ferros, suports, armaris,
material elèctric, càmeres, equips radio de la xarxa troncal, electrònica, piques
de terra, cables de coure, material de construcció, etcètera... i en general tot allò
que sigui necessari per instal·lar els emplaçaments que constituiran la xarxa de
videovigilància. 

• Instal·lació infraestructures i equips. 

• Confirmació del model de dades extrem a extrem, que es vol desplegar. En el
present document expliquem pautes de seguretat que es volen desplegar, model
de dades xarxa de transport, etcètera... L’estudi per part de l’adjudicatari donarà
pas  a  un  acta  de  configuració,  que  serà  validat  per  la  direcció  facultativa
juntament amb el suports dels tècnics de l’ajuntament. Parlarem d’un acta de
confirmació  model  de  dades,  per  disposar  d’un  document  per  desplegar  i
configurar els elements. 

• Confirmació del disseny de serveis a desplegar, que donarà lloc a la configuració
prèvia  i  bàsica  dels  equipaments.  Aquesta  configuració  permetrà  la  primera
càrrega als equips de radio, que s’ajustarà a posteriori una vegada es realitzin les
proves d’acceptació i càrrega. La confirmació del disseny vindrà acompanyat d’un
document  o  acta  de  serveis  a  desplegar,  que  consistirà  en  l’explicació  dels
serveis,  adequació  als  plans  d’adreçament,  configuració  bàsica  elements  per
complir  amb  els  requisits,  etc...  Aquesta  acta  s’ha  d’aprovar  per  direcció
facultativa  i  tècnics  de  l’ajuntament  abans  de  continuar  amb  el  procés  de
configuració dels equips. 

• Definició  del  CPD,  cal  documentar  prèviament  tots  els  processos  que  ens
portaran  a  desenvolupar  els  servidors  que  tindran  una  missió  concreta:
emmagatzemar les imatges i servir-les. S’han de dissenyar tots els processos de
comunicació entre els diferents servidors. També s’haurà d’adaptar els sistema
de  enregistrament  d’imatges  i  de  visualització,  a  les  diferents  càmeres
proposades. La nova infraestructura s'adaptarà al CPD existent, configurant els
equips necessaris i ampliant les part adients si es precís.

• Confirmació del disseny de CPD, una vegada tenim tots els processos identificats
passarem a la fase de la confirmació que consistirà un nou document o acta
d’execució  del  CPD,  el  qual  s'adaptarà  als  equips  existent.  Aquest  document
s’haurà de ratificar per la direcció facultativa i pels tècnics de l’ajuntament. 
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• Confirmació de funcionament dels  serveis,  respecte  de l’anterior  quadern,  es
realitzaran  conjuntament  (adjudicatari,  direcció  facultativa  i/o  tècnics  de
l’ajuntament) les proves que aniran en la línia de validar tot el que s’ha instal·lat. 

• Generació  dels  AsBuilts,  seran  imprescindibles  per  poder  certificar  l’obra.
Consistirà en un document que acompanyarà a cadascun dels punts instal·lats i
en els es detallen amb fotografies i d’altres dades, el procés de construcció de
l’emplaçament.  Es  detallaran  amb  els  corresponents  certificats  els  equips  i
elements  constructius  instal·lats,  amb  les  canalitzacions,  quadres  elèctrics,
reguladors, arquetes de pas, mobiliari urbà, etc... i s’entregaran en format digital
els plànols (CAD o semblants) per poder-los afegir a la informació municipal. 

• Certificació  de  l’obra,  el  procés  de  certificació  consistirà  en  l’acceptació  dels
treballs realitzats per poder emetre factures. Aquest procés potser parcial o total
en  funció  del  projecte  a  desenvolupar  i  de  les  premisses  que  marqui
l’ajuntament. Permetrà, prèvia entrega dels asbuilts, l’emissió d’una factura per
part de l’adjudicatari. 

• Acta de recepció de l’obra,  fins a aquesta data l’obra i  tots els elements que
l’integren seran propietat de l’adjudicatari,  per la qual  cosa en el  cas de que
passes quelcom: robatori, etcètera... serà responsabilitat de l’adjudicatari la seva
reposició. 

Alguns dels anteriors processos s’han d’executar de forma seqüencial i d’altres no fa
falta que questa premissa es compleixi.

Previ inici de les feines, es sol·licitarà a la empresa adjudicatària un diagrama de
GANT,  on  apareguin  les  diferents  activitats,  planificació  de  treballs,  i  propostes
d’execució, que una vegada analitzada la documentació d’aquest projecte, i revisada
pels tècnics adjudicataris, podran proposar modificacions i/o millores.

Però el que si està clar és que els processos en algun moment s’han de concretar.
Tot i que la distribució de punts que s’afegeix dins del present document, convé tenir
clar que el disseny és una orientació i  és responsabilitat de l’adjudicatari  la seva
adopció o modificació amb l'aprovació de la D.O., respecte de àrea disseny.

Així  doncs,  podem extreure  que  s’hauran  de  fer  com a  mínim 5  actes:  acta  de
replanteig,  acta  confirmació  model  de  dades,  acta  serveis  a  desplegar,  acta
d’execució CPD i finalment acta de recepció del projecte.

Les fases de tot el projecte han de passar per aquestes fases, i si que es cert que
podem  avançar  unes  per  sobre  de  les  altres,  però  si  que  hi  han  que  tenen
precedència.

Pàgina 35 Carrer Ample, núm. 14 àtic 1era. – 17600 Figueres – e-mail: info@localseg.com



1.9. DETALL EMPLAÇAMENTS

Dins d’aquest apartat indicarem els  elements a construir necessaris  pel  projecte,
que  agruparem  dins  les  tres  zones  de  disseny:  àrea  de  transport  i  àrea  de
videovigilància.

L’obra civil necessària serà:

• Zona rotonda de Llers (fase 1): 

Pas  cables  de  dades  i  terra  i  finalment  l’execució  de:  canalitzacions,
pericons, etcètera.. per portar subministrament elèctric des de l'armari
d'enllumenat públic fins als suports escollits.

Pas cable F.O. des de la cruïlla del carrer Poeta Marquina amb el carrer de
Manuel  de  Falla  fins  a  rotonda  de  Llers,  mitjançant  pas  per  galeria
soterrada del Torrent de les Avalls.

Pas de cables de FO des de l'arqueta a la cruïlla de Poeta Marquina amb
Manuel  de  Falla  fins  a  la  Plaça  del  Sol,  mitjançant  pas  per  galeria
soterrada  i  desprès  utilitzant  la  previsió  existent  fins  a  l'edifici  de  la
Guàrdia Urbana.

• Zona Carrer Ramon i Cajal (fase 2) - Zona Carrer Ramón i Cajal / Plaça de la
Nova Icària / carrer del Món Millor / Passatge de Federico García Lorca -
Local A.A.V.V.(fase 3): 

Pas cables dades i terra i finalment l’execució de canalitzacions, pericons,
etcètera..  per  portar  subministrament  elèctric  des  de  l'armari
d'enllumenat públic fins als suports escollits i ubicacions previstes.
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1.9.1. Àrea de transport

1.9.1.1. Zona rotonda de Llers

En aquest emplaçament, s'hauran de preveure les següents actuacions d'obra civil,
derivades de la infraestructura necessària per donar alimentació elèctrica 24 h als
equips i per altre banda donar servei de dades a traves de la F.O.:

• Ubicació  de  càmeres  i  equips:  els  equips  s'instal·laran  en  bàculs  existents
d'enllumenat, exactament en 4 bàculs diferents, (veure plànols adjunts i detall
adjunt). 

Detall ubicació càmera en bàcul existent

• Obra civil: En principi serà necessària la realització d'una rasa de 160 metres per
donar servei des del quadre existent amb alimentació 24 hores fins al punt de la
rotonda per donar alimentació als equips de videovigilància. 

Aquesta rasa es farà d’acord al R.E.B.T., i amb una profunditat de 60 cm. Previ
inici dels treballs, es farà unes cates dels tubs existents, ja que es possible que es
pugui  aprofitar  els  tubs  existents  d’enllumenat  per  albergar  la  alimentació
elèctrica dels equips. 

Per  la  instal·lació  de  l’àrea  de  vigilància  i  de  l’àrea  d’infraestructures  és
possible que s’hagi de fer certes actuacions d’obra civil, consistents en mini
rases per la que passar les canalitzacions des de l’armari o regulador fins als
suports seleccionats. Per més detalls veure la següent il·lustració:
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Secció transversal rasa tipus

Abans de començar l’obra s’haurà de realitzar un estudi de camp. Es farà l’excavació
amb elements manuals tipus mini-rasa; una vegada feta l’excavació es procedirà a la
neteja  i  l’anivellament  de  fons  de  rasa.  El  següent  pas  serà  la  construcció  d’un
prisma tubular per 1 tritub, amb tubs disposats un al costat de l'altre. Protegirem els
tubs mitjançant d’un dau de formigó. S’afegirà cinta de senyalització, separadors i
manegues d’unió.

El rebliment i piconades de guies amb terres d’aportació, s’aniran disposant en capes
de 25 cm com a màxim. Es compactarà els  trams de terra i  l’excés de terres es
portarà  a  un  abocador.  S'estudiarà  l'opció  del  rebliment  parcial  de  la  rasa  amb
material seleccionat generat per la pròpia excavació, sempre a criteri dels Serveis
Tècnics de l'Ajuntament.

Finalment es col·locaran taps en els forats que no s’utilitzin.

Les dimensions de la mini rasa són: entre 15 i 20 cm d’ample i 8 a 20 cm de fondària,
de forma que només serà possible realitzar-la si es fa sobre de calçada.

En cas de tenir-la que fer a la vorera el tipus de rasa és un altre, amb 45 a 130 cm
d’ample i fondària entre 120 i 300 cm d’alçada.

Tots els paviments que s’hagin d'extreure per poder facilitar la instal·lació dels bancs
de tubs descrits i necessaris per l'execució d’aquest projecte s’hauran de tornar a re
posicionar, tant els panots, asfalt en calent, formigó tenyit en massa i reposició de
senyalització viaria pintada en paviments així com les possibles senyals verticals o
mobiliari urbà de les voreres afectat.

Indicar,  que  els  panots  a  restituir  es  faran d’acord  al  criteri  definit  per  part  del
consistori, poden a no ser el mateix panot existent abans de la actuació donada la
seva manca d subministrament actual per desús del model actual.
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Tots aquests treballs de reposició hauran de ser els necessaris per poder deixar
els vials en correctes condicions d’us.
D'altra banda, les rases que siguin necessàries a la calçada i que no es puguin
executar mitjançant mini rases, es realitzaran amb les mateixes dimensions que
les executades a les voreres amb la condició que la reposició d'asfalt en calent
sigui com a mínim 1 m d'ample. 

Detall Mini Rasa Pas Tubs F.O. a calçada

Per  altre  banda,  per  donar  servei  a  la  xarxa  de  dades,  serà  necessària  la
implementació de la següent obra civil:

1. Rasa Fins a galeria: 20,58 metres de rasa. 
2. Pas  per  dins  de  riera/galeria  tritub  en  superfície  i  protegit  amb  dau  de

formigó: 900 metres 
3. Pas de F.O. des de galeria fins a edifici de Guàrdia Urbana dins de banc de

tubs existents: 170 metres. 

1.9.1.2. Zona Ramon y Cajal

En aquest emplaçament s’executarà un bàcul nou, i les rases, arquetes i pericons
descrits ens els plànols adjunts.

Abans de començar l’obra s’haurà de realitzar un estudi de camp. Es farà l’excavació
amb elements manuals tipus mini-rasa; una vegada feta l’excavació es procedirà a la
neteja i l’anivellament de fons de rasa.

• Rasa de us únic F.O. sota paviment/vorera o asfalt: serà del mateix tipus que
la definida en l’apartat anterior.

• Rasa d'ús compartit de F.O. i canalització elèctrica: serà la rasa que anirà des
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de la cruïlla del carrer del Doctor Fleming amb Cresques Elies fins a tots els
punts amb videocàmares a ubicar en aquesta fase 2, i estarà formada per un
tritub de diàmetre 40 mm i 2 tubs de diàmetre 90 mm per la alimentació
elèctrica dels equips.

Aquesta  rasa  es  farà  d’acord  a  les  distàncies  mínimes  definides  pel
R.E.B.T., i a una profunditat de 60 cm del paviment acabat:

Detall Rasa a realitzar amb F.O. i alimentació elèctrica compartida

En aquesta fase, també s'ubicaran els equips necessaris per les futures ubicacions de
la fase 3 en la Plaça de la Nova Icària, carrer Ramón y Cajal amb carrer del Mon
Millor i Passatge de Federico García Lorca - centre cívic A.A.V.V.

1.9.2. Materials a utilitzar:

- Acers:  S'utilitzaran elements fabricats amb acer tipus ST275 o superior, segons el
fabricant  i  subministrador,  sempre  mantenint  el  criteri  dels  Serveis  Tècnics  de
l'Ajuntament.

-  Galvanitzat:  Tots  els  elements  d’acer  que  hagin  de  romandre  a  la  intempèrie
(perfils,  cargols,  anelles,  escales,  plataformes,  ferramentes,  tubs  de  suports
d’antenes,  etc.)  es  galvanitzaran  per  immersió  en  bany  calent  de  zinc,  prèvia
eliminació de taques o marques de pintura, vernís, greix, etc.. i decapat amb àcid. El
gruix mínim exigit per a la capa de zinc aportat serà de 80 micres. 

-  Cargols,  mosquetons  i  grapes:  Les  característiques  mecàniques  i  químiques
d’aquests  materials  haurà  d'adaptar-se  a  la  norma  EA95.  Els  cargols  es
subministraran galvanitzats en calent pel propi fabricant,  amb objecte de que en
procés de fabricació, es prevegin les toleràncies de mecanització acord amb el gruix
de galvanitzat, que eviten el repàs de rosques. 
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- Per a tots els accessoris com l’escala, ferramenta, suports del sistema de seguretat,
els cargols a utilitzar seran galvanitzats en calent de qualitat 8.8 o acer inoxidable A4
80. 

-  Cada  cargol  rebrà  un  moment  de  torsió  d’estrenyada  realitzat  amb  clau
dinamomètrica suficient per a aconseguir un valor igual o superior al 80% del seu
límit de fluència. 

-  Una vegada s’hagi  executat  l’estrenyada definitiva a  cadascun dels  cargols  que
conformen l’estructura del fanal caldrà contrapunxonar-los tots, incloent-t'hi els que
vindran muntats de fàbrica. 

- Els cargols hauran de complir la Norma UNE37507 i tota la normativa aplicable,
podent-se  utilitzar  cargols  d’acer  inoxidable  amb  característiques  iguals  a  les
indicades anteriorment. 

- En mosquetons i grapes hauran de ser galvanitzats en calent, podent ser d’acer
inoxidable. Aquests han de garantir la resistència a la corrosió. 

- Unions soldades: L’execució de les unions soldades hauran de realitzar-se al taller,
complint la Norma NBEEA95 i posteriorment s’ha de galvanitzar en calent la peça
soldada. No es realitzaran unions soldades a obra.
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1.10. INSTAL·LACIÓ

Tal com ja hem comentat a l’apartat 1.7, dins d’aquesta àrea de disseny, s’han de
realitzar les següents tasques:

• Confirmació  del  disseny  de  l’àrea  d’infraestructura:  que  pot  coincidir  amb  la
informació que es dona dins del present document. 

• Realització  del  replanteig  sobre  terreny:  consistent  en  verificar  per  part  de
l’adjudicatari que els emplaçaments escollits són correctes i viables. En el cas de
l'edifici  del  carrer Ramon i  Cajal,  s'haurà de consensuar amb l'ajuntament de
Figueres i els veïns de l'immoble. Com a resultat d’aquesta fase sortirà un acta de
replanteig que serà validada per la direcció facultativa i/o responsables tècnics
de  l’ajuntament,  que  marcarà  el  punt  d’inici  del  procés  de  les  obres  prèvia
sol·licituds dels permisos corresponents. 

• Definició àrea d’infraestructures: el replanteig amb les dades constructives més
assenyades permetrà tenir coneixement exacta dels emplaçaments a construir,
que  haurà  de  ser  confirmada  per  la  direcció  facultativa  i/o  els  responsables
tècnics de l’ajuntament, per validar la seva viabilitat: serveis afectats, mobiliari
urbà a utilitzar,  canalitzacions,  armaris d’electricitat  o reguladors, etc...  D’aquí
sortirà  la  relació  d’emplaçaments  que  es  poden  construir  per  començar  a
demanar permisos per l’execució de les obres 

• Gestió de permisos: una vegada s’ha escollit els emplaçaments a construir, cal
demanar  permís  a  l’àrea  de  l’ajuntament  que  correspongui  perquè  autoritzi
l’execució de les obres. Anirà lligada a les actes de replanteig, ja que l’organisme
que ha de concedir els permisos necessita conèixer dades: que s’ha de fer, com
s’ha  de  fer,  afectacions  de  la  zona,  afectacions  dels  serveis,  mobiliari  urbà
compromès, etc... 

• Adquisició  material  pels  emplaçaments  que  formaran  les  estructures
d’infraestructures i els equipaments de càmeres: consistent en la compra de la
columna galvanitzada de  5  metres,  ferros,  suports,  armaris,  material  elèctric,
equips radio de la xarxa troncal, electrònica, piques de terra, cables de coure,
material  de  construcció,  etc...  i  en  general  tot  allò  que  sigui  necessari  per
instal·lar  els  emplaçaments  que  constituiran  la  xarxa  troncal.  Instal·lació
infraestructures i equips: amb la construcció dels emplaçaments i els equips que
s’hauran d'instal·lar. 

1.10.1. Equips que s'instal·laran

Dins  de  l’àrea  d’infraestructura  s’han  d'instal·lar  els  equips  i
components  per  a  la  conversió  i  transmissió  de  dades  entre  les
càmeres  i el CPD. En els armaris i caixes de F.O. a part de la resta de
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components necessàris,  s'instal·larà principalment un Switch  de 4
ports RJ-45 10/100 Mbps 802.3af (poe) marca MOXA model EDS-
P506A-4PoE-SS-SC o altre de característiques similars o millors; 

• Equips a instal·lar dins l'armari de F.O. de la Zona Rotonda de Llers
(fase 1):

Referència Descripció Unitats

PANASONIC WV-SP509 Càmera de 3,10 Mgpixels i òptica varifocal de
5-40 mm, IP66 2

MOXA EDS-P506A-4PoE-SS-SC

Switch de 4 ports RJ-45 10/100 Mbps 802.3af
(poe) marca MOXA model EDS-P506A-4PoE-SS-
SC o altre de característiques similars o millors.

2

Scheneider NSYCVF38M115PF Ventilador 58m3/h 1
Scheneider NSYCAG92LPF Reixeta de sortida 1
Scheneider NSYCAP125LZF Carcassa d'estanqueitat IP55 2
Scheneider NSYCAP125L55 Filtre carcassa d'estanqueitat 2

Scheneider NSYCRN55250
Armari  mural  d'acer  amb  porta  frontal
cega  amb  tancament  de  doble  barra  de
3mm.

MOXA DR-75-24/120-24 Kit d'alimentació elèctrica del Switch 2
LightMax 12W-12SCDSM Caixa de terminació de fibres. 1

--- MATERIAL  DE  CONNEXIÓ  I  FERRATGE:  incl.
Pany de l'armari mural. 1

• Equips a instal·lar en Zona Carrer Ramón y Cajal (fase 2) 

Referència Descripció Unitats

PANASONIC WV-SP509 Càmera de 3,10 Mgpixels i òptica varifocal de
5-40 mm, IP66 3

MOXA EDS-P506A-4PoE-SS-SC

Switch de 4 ports RJ-45 10/100 Mbps 802.3af
(poe) marca MOXA model EDS-P506A-4PoE-SS-
SC o altre de característiques similars o millors.

2

Scheneider NSYCVF38M115PF Ventilador 58m3/h 1
Scheneider NSYCAG92LPF Reixeta de sortida 1
Scheneider NSYCAP125LZF Carcassa d'estanqueitat IP55 2
Scheneider NSYCAP125L55 Filtre carcassa d'estanqueitat 2

Scheneider NSYCRN55250
Armari  mural  d'acer  amb  porta  frontal
cega  amb  tancament  de  doble  barra  de
3mm.

MOXA DR-75-24/120-24 Kit d'alimentació elèctrica del Switch 2
LightMax 12W-12SCDSM Caixa de terminació de fibres. 1

Pàgina 43 Carrer Ample, núm. 14 àtic 1era. – 17600 Figueres – e-mail: info@localseg.com



Referència Descripció Unitats
LightMax LM-H024 Torpedo de connexions 24 F.O. 2

--- MATERIAL  DE  CONNEXIÓ  I  FERRATGE:  incl.
Pany de l'armari mural. 1

• Equips a instal·lar Mon Millor. 

Referència Descripció Unitats

PANASONIC WV-SP509 Càmera de 3,10 Mgpixels i òptica varifocal de
5-40 mm, IP66 2

MOXA EDS-P506A-4PoE-SS-SC

Switch de 4 ports RJ-45 10/100 Mbps 802.3af
(poe) marca MOXA model EDS-P506A-4PoE-SS-
SC o altre de característiques similars o millors.

2

Scheneider NSYCVF38M115PF Ventilador 58m3/h 1
Scheneider NSYCAG92LPF Reixeta de sortida 1
Scheneider NSYCAP125LZF Carcassa d'estanqueitat IP55 2
Scheneider NSYCAP125L55 Filtre carcassa d'estanqueitat 2

Scheneider NSYCRN55250
Armari  mural  d'acer  amb  porta  frontal
cega  amb  tancament  de  doble  barra  de
3mm.

MOXA DR-75-24/120-24 Kit d'alimentació elèctrica del Switch 2
LightMax 12W-12SCDSM Caixa de terminació de fibres. 1

--- MATERIAL  DE  CONNEXIÓ  I  FERRATGE:  incl.
Pany de l'armari mural. 1

• Equips a instal·lar  Pl. Nova Icaria. 

Referència Descripció Unitats

PANASONIC WV-SP509 Càmera de 3,10 Mgpixels i òptica varifocal de
5-40 mm, IP66 2

MOXA EDS-P506A-4PoE-SS-SC

Switch de 4 ports RJ-45 10/100 Mbps 802.3af
(poe) marca MOXA model EDS-P506A-4PoE-SS-
SC o altre de característiques similars o millors.

2

Scheneider NSYCVF38M115PF Ventilador 58m3/h 1
Scheneider NSYCAG92LPF Reixeta de sortida 1
Scheneider NSYCAP125LZF Carcassa d'estanqueitat IP55 2
Scheneider NSYCAP125L55 Filtre carcassa d'estanqueitat 2

Scheneider NSYCRN55250
Armari  mural  d'acer  amb  porta  frontal
cega  amb  tancament  de  doble  barra  de
3mm.

MOXA DR-75-24/120-24 Kit d'alimentació elèctrica del Switch 2
LightMax 12W-12SCDSM Caixa de terminació de fibres. 1

--- MATERIAL  DE  CONNEXIÓ  I  FERRATGE:  incl.
Pany de l'armari mural. 1
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1.10.2. Càmeres de videovigilància

Les càmeres son la part mes important en aquest sistema. Son les encarregades de
captar les imatges i enviar-les al servidor de gravació.

En aquest projecte estan contemplades 11 càmeres IP.

• 4 per cobrir la rotonda de Llers (ZONA 1) 

• 3 per cobrir la zona de carrer Ramón y Cajal (ZONA 2) 

• 2 per cobrir la zona de carrer Ramón y Cajal  amb carrer del  Mon Millor i  el
Passatge de Federico García Lorca ( ZONA 3)

• 2 per cobrir la zona de la Plaça de la Nova Icària (ZONA 3)

Aquestes  càmeres  han de complir  algunes condicions  bàsiques:  Han de ser  vari
focals de entre 5mm i 40mm, Han de ser càmeres de gran resolució (Megapixels) i
han de servir tant de dia com de nit.

Les especificacions de la càmera que es vulgui implantar han de complir les següents
característiques mostrades a continuació.

Cal remarcar, que tant al projecte com al pressupost, s’ha agafat una càmera d’una
marca comercial, però aquesta no es vinculant, senzillament s’ha agafat per poder
dotar  d’unes  prestacions  tècniques  d’acord  al  mercat  existent  i  d’acord  a  les
necessitats.
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1.10.3. Armaris d'alimentació elèctrica a nous equips

Són els mateixos armaris de F.O. ja que les càmeres estaràn alimentades a través del
cable UTP. Com s'ha dit seran armaris ventilats IP55  (5 -  protegit contra pols; 5 –
protegit contra projeccions d'aigua)  per alimentar les càmeres que hi hagi en el
suport. Les dimensions, al tractar-se d’un emplaçament públic seran el més reduides
possible possible 500x500mm.

La connexió elèctrica amb els elements de protecció de la línia es situaran en el
quadre d'alimentació d'enllumenat més pròxim. Si per espai d'aquest armari no es
poguessin instal·lar els elements de protecció corresponent de la línia que alimenta
a l'armari de F.O. s'Instal·larà una petita caixa estanca per situar aquests elements
de protecció.

Les  dimensions  dels  pericons  seran  de  dimensió  suficient  per  encabir  els
components necessaris. Serà vital que encara que les zones en les que es pot
treballar són sol públic, es probable que a l’hora de fer rases o excavacions, es
prenguin  totes  les  mesures  necessàries  pels  possibles  serveis  afectats:  gas,
aigua,  llum,  telèfon  i  electricitat.  Tanmateix  s'ha  realitzat  un  amidament  de
possibles afectacions de serveis les quals s'han valorat en diferents partides del
pressupost. També s'annexa a aquest projecte els plànols de serveis afectats
facilitats per les companyies.

El  millor  que  es  pot  fer  és  aprofitar  les  canalitzacions  existents,  però  hi  ha

emplaçaments on es possible que la informació no sigui fidedigne , donat que

són instal·lacions antigues i es possible que els plànols que es disposa siguin a

nivell de projecte i no «as built».
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1.10.4. Elements de suportació mecànica d'equips

Donat que parlem d’aprofitar els suports existents a la ciutat i nous suports dedicats
en  aquells  emplaçaments  on  hi  hagi  necessitat,  es  farà  una  consulta  als
departaments  corresponents  per  avaluar  la  idoneïtat  dels  emplaçaments,
especificant  emplaçament  i  dimensions  del  que  s'instal·larà.  A  l’hora  de  fer  la
instal·lació  s’haurà  de  tenir  en  compte  aquest  concepte,  ja  que  la  instal·lació
d’elements de grans dimensions distorsionaria amb l’entorn.

El tipus d’ancoratge estàndard que posseeix l’aparell ha de ser capaç de suportar
vents  de  150Km/h.  En  cas  de  que  aquest  no  sigui  capaç  de  treballar  amb  una
probabilitat de vent d’aquestes dimensions s’haurà de substituir per un altre suport.

En tot cas, tots els ferros hauran de garantir que són d'acer inoxidable o amb un
procés de galvanitzat en calent. El fabricant de l’aparell s’haurà d’informar de quina
alçada mínima és necessària per instal·lar els aparells i serà una dada de disseny que
s’haurà de tenir present.

La nostre experiència que aquesta alçada es troba entre els 6 a 8 metres, en funció
de la zona i el suport. Com a línia general sempre que hi hagi un dubte amb el tipus
de suport.

Es procedirà de forma automàtica pel suport dedicat. En aquests casos es deixa en
mans del director facultatiu i dels tècnics de l’ajuntament la selecció i ús d’aquests
suports o en el seu defecte l’autorització d'instal·lació d’un nou suport.

No  convé  carregar  en  excés  els  suports  per  la  qual  cosa  el  pes  i  la  forma  de
l’equipament que s’afegirà és important tenir-los com a dades de disseny.

El promotor haurà d’entregar la documentació suficient de la construcció d’aquests
emplaçaments al contractista perquè aquest pugui fer un treball assenyat, amb les
màximes  garanties  de  seguretat  del  vianants  i  que  no  malmeti  la  resistència
estructural dels suports: fanals, bàculs, columnes, etc.
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1.11. SALA DE CONTROL EXISTENT

A  la  sala  de  control  existent  s’han  de  realitzar  les  següents  tasques  de
verificació:

• Definició  del  CPD:  cal  documentar  prèviament  tots  els  processos  que  ens
portaran a desenvolupar els servidors que tindran una missió concreta: prestar
els serveis. 

• Confirmació del disseny de CPD: una vegada tenim tots els processos identificats
passarem a la fase de la confirmació que consistirà un nou document o acta
d’execució  del  CPD.  Aquest  document  s’haurà  de  ratificar  per  la  direcció
facultativa i pels tècnics de l’ajuntament. 

• Revisió de servidors i  equipament CPD: comprovar el correcte funcionament i
comunicació amb els equips afegits. 

• Afegir  discs  durs  emmagatzematge  noves  càmeres:  revisar  i  comprovar  la
idoneïtat  de  la  instal·lació  dels  nous  disc  durs  per  el  enregistrament  de  les
imatges captades per les noves càmeres a instal·lar. 
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1.12. ALTRES

Per finalitzar el projecte després d'haver-hi instal·lat tots els equips i confirmat el
seu correcte funcionament, només ens queden 3 aspectes o tasques a fer que són
bàsicament documentació que s’ha d’entregar amb el projecte:

• Generació  dels  «As  Builts»:  seran  imprescindibles  per  poder  certificar  l’obra.
Consistirà en un document que acompanyarà a cadascun dels punts instal·lats i
en els es detallen amb fotografies i d’altres dades, el procés de construcció de
l’emplaçament.  Es  detallaran  amb  els  corresponents  certificats  els  equips  i
elements  constructius  instal·lats,  amb  les  canalitzacions,  quadres  elèctrics,
reguladors, arquetes de pas, mobiliari urbà, etcètera... i s’entregaran en format
digital  els  plànols  (CAD  o  semblants)  per  poder-los  afegir  a  la  informació
municipal. La part del CPD també tindrà el seu Asbuilts, on s’hauran de detallar:
tots  els  servidors  i  màquines  afegides,  les  comunicacions,  les  configuracions,
construcció  de  la  sala  de  control,  etc...  Aquest  document  haurà  de  ser  fidel
respecte  del  que hi  hagi  instal·lat  i  configurat.  Per  tal  d'assegurar  la  precisió
d'aquest document s'han establert diverses jornades d'un equip topogràfic per
tal de marcar amb exactitud la posició de tots els elements que integraran la
instal·lació.

• Certificació  de  l’obra:  el  procés  de  certificació  consistirà  en  l’acceptació  dels
treballs realitzats per poder emetre factures. Aquest procés potser parcial o total
en  funció  del  projecte  a  desenvolupar  i  de  les  premisses  que  marqui
l’ajuntament. Permetrà, prèvia entrega dels asbuilts, l’emissió d’una factura per
part de l’adjudicatari. 

• Acta de recepció de l’obra:  fins a aquesta data l’obra i  tots els elements que
l’integren seran propietat de l’adjudicatari,  per la qual  cosa en el  cas de que
passes  quelcom:  robatori,  etc...  serà  responsabilitat  de  l’adjudicatari  la  seva
reposició i/o reparació.
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1.13. CONCLUSIONS

El present projecte, pretén analitzar les necessitats definides per l'Ajuntament de
Figueres per la realitzar la implementació de dues noves àrees de videovigilància
dins de la zona oest de la ciutat de Figueres.

Analitzant  les  necessitats  reals  i  el  treball  de  camp  realitzat,  s'han  obtingut  les
diferents propostes que s'adjunten dins d'aquest projecte, on es desenvolupen dues
xarxes molt diferenciades de transmissió de dades.

Remarcar que tot i les indicacions de l'Ajuntament de Figures de definir en la zona
del carrer Ramón y Cajal  només 3 càmeres, aquest projecte ha desenvolupat un
total de 7 càmeres, 2 d'elles a la Plaça de la Nova Icària i 2 mes a la zona formada
per el carrer Ramón y Cajal, carrer del Mon Millor i el Passatge de Federico García
Lorca,  ja  que  el  cost  final  no  és  excessiu  tenint  en  compte  la  infraestructura
realitzada de la fase 2. 

Paral·lelament  a  aquesta  decisió  presa  per  l'equip  tècnic  de  LOCALSEG,  dins  de
l'apartat d'estat d'amidaments i pressupost, s'ha desglossat les partides per poder
extreure el sobre cost afegit en aquesta fase, realitzant una previsió de fase 3.

No obstant, i amb la finalitat d’obtenir unes instal·lacions més dignes i segures, el
peticionari  assumirà totes les objeccions o modificacions que estimin necessàries
realitzar els Serveis Tècnics Municipals, o qualsevol altre organisme competent.

Figueres, 15/OCTUBRE/2016
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2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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2.1. PRESSUPOST I AMIDAMENT
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2.2. RESUM DEL PRESSUPOST PEM

Projecte: Projecte de videovigilància urbana de Figueres

Capítol Import

Capítol 0 FASE 0 ( Part comuna Fase 1 y Fase 2) 14.166,22

Capítol 1.1 Equipament 1.221,29

Capítol 1.2 Obra civil i instal·lacions 12.944,93

Capítol 1 FASE 1 (Rotonda de LLers) 50.497,59

Capítol 1.1 Equipament 10.630,41

Capítol 1.2 Obra civil i instal·lacions 39.867,18

Capítol 2 FASE 2 (c. Ramón y Cajal - Dr. Ferran) 85.866,15

Capítol 2.1 Equipament 10.156,73

Capítol 2.2 Obra civil i instal·lacions 75.709,42

Capítol 3 FASE 3 (Mon Millor - Nova Icaria) 80.617,94

Capítol 3.1 Equipaments 18.393,50

Capítol 3.2 Obra civil i instal·lacions 62.224,44

Pressupost d'execució material 231.147,90

   
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de 

DOS CENTS TRENTA-UN MIL CENT QUARANTA SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.
  

Figueres, 15/OCTUBRE/2016
Enginyer Tècnic Industrial

Lluís Sànchez Reina
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2.3. RESUM DEL PRESSUPOST PER CONTRACTA AMB IVA

 Projecte: Projecte de videovigilància urbana de Figueres

Capítol Import

Capítol 0 FASE 0 ( Part comuna Fase 1 y Fase 2) 14.166,22

Capítol 1.1 Equipament 1.221,29

Capítol 1.2 Obra civil i instal·lacions 12.944,93

Capítol 1 FASE 1 (Rotonda de LLers) 50.497,59

 Capítol 1.1 Equipament 10.630,41

 Capítol 1.2 Obra civil i instal·lacions 39.867,18

 Capítol 2 FASE 2 (c. Ramón y Cajal - Dr. Ferran) 85.866,15

 Capítol 2.1 Equipament 10.156,73

 Capítol 2.2 Obra civil i instal·lacions 75.709,42

 Capítol 3 FASE 3 (Mon Millor - Nova Icaria) 80.617,94

 Capítol 3.1 Equipaments 18.393,50

 Capítol 3.2 Obra civil i instal·lacions 62.224,44

 Pressupost d'execució material 231.147,90

 13% de despeses generals 30.049,23

 6% de benefici industrial 13.868,87

 Suma 275.066,00

 IVA 21% 57.763,86

 Pressupost d'execució per contracta 332.829,86

   

 
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de 

TRES-CENTS TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS.

    

 
Figueres, 15/OCTUBRE/2016

Enginyer Tècnic Industrial
Lluís Sànchez Reina
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

3.1. CONDICIONS GENERALS

Dins del present projecte fitxarem una sèrie de condicions que s’han de seguir
d’acord amb la legislació aplicable.

Aquests  i  d’altres  detalls,  coneguts  pel  contractista  i  per  tant  d’obligada
observació per a la seva acceptació, a més de totes les normes, lleis, decrets,
ordres  i  reglaments  que composen la  legislació vigent,  dictats  per  qualsevol
administració que ens  afecti.  S’aplicarà,  també,  en els  casos  que la  Direcció
Facultativa ho cregui necessari, les Normes Tecnològiques d l’Edificació (NTE).

Les obres de referència comprendran tots els treballs necessaris dels diferents
oficis, inclosos tots els materials i mitjans auxiliars fins que la construcció quedi
totalment acabada i en disposició de ser utilitzada pel fi al que es destina.

Tots els materials i unitats d’obra que es facin servir duran l’execució de l’obra,
hauran  de  reunir-les  condicions  de  qualitat  i  solidesa  que  en  cada  cas
s’assenyali.

3.2. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.2.1. Justificació del Decret 375/88

El  plec  de  condicions  que  s’adjunta  té  la  finalitat  d’establir  els  criteris  bàsics  pel
desenvolupament del projecte de control, a fi de complir amb el decret 375/88 d’1 de
setembre de 1988 (DOG 28/11/88) i  desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de
1989.

3.2.2. L'enginyer Director

L’Enginyer autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec
de condicions els controls de qualitat a realitzar pel bon funcionament de l’execució
de l’obra. Aquests seran: els especificats a les normes de compliment obligat i els
que l’enginyer consideri pertinents, demanant si s’escau controls més estrictes que
els legalment establerts, que seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta
de la Direcció Facultativa.

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció
Facultativa en un termini màxim d’una setmana des de que es va encarregar.
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3.2.3. El constructor

El  constructor  estarà  obligat  a  executar  les  proves  de  qualitat  que  li  siguin
ordenades,  tenint  el  promotor  la  possibilitat  de  rescindir  el  contracte  en  cas
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

3.2.4. Instal·lació elèctrica

Comptadors i Escomesa
Si  s’escau,  s’haurà d'instal·lar  una caixa externa segons esquemes UNESA i  muntada
superficialment sobre el quadre d'il·luminació o sobre el quadre regulador, en funció del
suport escollit, però sempre amb el vist i plau dels mantenidors de l’ajuntament, qui
seran  ells  que  confirmaran  les  dimensions  de  les  caixes  i  els  requisits  que  s’ha  de
complir.

La caixa haurà de quedar fixada sòlidament al parament per una mínim de quatre
punts, en un lloc de fàcil  i  lliure accés amb la part inferior situada a una alçada
mínima de 40 cm (± 3cm) i ± 2% d’aplomament.

Els comptadors seran monofàsics o trifàsics segons la documentació tècnica i poden
anar acompanyats o no de rellotges per a tarifes horàries. Aniran fixats sòlidament
per  3  punts  a  la  placa  base  de  la  caixa  o  armari,  amb  els  borns  connectats
correctament impedint la seva manipulació per personal aliè no autoritzat.

Alimentació elèctrica

Tots els equipaments necessiten com a tensió de funcionament 220VAC. Per aquest
motiu s'ha previst una connexió a quadre d'enllumenat públic, els quals disposen de
tensió les 24 hores. Es realitzaran les adaptacions i/o ampliacions precises per tal
d'acollir  la  nova  infraestructura.  Es  valorarà  la  inclusió  d'equips  SAI  per  tal
d'assegurar  el  subministrament de tensió així  com de l'amortiment de possibles
sobretensions, a criteri dels equips tècnics de l'Ajuntament.

Quadre general de comandament i protecció

El quadre general es composarà per: interruptors automàtics a actuar per corrent de
diferencia  residual  (diferencials)  muntats  seguidament  del  ICP,  i  connectat  als
interruptors automàtics amb el conductors assenyats.

L’Interruptor automàtic  magnetotèrmic unipolar,  bipolar,  tripolar  o tetrapolar  pel
Control de Potència (ICP) estarà localitzat el més a prop de l’entrada de la derivació
individual.

A  continuació,  per  alimentar  els  equips  de  videovigilància,  s’afegira  un
magnetotèrmic d’alimentació (PIA) de caracterísitca 16A/2p, corba C i poder de tall
6kA. 
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Penjat dels magnetotèrmics hi haurà diferencials rearmables de 30mA/40A/2p. El
quadre  elèctric  haurà  d'indicar  clarament  que  els  diferencials  instal·lats  són
rearmables. La resistència de terra de la instal·lació en cap cas pot passar de 30Ω.

Preferiblement s'instal·laran diferencials de sensibilitat 300mA. No obstant, en cas
de que la resistència de terra superi els  30Ω i no sigui viable millorar-la el diferencial
haurà de tenir una sensibilitat de 30mA. En aquest cas la resistència de terra serà
inferior a 800Ω.

L'envolvent  del  quadre,  proporcionarà un grau de protecció mínima IP55 segons
UNE 20.324 i IK10 segons UNE-EN 50.102 i disposarà d'un sistema de tancament que
permeti l'accés exclusiu al mateix, del personal autoritzat, amb la seva porta d'accés
situada a una altura compresa entre 2m i 0,3 m. Els elements de mesures estaran
situats en un mòdul independent.

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades a terra.

Si l’emplaçament ho demana s’haurà de posar a la norma UNESA. Tot depèn de
l’estat del quadre elèctric.

Instal·lació armari

En aquells emplaçaments que no disposin d’armari de comunicacions o aquests no
estigui  en condicions per contenir els nous elements, s’haurà d'instal·lar un petit
armari, minimitzar l’impacta al màxim i suficient per ubicar tots els equipaments
necessaris i tot haurà d’estar subjecte i perfectament endreçat.

El  conductor  ha  de  penetrar  10  cm  (±  1cm)  dins  les  caixes  de  derivació  i
mecanismes, portant una identificació mitjançant, anelles o brides del circuit al qual
pertanyen a la sortida del  quadre de protecció.  Els entroncaments es faran amb
borns  o  regletes  de  connexió,  prohibint-me  expressament  el  fer-ho  per  simple
recargolament  o  enrotllaments  dels  fills.  El  radi  de  curvatura  mínim  admissible
duran l’estesa serà de 15 vegades el diàmetre del cable quan aquest sigui unipolar i
12 si són multipolars.

Els armaris com a mínim seràn de 500x500mm poden reduir-se la seva dimensió si
es permet instal·lar adequadament els components del sistema en el seu interior i
complir amb els radis de curbatura exigits.

Els armaris seran ventilats. Disposaran de reixes i, si  s'escau, sistemes d'extracció
d'aire. 

Els armaris seran IP55: protegits contra la pols i contra rajos d'aigua.
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Anelles de terres

El conductor utilitzat per a la xarxa de terres serà de coure nu, les connexions es
faran per soldadura sense la utilització d’àcids o amb peces de connexió de material
inoxidable unides a pressió. El circuit de terra no serà interromput per la col·locació
de  seccionadors,  interruptors  o  fusibles  i  seguirà  el  recorregut  indicat  per  a  la
documentació tècnica o la Direcció Facultativa, quedant instal·lat al fons de rases
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.

Tot i que no es preveu la instal·lació de cap anella de terra amb els suport designat,
donat  que es  suposa que ja  en disposen,  en el  cas  de que siguin  necessària  la
instal·lació d’alguna piqueta,  la connexió a terra serà d’acer amb recobriment de
coure, clavades a terra en posició vertical i enterrades dins del terreny de tal forma
que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat quedant fàcilment localitzable,
per poder realitzar les proves periòdiques de resistència a terra. Les unions seran
netes, sense humitat i en la mesura del possible que evitin efectes electroquímics,
rígides, assegurant un bon contacte elèctric amb el conductors dels circuits de terra
mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d’alt punt de fusió, etc...en el
cas de soterrar 2 piquetes en paral·lel la distància entre elles no serà inferior a la
seva longitud.

3.3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS SUPORTS METÀL·LICS

Tots els material utilitzats seguiran les condicions indicades en les instruccions, plecs
i  normes  legals.  Seran  totalment  nous  i  en  cas  de  no  ajustar-se  al  que  diu  la
memòria la direcció de l’obra podrà demanar que sigui retirat.

En  el  cas  de  discrepàncies  entre  el  plec  i  les  disposicions  esmentades  serà
d’aplicació la més exigent. En el cas de contradicció, seran les d’aquest plec,
excepte autorització expressada per escrit en la direcció Facultativa d’Obres.

3.3.1. Materials metàl·lics

Tot els material metàl·lics a utilitzar seran nous; no s’admeten partides procedents
de desguassos o en dubtós estat de conservació, segons ME62, articles 10, 11, 12,
13, 14 i comentaris, MV1041966, MV1061968. Excepte que es digui el contrari, el
Contractista estarà obligat a:

- A  realitzar  el  muntatge  en  blanc,  parcials  o  totals,  que  siguin  necessaris  per
assegurar que l’assemblatge de les diferents parts de l’estructura no presentarà
dificultats  anormals  en  el  moment  d’efectuar  el  muntatge  definitiu,  fent-se
responsable de les que pugui sortir. 

- A  subministrar  un  5%  més  del  número  de  cargols  i  perns,  en  prevenció  de
pèrdues i substitucions dels fets malbé durant el muntatge. 
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3.3.2. Acoblament i mitjans d’unió

Els  acoblaments  i  mitjans  d’unió  de  les  peces  de  l’estructures  s’ajustaran  als
assenyalats pel fabricant del suports.

Les unions definitives de muntatge en obra seran cargolades i es tindrà en compte el
diàmetre  dels  forats  dels  cargols  s’haurà  de  preveure  mitjançant  consulta  a
l’empresa que realitza el galvanitzat, la reducció del diàmetre per aportació de zinc i
comptant amb la reducció el diàmetre serà 1 mm major que el nominal dels cargols.
Les unions de barres no soldades, hauran de realitzar-se emprant 2 cargols com a
mínim, qualsevol que siguin els perfils a unir.

Les unions cargolades es realitzaran emprant com el cargol, una volandera plana i
una  grover  per  la  banda  de  la  femella.  Una  vegada  col·locada  la  femella,  es
granatejarà  la  part  exterior  del  cargol.  Les  unions  soldades  podran  executar-se
mitjançant els procediments de solda a l’arc elèctric o per resistència. La soldadura
per arc elèctric podrà emprar-se en totes les costures, tant de força com de simple
acoblament. Es permetrà els processos de solda automàtica o semiautomàtica per
arc submergit, electroscòpia o en atmosfera d’anhídrid carbònic. Les soldadures a
extrem seran sempre contínues i de penetració completa. Es realitzaran adoptant les
mides  necessàries  per evitar  els  cràters  finals.  Quan es realitzin unions  d’aquest
tipus entre 2 peces de diferent secció transversal, l’extrem de la que tingui major
secció s’aixamfranarà, en totes les cares en que sigui necessari, amb pendent no
superior a la de 1:4 amb la finalitat d’obtenir una transició suau. No es permetran
els cordons discontinus.

Queda prohibit reomplir amb soldadura els forats practicats a l’estructura per als
reblons o cargols provisionals de muntatge. Es disposar-ne, els forats en forma que
no afectin a la resistència de les barres o de les unions de l’estructura. Els operaris
que  hagin  de  realitzar  unions  soldades  hauran  de  tenir  una  gran  qualificació  i
experiència. Davant de dubtes d’interpretació es parlarà amb la Direcció d’Obres.

3.3.3. Acer per armadures

Compliran les prescripcions i assaigs indicats a la “instrucció per al projecte i
execució d’obres de formigó en massa o armat” EHE08.

3.3.4. Acer laminat per a estructures metàl·liques

Agafem com a definició  d’acer laminat  per a estructures metàl·liques,  l’acer dels
perfils de secció constant, obtingut per laminació d’acers tous soldables.

Compliran  amb  les  condicions  exigides  a  la  “instrucció  per  al  càlcul  de  trams
metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els de formigó
armat”, aprovada per l’ordre de 17 de juliol de 1956 i posteriors, la “instrucció per a
estructures  d’acer  EM62”  (i  posteriors)  i  la  MV  1021975  “Acer  laminat  per  a
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estructures d’edificació”. L’acer laminat que s’utilitzarà a l’estructura de la torre serà
homogeni i no tindrà: esquerdes, rebaves o bufaments.

Les reduccions de la seva secció estaran per sota del 5%. La direcció d’obres podrà
demanar  un  assaig  en  un  laboratori  independent  del  tipus  de  material  que
constituirà l’estructura dels suports (tracció, fatiga, esforç, sobrecàrrega, etc.), si ho
creu convenient.

3.3.5. Cargols, femelles i accessoris

El  petit  ferro  (cargols,  femelles,  volanderes  i  accessoris)  haurà  de  complir  les
prescripcions que s’indiquin en les normes MV106 i MV107 i la DIN2671976.

Tot  aquests  material  seran  galvanitzats.  La  longitud  dels  cargols  serà  la  mínima
necessària perquè una vegada muntada la seva corresponent femella i volanderes,
quedin 3 o més filets de rosca a l’exterior per granatejar.

La direcció d’obres podrà demanar l’assaig en un laboratori independent de cargols,
femelles i volanderes que cregui necessaris segons indica el tipus de material que
constituirà l’estructura de la torre (tracció, fatiga, esforç, sobrecàrrega, etc.).

3.3.6. Muntatge de les estructures

El procés de muntatge serà fixat d’acord amb la Direcció de l’Obra. El Contractista no
podrà introduir per si mateix cap modificació sense aconseguir la prèvia aprovació
de la Direcció facultativa.

Les  manipulacions  necessàries  per  a  la  càrrega,  descàrrega,  transport,
emmagatzematge a peu d’obra i muntatge, es realitzaran amb la cura suficient per a
no provocar  sol·licitacions  excessives  en cap  element de l’estructura,  i  per  a  no
danyar ni a les peces ni a la protecció, en especial a les parts sobre les que hagin de
fixar-se les cadenes, cables o ganxos a utilitzar a l’elevació o subjecció de les peces
de l’estructura.

Es corregiran amb cura, abans de procedir al muntatge, qualsevol abonyegadura,
guerxesa o torçada que hagin pogut provocar-ne a les operacions de transport. Si el
defecte no pot ser corregit, o es presumeix que després de corregit, pot afectar a la
resistència o estabilitat de l’estructura, la peça en qüestió serà rebutjada, marcant-la
degudament per deixar-ne constància.

Durant el seu muntatge, l’estructura s’assegurarà provisionalment mitjançant perns,
cargols, calzes o qualsevol altre mitjà auxiliar adequat, havent de quedar garantida,
amb els que s’utilitzin, l’estabilitat i resistència d’aquella, fins el moment d’acabar les
unions definitives.
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Es  prestarà  la  deguda  atenció  a  l’acoblament  de  les  diferents  parts,  perquè
l’estructura  final  sigui  la  que  s’ha  de  fer.  Es  procurarà  executar  les  unions  de
muntatge de forma que tots els seus elements siguin accessibles a una inspecció
posterior.

En tots els casos en que sigui forçós que quedin alguns ocults, no es procedirà a
col·locar els elements que els cobreixin, fins que no s’hagi inspeccionat amb cura els
primers.

3.3.7. Tolerància de forma

Llevat prescripció en contra, les toleràncies màximes que s’admetran respecte a
les cotes dels plànols seran:

- En el pas, gramils i alineacions dels forats destinats a cargols,1/10 del
diàmetre d’aquests. 

- En les longituds de les barres components ±3 mm. 

3.3.8. Protecció

Pel procés de galvanitzat es tindrà en compte les normes: UNE 37302 (respecte del
material),  UNE 37.501 UNE 37.5531973 i  UNE 37.183 (execució i  assajos)  i  amb
caràcter general l’ISO 14591973, ISO 14601973 i ISO 14611973.

Tots  els  elements  metàl·lics  aniran  galvanitzats.  Si  el  galvanitzat  hagués  estat
efectuat  deficientment  a  judici  de  la  Direcció  d’Obra,  el  Contractista  haurà
d'efectuar-lo de nou, sense dret a cap reclamació.

3.3.9. Pintures

Si s’escau l’ús de pintures per dissimular l’impacta dels elements radiants, s’haurà de
netejar tots els elements amb dissolvents, amb l’aplicació d’una capa d’imprimació
epoxi  curada amb poliamida de 2 components amb un gruix de pel·lícula  de 35
micres (imprimació anticorrosiva) i 2 capes d’acabat amb esmalt de poliuretà alifàtic
amb un gruix de pel·lícula de 35 micres (pintura d’acabat).
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3.4. ASPECTES TÈCNICS PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Els equips auxiliars  necessaris hauran d’estar  disponibles en obra amb l’antelació
suficient, mantenir-se en condicions de treball assenyades i en cas contrari s’hauran
de  substituir.  Queda  fitxat  el  següent  calendari  mínim  de  comunicacions  del
Contractista  a  la  Direcció  d’Obra  i  la  Propietat,  perquè  si  ho  estimen oportú  es
puguin inspeccionar cadascuna de les diferents fases de l’obra:

- A l’inici del projecte es visitaran conjuntament els primers replantejos per fitxar
les  directrius  de  disseny  i  elecció  de  suports.  També  es  definiran  les
fonamentacions. 

- Una vegada feta l’excavació per a les fonamentacions. 

- Una vegada col·locades les armadures i encofrats de les sabates i ancoratges de
la  torre  i  columnes  i  realitzades  les  preceptives  orientació  i  anivellament
d’aquests. 

- Durant i al final del formigonat de les sabates de fonamentació. Com a mínim
haurà  estar  en  la  data  d’aquesta  visita  el  primer  tram  de  l’estructura  i  la
cargolada corresponent. 

- Al finalitzar el muntatge de cada tram i de l’estructura de la torre sencera. En
aquesta data el material corresponent a la instal·lació de parallamps, presa de
terra i abalisament nocturn, així com el productes que composen el capítol de
pintura. 

- Una vegada preparada la xarxa de presa de terra sense tapar les rases i pous i
instal·lats el parallamps i abalisament nocturn. 

- Al finalitzar les mans d’imprimació i cada una de les d’acabat. 

- Una vegada per definir el model constructiu de les rases i cates que s’hagin de
fer. 

- Durant l’execució de l’obra hi haurà una reunió setmanal de seguiment. 

- Una vegada s’hagi instal·lat la primera cella i aquesta estigui activa, es procedirà
a una visita per validar la cobertura. 

- Una vegada el dia que es vagin a configurar el elements del CPD. 

- Al final de l’obra, el Contractista proporcionarà els elements necessaris per poder
comprovar  el  funcionament  del  sistema  d’abalisament  nocturn  i  amidar  la
resistència òhmica de la xarxa de terra, funcionament sencer de la xarxa i els
seus serveis. 
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3.4.1. Esclariment i esbrossada

S’han d’extreure i retirar de les zones que corresponguin: els arbres, fustes caigudes,
arrels, brossa, plantes, calcinals, escombraries i entrebancs en general.

Aquest  treballs  seran  executats  pel  Contractista.  La  Direcció  d’Obres  designarà  i
marcarà aquells elements que han d’estar  intactes i  es prendran les precaucions
necessàries per aconseguir-lo Els calcinals i les arrels soltes seran eliminats fins a
una profunditat no inferior a 50 cm en les superfícies d’assentament de terraplens.

3.4.2. Accessos a les obres i instal·lacions

Els accessos als diferents talls seran construïts pel Contractista per la seva compte i
risc. La Direcció d’Obra té la potestat d’exigir la seva millora o generar de nous si ho
creu necessari.

3.4.3. Excavacions de rases o fonaments

La Direcció d’Obra serà notificada amb antelació suficient pel Contractista el final de
qualsevol  excavació,  per  possibilitar  les  comprovacions  corresponents.  El  terreny
natural adjacent al de l’excavació no és modificarà ni remourà sense autorització de
la Direcció d’Obra.

Una vegada fet el replanteig dels fonaments o rases, la Direcció d’Obra autoritzarà
l’inicio de les obres d’excavació. Aquesta tasca d’excavació es farà fins arribar a la
profunditat fixada i obtenir una superfície ferma i neta a nivell. Si apareix aigua a les
rases  o  fonaments  que  estan  excavant,  s’utilitzaran  els  mitjans  i  instal·lacions
auxiliars necessaris per esgotar-la, per compte del Contractista. Cal recordar que el
material  excavant es dipositarà de forma que no molesti  en la realització de les
obres.

El Contractista haurà de preveure la utilització d’estrebades en tots aquells trams de
rases o pou en els que la seguretat del treball  ho demani, essent responsable el
Contractista de qualsevol accident per absència d’estrebades i no execució de les
normes de bona pràctica.

Les  explanacions  i  excavacions  es  realitzaran  amb  excavadora,  amb  martell
perforador  o  a  pic  i  pala,  no  permetent-se  la  utilització  d’explosius  sota  cap
concepte.

En la generació de les mini rases es prestarà especial atenció en la senyalització i
tancament per evitar accidents.
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3.4.4. Rebliments

Consisteix  en  el  conjunt  d’operacions  de  transport,  extensió  i  compactació  de
materials terrossos, procedents d’anteriors excavacions, per a rebliment de rases o
qualsevol altre zona.

S’entendrà els material en capes horitzontals i gruix uniforme (no superior a 15cm),
fins aconseguir un grau de compactació igual o superior al 95% del Proctor normal.
Abans de posar una nova capa l’anterior haurà assolit el grau de compactació exigit.
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3.5. ASPECTES TÈCNICS PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Les càmeres visualitzaran les zones indicades pels responsables de la policia local i
d’acord amb totes les directrius del consell de videovigilància, qui depenent de la
conselleria de justícia, emetrà el corresponent vist i plau a les mateixes i les seves
ubicacions. Al tractar-se d’emplaçaments públics, la justificació i la ubicació ha estat
donada pels responsables policials, que amb criteris de funcionalitat: càmeres de
seguretat i càmeres de control de trànsit, han definit els emplaçaments.

En aquells emplaçaments on hi hagi risc que persones siguin gravades en les seves
cases, s’obligarà a disposar-ne de les pertinents mascares per inhabilitar la filmació
de  les  mateixes.  Altrament,  l’accés  a  les  imatges  no  serà  sinó  a  les  persones
autoritzades per la policia local i amb la finalitat per la que s’han dissenyat.
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4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

4.1. OBJECTE DE L'ESTUDI 

Conforme s'especifica en l'apartat 2 de l'Article 6 del RD 1627/1.997, l'Estudi Bàsic
haurà de precisar:

Les normes de seguretat i salut aplicables en l'obra. 

La  identificació  dels  riscos  laborals  que  puguin  ser  evitats,  indicant  les  mesures
tècniques necessàries. 

Relació  dels  riscos  laborals  que  no  poden  eliminar-se  conforme  a  l'assenyalat
anteriorment  especificant  les  mesures  preventives  i  proteccions  tècniques
destinades a controlar i reduir riscos valorant la seva eficàcia, especialment quan es
proposin  mesures  alternatives  (si  escau,  es  tindrà  en  compte  qualsevol  tipus
d'activitat  que  es  porti  a  terme en  la  mateixa  i  contindrà  mesures  específiques
relatives  als  treballs  inclosos  en  un  o  varis  dels  apartats  de  l'Annex  II  del  Reial
decret.) 

Previsions i  informacions útils  per a efectuar en el  seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
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4.2. JUSTIFICACIÓ DE L'EBSS

El  Reial  decret  1627/1.997  de  24  d'Octubre,  pel  qual  s'estableixen  disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, establix en l'apartat 2 de
l'Article  4  que  en  els  projectes  d'obra  no  inclosos  en  els  supòsits  previstos  en
l'apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció
del projecte s'elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Per tant, cal comprovar que es donen tots els supòsits següents:

1. El Pressupost d'Execució per Contracta (PEC) és inferior a 450.000 euros

2.  La durada estimada de l'obra no és superior a 30 dies o no s'empra en

cap moment a més de 20 treballadors simultàniament

3.  El volum de mà d'obra estimat és inferior a 500 treballadors/dia (suma

dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra). 

4. No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses

 No es dóna cap dels supòsits previstos en l'apartat 1 de l'Article 4 del 
RD 1627/1.997 i es redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT 
I SALUT. 

4.3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Des de la data d’inici de les obres fins al certificat final d’instal·lació, previ informe
favorable del promotor i/o Direcció Facultativa.

Serà  vinculant  per  tot  el  personal  propi  i  independent  d’altres  empreses
subcontractades directament.
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4.4. DADES GENERALS DE L'OBRA

- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.
Es tracta de les instal·lacions d'un sistema de video vigilància urbana. Les
obres consisteixen Instal·lacions de infraestructura de telecomunicacions,
elèctrica i de obra civil.

PROPIETAT :
AJUNTAMENT DE FIGUERES

EMPLAÇAMENT :
Ciutat de Figueres, zona oest.

DIRECCIÓ D’OBRA
Per determinar. Haurà de ser tècnic competent.

COORDINADOR DE SyS
Per determinar. Haurà de ser tècnic competent amb titulació en PRL. 

ORGANIGRAMA DE LA INSTAL·LACIÓ :
Instal·lacions de infraestructura de telecomunicacions, elèctrica i de obra
civil.

PRESSUPOST
237.506,81

TERMINI D’EXECUCIÓ: 3 mesos 

PERSONAL PREVIST: 5 instal·ladors 

MEDIS HUMANS:

Enumeració de les persones per categories :
3 Oficial instal·lador de sistemes contra incendis
2 Ajudant instal·lador de sistemes contra incendis

Totes les persones rebran i estarà a la seva disposició, la informació
detallada de les operacions a realitzar, utilització convenient de les
màquines,  i  mitjans  auxiliars,  riscos  que  implica  i  utilització
necessària  dels  mitjans  de  protecció  col·lectiva,  així  com  el
comportament personal per combatre els esmentats riscos davant de
situacions d’emergència.
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4.5. NORMES  DE SEGURETAT APLICABLES A L'OBRA

Aquestes obres estaran regulades al llarg de la seva execució tant per la legislació de
les  administracions  públiques  com  per  les  normes  i  mesures  de  seguretat
dissenyades  per  a  aquestes  obres,  sent  d'obligat  compliment  per  a  les  parts
implicades. 

Sense intenció de mostrar una relació detallada de la normativa d'aplicació, ja que
aquest  Pla  de  Seguretat  i  Salut  no  vulnera  o  incompleix  amb el  legislat  i  el  fet
d'ometre l'existència d'una norma legal no altera en cap cas la seva vigència, citarem
les lleis o normes més importants:

• Ordre 9 de març 1971 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

• Ordre de 23 de maig de 1977 Reglament d'aparells elevadors per obres. 

• Reial  Decret  2291/1985  de  8  de  Novembre  Reglament  d'aparells  d'elevació  i
manutenció dels mateixos.

• Reial  decret  1407/1992  Decret  Regulador  de  les  condicions  per  a  la
Comercialització  i  Lliure  Circulació  Intracomunitària  dels  Equips  de  Protecció
Individual. 

• Reial  decret  1.627/1997,  de  24  d'Octubre  pel  qual  s'estableixen  disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, que desenvolupa la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95, de 8 de Novembre de 1995).

• Ordre del 27 de Juny de 1997.- pel qual es desenvolupa el RD 39/1997 DE 17 de
Gener, en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades
com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa; d'autorització de les persones o
entitats  especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat  d'auditoria del
sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o
privades  per  a  desenvolupar  i  certificar  activitats  formatives  en  matèria  de
Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reial decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis
de Prevenció en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa, a
partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció
de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que
tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix
prevista en l'Article 6 apartat 1,  paràgrafs "d" i  "i" de la Llei  de Prevenció de
Riscos Laborals. 

• Llei 31/1.995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ley 38/1.999 d'Ordenació de l'edificació.

•

• Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
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• Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95 de
PRL, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

• Reial  decret  2177/2004  Modifica  RD  1215/1997  que  estableix  disposicions
mínimes de seguretat i salut per a l'ús d'equips en treballs temporals d'altura.

• Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

• Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de Treball. 

• Reial  decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i  salut relatives a la
manipulació  manual  de  càrregues  que  comporti  riscos,  en  particular
dorsolumbars, per als treballadors.

• Reial decret 1627/97 de 24 d'Octubre ANNEX IV. Reial decret 487/1997 de 14
d'Abril,  sobre  manipulació  individual  de  càrregues  que  comporti  riscos,  en
particular dors-lumbars per als treballadors. 

• Reial decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos. 

• Reial decret 773/97, Maig en el qual es marquen les disposicions mínimes de
seguretat  i  salut  dels  equips  de  protecció  individual,  així  com  les  normes
d'homologació dels equips de protecció individual, sempre que no contradiguin
el RD 773/97 . 

• Reial  decret  1215/97  de  18  de  Juliol,  sobre  la  utilització  pels  treballadors
d'equips de treball. 

• Estatut dels Treballadors, llei 8/1980 . 

• Reial  Decret  842/2002  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa
Tensió. 

• Reial  decret  614/2001  Disposicions  mínimes  per  a  la  protecció  de  la  salut  i
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

• Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret
39/1997,  de  17  de  gener,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  dels  Serveis  de
Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

• Reial  decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats
amb l'exposició a agents cancerigens durant el treball.

• Reial  decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats
amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

• Reial decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra
els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el Treball.
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• Reial  Decret  836/2003  de  27  de  juny  Reglament  d'Aparells  d'Elevació  i
Manutenció referent a grues torre per a obra o altres aplicacions.

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals.

• Reial  Decret  1311/2005,  protecció  de la  salut  i  la  seguretat  dels  treballadors
davant els riscos derivats o que poden derivar-se de la exposició a vibracions
mecàniques.

• Reial  Decret  286/2006,  sobre  la  protecció  de  la  salut  i  la  seguretat  dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

• Reial  Decret  396/2006,  pel  qual  s'estableixen  les  disposicions  mínimes  de
seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.

• Reial Decret 604/2006, que modifica el Reial Decret 39/1997 i el Reial Decret
1627/1997 abans esmentat.

• Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i
Reial decret 1109/2007 que la desenvolupa.

• Reial  decret 337/2010, de 19-03-2010, pel  qual  es modifiquen el Reial  decret
39/1997,  de  17-01-1997,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  dels  Serveis  de
Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24-08-2007, pel qual es desenvolupa la
Llei 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció i  el Reial decret 1627/1997, de 24-10-1997, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

• Resolució de 1 d'agost de 2007 de la Direcció general de Treball  que inscriu i
publica el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

• Reial  Decret  1644/2008,  per  el  que  s'estableixen  les  normes  per  la
comercialització i posada en servei de les màquines.

4.6. AGENTS QUE HI INTERVENEN

Són agents totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de
l'edificació.

Les  seves  obligacions  vindran determinades pel  disposat  en aquesta Llei  i  altres
disposicions que siguin d'aplicació i  pel  contracte que origina la seva intervenció
amb especial referència a la L.O.I. i el RD1627/97.

4.6.1. Promotor

Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual  o  col·lectivament,  decideix,  impulsa,  programa i  finança,  amb recursos
propis o aliens, les obres d'edificació per a si  o per a la seva posterior alienació,
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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Quan el  promotor realitzi  directament amb mitjans humans i  materials propis la
totalitat o determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista
a l'efecte de la Llei 32/2006 

A  efectes  del  RD  1627/97  quan  el  promotor  contracti  directament  treballadors
autònoms per a  la realització de l'obra o de determinats  treballs  de la mateixa,
tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en aquest Reial
decret. 

Son obligacions del promotor:

• Abans de l'inici dels treballs encarregar la redacció de l'E.B.S.S.

• Abans de l'inici dels treballs designar un coordinador de Seguretat i Salut, quan
en l'execució de les  obres intervinguin més d'una empresa,  o una empresa i
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms 

• S'assegurarà que tots els contractistes realitzen la Comunicació d'Obertura del
centre de treball. 

• Per tal de donar compliment a la Coordinació d'Activitats Empresarials CAE el
promotor  ha  de  facilitar  com  a  informació  inicial còpia  de  l'E.B.S.S.  a  les
empreses  contractistes,  subcontractistes  o  treballats  autònoms  contractats
directament pel promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i Salut previ
al  començament  de  les  obres  (RD  RD  171/04  Coordinació  d'activitats
empresarials que desenvolupa l'art. 24 de la LPRL). 

• D'acord  amb  l'art.  8  del  RD  171/2004  per  tal  de  donar  compliment  a  la
Coordinació d'Activitats Empresarials CAE el promotor (empresari titular) haurà
de  facilitar  instruccions  als  diferents  empresaris  concurrents  (contractistes,
subcontractistes i autònoms). Aquestes instruccions s'entendran complertes pel
promotor mitjançant les impartides pel coordinador de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, quan tal figura existeixi ; en un altre cas, seran impartides
per la direcció facultativa (Disposició adhicional primeral del RD 171/2004).  

La  designació  del  Coordinador  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximirà  al
promotor de les seves responsabilitats. 

4.6.2. Projectista

El  projectista  és  l'agent  que,  per  encàrrec  del  promotor  i  amb  subjecció  a  la
normativa tècnica corresponent, redacta el projecte. 

Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les
fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

Pàgina 80 Carrer Ample, núm. 14 àtic 1era. – 17600 Figueres – e-mail: info@localseg.com



4.6.3. Coordinador de Seguretat i Salud en fase de execució

Coordinador en matèria de seguretat i  de salut durant l'execució de l'obra és el
tècnic competent integrat en la direcció facultativa, designat pel  promotor per a
portar a terme les següents tasques: 

• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 

• Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si escau,
els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i
responsable els principis de l'acció preventiva. 

• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes
de treball.

• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin
accedir a l'obra. 

• Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del Pla de
Seguretat i Salut i estan en condicions de complir-lo. 

El  Coordinador  en  matèria  de  seguretat  podrà  paralitzar  part  dels  treballs  o  la
totalitat  de  l'obra,  si  escau,  quan  observés  l'incompliment  de  les  mesures  de
seguretat i salut establertes, deixant-ho per escrit en el llibre d'incidències. A més,
s'haurà  de  comunicar  la  paralització  al  Contractista,  Subcontractistes  afectats,
Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social  corresponent  i  representants  dels
treballadors.

4.6.4. Direcció Facultativa

Direcció  facultativa:  el  tècnic  o  tècnics  competents  designats  pel  promotor,
encarregats de la direcció i control de l'execució de l'obra. 

Assumirà les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en el cas que no sigui
necessària la seva contractació donades les característiques de l'obra i el disposat en
el RD 1627/97. 

En cap cas  les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  direcció facultativa  i  del
promotor  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  als  contractistes  i  als
subcontractistes.

4.6.5. Contractista i subcontractista

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractual-ment davant el
promotor, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar
la totalitat  o part  de les obres amb subjecció al  projecte i  al  contracte.  Quan el
promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o
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determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista a l'efecte
de la Llei 32/2006.

A  l'efecte  del  RD  1627/97  quan  el  promotor  contracti  directament  treballadors
autònoms per a  la realització de l'obra o de determinats  treballs  de la mateixa,
tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en aquest Reial
decret.

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant
el contractista o altre subcontractista  el compromís de realitzar determinades parts
o unitats d'obra. 

Són responsabilitat de constractistes i subcontractistes:

• El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut en l'obra de documentació clara
i  suficient  que  es  determini:  l'estructura  organitzativa  de  l'empresa,  les
responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els
recursos dels quals es disposa per a la realització de l'acció preventiva de riscos
en l'empresa. 

• Redactar  un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  segons  el  que  es  disposa  en  l'apartat
corresponent d'aquest I.S. S. i el RD 1627/1997 . 

• Aplicar  els  principis  de  l'acció  preventiva  segons  Llei  de  Prevenció  de  Riscos
Laborals.

• Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

• Informar  i  proporcionar les instruccions adequades als  treballadors autònoms
sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i
salut en l'obra.

•  Vigilaran el compliment d'aquestes mesures per part dels treballadors autònoms
en el cas que aquests realitzin obres o serveis corresponents a la pròpia activitat
de l'empresa contractista i es desenvolupin en els seus centres de treballs. 

• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador
de seguretat i salut en l'obra dels riscos específics que puguin afectar a altres
treballadors de l'obra segons el que es disposa en el Reial decret 171/2004 . 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de
seguretat  i  de  salut  durant  l'execució  de  l'obra  o,  si  escau,  de  la  direcció
facultativa. 

• Els Contractistes i  Subcontractistes són els responsables que l'execució de les
mesures preventives corresponguin amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut.
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• Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o si escau
un o diversos membres del servei de prevenció propi o aliè de l'empresa. 

• Així mateix ha de garantir la presència d'aquests recursos en l'obra en els casos
especificats  en  la  Llei  54/2003  i  aquests  recursos  contaran  amb  capacitat
suficient i  disposaran de mitjans necessaris per a vigilar el  compliment de les
activitats preventives.

•  Vigilar  el  compliment de la Llei  32/2006 per les empreses subcontractistes i
treballadors  autònoms  amb  que  contractin;  en  particular,  pel  que  fa  a  les
obligacions  d'acreditació  i  inscripció  en  el  Registre  d'Empreses  Acreditades,
contar  amb el  percentatge  de  treballadors  contractats  amb caràcter  indefinit
aspectes regulats en l'article 4 d'aquesta Llei i al règim de la subcontractació que
es regula en l'articulo 5 . 

• Informar als representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en
l'execució de l'obra de les contractacions i subcontractacions que es facin en la
mateixa.

4.6.6. Recurs preventiu

Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu segons l'especificat en la Llei
31/1995,  Llei  54/2003  i  Reial  decret  604/2006  i  ocupant  també  el  paper  de
coordinació de les activitats empresarials definit en el Reial  decret 171/2004 pel
qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
en matèria de coordinació d'activitats empresarials, l'obra disposarà en tot moment
d'un  treballador  degudament  qualificat,  designat  per  l'empresa  contractista  i
formant part de la seva plantilla. 

L'empresa contractista garantirà la presència d'aquests recursos preventius en obra
en els següents casos: 

a. Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats, en el desenvolupament del
procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen
successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels
mètodes de treball. 

b.  Quan  es  realitzin  les  següents  activitats  o  processos  perillosos  o  amb  riscos
especials: 

1.º Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura. 

2.º Treballs amb el risc de sepulta-ment o enfonsament. 

3.º Activitats en les quals s'utilitzin màquines que manquin de declaració CE de
conformitat, que siguin del mateix tipus que aquelles per a les quals la normativa
sobre  comercialització  de  màquines  requereix  la  intervenció  d'un  organisme
notificat en el procediment de certificació, quan la protecció del treballador no
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estigui  suficientment garantida  no obstant  això haver-se  adoptat  les  mesures
reglamentàries d'aplicació. 

4.º Treballs en espais confinats. 

5.º Treballs amb el risc d'ofegament per immersió. 

c. Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

L'obra  disposarà  en  tot  moment  d'un  treballador  degudament  qualificat  com  a
mínim amb el  nivell  bàsic  de tècnic  de prevenció de riscos laborals segons Reial
decret  39/1997,  designat  per  l'empresa  contractista  i  formant  part  de  la  seva
plantilla.

Davant l'absència del mateix, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per
escrit,  es  paralitzaran els  treballs  incloent  els  de  les  empreses  subcontratades  o
possible personal autònom. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, en
cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència
o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti
les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades i al coordinador
de seguretat i salut i resta de la direcció facultativa. 

4.6.7. Treballadors autònoms

És la persona física distinta del  contractista i  del  subcontractista,  que realitza de
forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de
treball,  i  que assumeix contractual-ment davant  el  promotor,  el  contractista o el
subcontractista  el  compromís  de realitzar  determinades  parts  o  instal·lacions  de
l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte aliè, tindrà
la consideració de contractista o subcontractista a l'efecte de la Llei 32/2006 i del RD
1627/97 . 

Els treballadors autònoms estaran obligats a: 

• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que establix per als
treballadors la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials. 
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• Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997,
de 18 de juliol,  pel  qual  s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial
decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de
seguretat  i  de  salut  durant  l'execució  de  l'obra  o,  si  escau,  de  la  direcció
facultativa. 

• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador
de seguretat i salut en l'obra dels riscos específics que puguin afectar a altres
treballadors de l'obra segons el que es disposa en el Reial decret 171/2004 . 

• Hauran de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.
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4.6.8. Treballadors per compte aliè

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una
informació adequada de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la
seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de
conformitat amb el disposat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions serà
facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

És responsabilitat dels treballadors per compte aliè:

• Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les
màquines,  aparells,  eines,  substàncies  perilloses,  equips  de  transport  i,  en
general, qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat. 

• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. 

• No  posar  fora  de  funcionament  i  utilitzaran  correctament  els  dispositius  de
seguretat  existents  o  que  s'instal·lin  en  els  mitjans  relacionats  amb  la  seva
activitat o en els llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc.

• Informar  immediatament  al  seu  superior  jeràrquic  directe,  i  als  treballadors
designats per a realitzar activitats  de protecció i  de prevenció o, si  escau ,  al
servei  de prevenció, sobre qualsevol situació que, al  seu judici,  comporti,  per
motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

• Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent
amb la finalitat de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
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4.6.9. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i útils
de treball estan obligats a assegurar que aquests no constitueixin una font de perill
per al treballador, sempre que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions, forma i
per a les fins recomanades per ells. 

Els  fabricadores,  importadors  i  subministradors  de  productes  i  substàncies
químiques d'utilització en el treball estan obligats a envasar i etiquetar els mateixos
de  manera  que  es  permeti  la  seva  conservació  i  manipulació  en  condicions  de
seguretat i s'identifiqui clarament el seu contingut i els riscos per a la seguretat o la
salut dels treballadors que el seu emmagatzematge o utilització comportin. 

Hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels
treballadors, les mesures preventives addicionals que hagin de prendre's i els riscos
laborals que comportin tant el seu ús normal, com la seva manipulació o ocupació
inadequada. 

Els  fabricants,  importadors  i  subministradors  d'elements  per  a  la  protecció  dels
treballadors estan obligats a assegurar l'efectivitat dels mateixos, sempre que siguin
instal·lats  i  usats  en les condicions  i  de la  forma recomanada per  ells.  A aquest
efecte, hauran de subministrar la informació que indiqui el tipus de risc al que van
dirigits,  el  nivell  de protecció enfront del  mateix i  la forma correcta del  seu ús i
manteniment. 

Els fabricants, importadors i subministradors hauran de proporcionar als empresaris
la informació necessària perquè la utilització i manipulació de la maquinària, equips,
productes, matèries primeres i  útils  de treball  es produeixi  sense riscos per a la
seguretat i la salut dels treballadors.
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4.7. DOCUMENTACIÓ A L'OBRA

La documentació en obra serà com a mínim la que s'indica en els següents punts.

4.7.1.  Pla de Seguretat i Salut

En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut cada contractista que hi intervé en
l'obra  elaborarà  un  pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin,
estudiïn,  desenvolupin i  complementin les  previsions contingudes en l'estudi,  en
funció  del  seu  propi  sistema  d'execució  de  l'obra,  de  les  característiques  i
coneixements  dels  treballadors  que  vagin  a  ocupar  els  diferents  treballs  i  dels
mitjans propis o aliens a utilitzar en el desenvolupament dels treballs. Constarà de
memòria descriptiva, plec de condicions, plans, mesuraments i pressupost. Si escau,
s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista
proposi  amb  la  corresponent  justificació  tècnica,  que  no  podran  implicar  la
disminució  dels  nivells  de  protecció  previstos  en  l'estudi  o  estudi  bàsic,  ni  de
l'import total. 

En  compliment  de  la  Llei  31/1995  i  la  Llei  54/2003,  el  contractista  preveurà  i
assignarà els mitjans materials i humans necessaris per a portar a terme l'activitat
preventiva en l'obra, i assignarà els recursos preventius que han de tenir presència
en el centre de treball, que han de controlar la correcta aplicació dels mètodes de
treball i l'aplicació de l'activitat preventiva. Les persones assignades pel contractista
per a complir la citada funció preventiva, han de romandre en el centre de treball,
ser  suficients  en  nombre,  tenir  capacitat  i  experiència  suficient  i  contar  amb
formació preventiva i  disposar dels mitjans i  autoritat  necessària per a exercir la
prevenció. Aquest personal vigilarà el compliment de les mesures incloses en el P.S.
S.  i  comprovarà  l'eficàcia  de  les  mateixes.  Així  mateix  facilitarà  per  escrit  al
coordinador de Seguretat i salut en l'obra fitxes que especifiquin nom i cognoms
d'aquestes  persones,  així  com detalli  de  la  formació  en  matèria  preventiva  dels
mateix. 

El pla haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o per la direcció facultativa en cas que
no  hagi  coordinador.  Si  les  obres  són  de  les  Administracions  públiques,  haurà
d'aprovar-lo l'Administració pública. 

Qui  intervinguin  en  l'execució  de  l'obra,  així  com  les  persones  o  òrgans  amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi intervenen en la
mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el
pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la
direcció facultativa.
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4.7.2. Acta d'Aprovació del Pla 

El  pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  pel  contractista  haurà  de  ser  aprovat  pel
coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut  durant  l'execució  de  l'obra,  per  la
direcció  facultativa  si  no  existís  aquest  o  per  l'Administració  en  el  cas  d'obres
públiques,  qui  haurà  d'emetre  un  acta  d'aprovació  com  document  acreditatiu
d'aquesta operació visat pel col·legi Professional corresponent. 

4.7.3. Avís Previ 

RD 337/2010 Reforma del RD 1627/1997 (i altres normatives associades) derroguen
l'obligació del promotor de fer Avís Previ; i,  obliga a que l'obertura de centre de
treball en la construcció sigui prèvia a l'inici de l'obra i a que sigui supervisada pel
promotor d'obra.

4.7.4. Comunicació d'Obertura de Centre de Treball 

A l'inici  de l'obra, el contractista haurà de presentar la comunicació d'obertura a
l'autoritat laboral, tenint 30 dies de termini per a fer-lo. 

La comunicació haurà de contenir les dades de l'empresa, del centre de treball i de
producció i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure a més, el pla
de seguretat i salut. 

4.7.5. Llibre d'Incidències 

En  cada  centre  de  treball  existirà  amb  fins  de  control  i  seguiment  del  pla  de
seguretat i salut un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a
aquest efecte. 

Serà facilitat  pel  col·legi  professional  que  visi  l'Acta  d'Aprovació  del  Pla  o  òrgan
equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions Públiques. 

Haurà de mantenir-se sempre en l'obra en poder del  coordinador de seguretat i
salut durant l'execució o, en defecte d'això, en poder de la direcció facultativa. A
aquest  llibre  tindran  accés  la  direcció  facultativa  de  l'obra,  els  contractistes  i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats  en  matèria  de prevenció  en les  empreses  que hi  intervenen en
l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en
matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  de  les  Administracions  públiques
competents, qui podran fer anotacions en el mateix. 

Efectuada  una  anotació  en  el  llibre  d'incidències,  el  coordinador  en  matèria  de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació
de coordinador, la direcció facultativa, hauran de notificar-la al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a
qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en
aquest llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit que es
refereix l'article següent, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i
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Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-
se  si  l'anotació  efectuada  suposa  una  reiteració  d'un  advertiment  o  observació
anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

4.7.6. Llibre d'Ordres 

En tota obra d'edificació, serà obligatori el llibre d'Ordres i Assistències, en el qualla
direcció  facultativa  haura  d'anotar  les  incidències,  ordres  i  assistències  que  es
produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les  anotacions  així  exposades  tenen  rang  d'ordres  o  comentaris  necessaris
d'execució d'obra i en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 

El llibre d'ordres podrà substituir-se per actes de visita d'obra.  El  Llibre, amb les
fulles emplenades o actes de visita d'obra,  haurà de presentar-se a finalitzar  les
obres en els Col·legis professionals, juntament amb la certificació i certificat final
d'obra, sense el qual requisit no podran visar-se aquests documents.

4.7.7. Llibre de Visites

El llibre de visites haurà d'estar en obra a disposició permanent de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social. 

El primer llibre ho habilitarà el Cap de la Inspecció de la província que es trobi l'obra.
Per a habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de
pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit
els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys,
contats des de l'última diligència. 

En  cada  visita  o  comprovació,  l'Inspector  estendrà  una  diligència  en  la  qual
apareixerà  la  identificació  del  funcionari,  les  característiques  i  incidències  dels
examinat,  les  dades  i  terminis  per  a  la  subsanació de deficiències.  A  més  de la
diligència, l'Inspector haurà d'informar als Delegats de Prevenció. 

4.7.8. Llibre de Subcontractació 

En tota obra inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, cada contractista haurà
de disposar d'un Llibre de Subcontractació. En aquest llibre, que haurà de romandre
en  tot  moment  en  l'obra,  s'hauran  de  reflectir,  per  ordre  cronològic  des  del
començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades
en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms,
el seu nivell de subcontractació i empresa competent, l'objecte del seu contracte, la
identificació de la persona que exerceix les facultats d'organització i adreça de cada
subcontractista i, si escau, dels representants legals dels treballadors de la mateixa,
les respectives dates de lliurament de la part del pla de seguretat i salut que afecti a
cada  empresa  subcontractista  i  treballador  autònom,  així  com  les  instruccions
elaborades  pel  coordinador  de  seguretat  i  salut  per  a  marcar  la  dinàmica  i
desenvolupament  del  procediment  de  coordinació  establert,  i  les  anotacions
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efectuades  per  la  direcció  facultativa  sobre  la  seva  aprovació  de  cada
subcontractació excepcional. 

Al  llibre  de Subcontractació  tindran  accés  el  promotor,  la  direcció facultativa,  el
coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  les  empreses  i
treballadors  autònoms  que  intervenen  en  l'obra,  els  tècnics  de  prevenció,  els
delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 

El contingut d'aquest llibre es mantindrà acord l'especificat en la pròpia Llei 32/2006
reguladora  de la  subcontractació  en el  sector  de la  construcció com en el  Reial
decret 1109/2007 que la desenvolupa.

4.7.9. Coordinació d'activitats empresarials

Per  tal  de  donar  compliment  a  la  Coordinació  d'Activitats  Empresarials  CAE  el
promotor ha de facilitar com a informació inicial còpia de l'E.B.S.S. a les empreses
contractistes,  subcontractistes  o treballats  autònoms contractats  directament  pel
promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i Salut previ al començament de
les obres (RD RD 171/04 Coordinació d'activitats empresarials que desenvolupa l'art.
24 de la LPRL). 

Els  diferents  contractistes  concurrents  a  l'obra  formalitzaran  intercanvi  dels
respectius  Plans  de  Seguretat  i  Salut  per  donar  compliment  a  l'art.  4  del  RD
171/2004 referent al deure de cooperació entre empresaris concurrents.

D'acord amb l'art. 8 del RD 171/2004 per tal de donar compliment a la Coordinació
d'Activitats  Empresarials  CAE  el  promotor  (empresari  titular)  haurà  de  facilitar
instruccions als diferents empresaris concurrents (contractistes,  subcontractistes i
autònoms). Aquestes instruccions s'entendran complertes pel promotor mitjançant
les impartides pel coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, quan
tal  figura  existeixi  ;  en  un  altre  cas,  seran  impartides  per  la  direcció  facultativa
(Disposició addicional primera del RD 171/2004).  
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4.8. PRINCIPIS D'ACCIÓ PREVENTIVA

L'article  10  del  RD  1627/1997  estableix  que  s'aplicaran  els  principis  d'acció
preventiva recollits  en l'art.  15è de la "Llei  de Prevenció de Riscos Laborals  (Llei
31/1995,  de  8  de  novembre)"  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
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• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

• 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 substancial-ment 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.
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4.9. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I PREVENCIÓ DELS MATEIXOS

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

S’enumeren  els  riscos  principals  i  mitjans  adequats  per  llur  prevenció,
desglossats per fases.

4.1. INSTAL·LACIONS 

4.1.1.  Instal·lacions d’electricitat

- Instal·lació  i
utilització  de
bastida Riscos : 

. Cops contra objectes 

. Caigudes de persones al mateix i a diferent nivell 

. Caiguda d’objectes i materials 

. Ferides punxants en peus i mans 

. Erosions i contusions en manipulació 

. Ferides en màquines talladores, o roscadores 

.
Electrocucions
Prevenció : 

. Xarxa horitzontal de seguretat 

. Sistema de tubs, cables o ancoratges per la subjecció del cinturó
de seguretat 

. Escales i sistemes d’accés protegits a la plataforma, i zones de
treball elevades 

. Baranes a la plataforma de treball elevada i als marges i voladís
de zones de pas de treball 

- Instal·lació d’electricitat pròpiament dita 

Riscos :
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. Contactes elèctrics directes

. Contactes elèctrics indirectes

. Deflagració amb projecció de partícules als ulls

. Talls a les extremitats superiors

Prevenció :
.  Comprovació  de  l’absència  de  tensió  a  les  connexions.  Les
proves que s’hagin de fer amb tensió seran realitzades després
de comprovar els circuits, continuïtat, aïllament, i operativitat de
les proteccions de la instal·lació.

. Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l’eficàcia de
les proteccions, connexions, i absències de ponts.

ORGANITZACIÓ  I  PLANIFICACIÓ  DE  LA  SEGURETAT  DE  LA  INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA

Senyalització i tancament de la instal·lació

Tancament del recinte o local
Control de l’accés

Col·locació de cartells

Senyalització general de l'obra

. Senyal informativa de prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra.

. Senyal d'entrada i sortida de vehicles.

. Senyal de STOP en sortida de vehicles.

.  Senyals  d'Obligatori  l'ús  de  casc,  cinturó  de  seguretat,  ulleres,
mascareta, protectors auditius, botes, guants.

. Senyal informativa de localització de la farmaciola i extintors.

.  Senyalització de risc elèctric,  caiguda d'objectes,  caigudes a diferent
nivell, maquinària pesada en moviment, i càrregues suspeses.

Instal·lacions provisionals

Serveis higiènics per al personal de l’obra.

Instal·lacions
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- Subministrament d'energia a operaris

La conducció elèctrica ha d'estar protegida del pas de màquines i persones en
previsió  del  deteriorament  de  la  coberta  aïllant  dels  cables,  realitzant-se
instal·lacions aèries.  Està prohibida la utilització directa de les terminals dels
conductors  com  a  clavilles  de  presa  de  corrent,  emprant-se  per  tal  cosa
aparellatge elèctric degudament aïllat.

Les preses de corrent, connexions, etc. per a màquines estaran protegides, ja
que generalment corren perill de rebre cops o aixafaments.

La  maquinària  emprada  en  aquesta  fase  estarà  protegida  contra  contactes
elèctrics indirectes mitjançant doble aïllament reforçat.

Es revisarà, periòdicament, l'estat de la instal·lació i aïllament de cada aparell.

S'haurà d'impedir  que persones alienes al  treball  que s'està realitzant donin
tensió a les instal·lacions elèctriques sobre les que s'està operant. Per tal cosa
s'avisarà a la persona responsable de l'obra o instal·lació, havent- se, a més a
més,  de  col·locar  rètol  de  senyalització  i  avís  a  l'entrada  de  la  instal·lació  i
bloquejar-la si és possible.

- Fontaneria
Com a la resta de les activitats, els operaris portaran els elements de protecció
necessaris  per  als  diferents  treballs  que  composen  aquest  ofici  que
especifiquem en el punt corresponent davant els riscs derivats de treballs de
soldadura.

Interferències i serveis afectats

- Verificacions
Es sol·licitarà de les companyies subministradores dels serveis corresponents, el
provisional desviament o anul·lació definitiva d'una determinada instal·lació, o
el  tall  de  subministrament  d'aquesta,  en  aquells  casos  en  que  una  possible
interacció amb ella suposi risc greu per a la salut dels treballadors.

- Treballs previs

Es sol·licitaran a les companyies subministradores, els comptadors provisionals
d'obra  per  l'aigua  i  la  llum,  aquest  últim  amb  la  potència  adient  per  a  la
maquinària prevista.
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4.10. TREBALLS POSTERIORS

L'apartat 3 de l'Article 6 del Reial decret 1627/1.997 estableix que en l'Estudi Bàsic
es contemplaran també les previsions i les informacions per a efectuar en el seu
moment,  en  les  degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els  previsibles  treballs
posteriors. 

4.10.1. Reparació, conservació i manteniment

Riscos més freqüents Mesures preventives EPIs

· Caigudes al mateix nivell 
· Caigudes per relliscades
· Reaccionis químiques per 

productes de neteja i 
líquids de maquinària

·  Contactes elèctrics per 
accionament inadvertit i 
modificació o deterioració 
de sistemes elèctrics.

· Explosió de combustibles 
mal emmagatzemats

· Foc per combustibles, 
modificació d'elements 
d'instal·lació elèctrica o per 
acumulació de deixalles 
perilloses

· Impacte d'elements de la 
maquinària, per 
despreniments d'elements 
constructius, per lliscament
d'objectes, per 
trencaments deguts a la 
pressió del vent, per 
trencaments per excés de 
càrrega 

· Contactes elèctrics directes
i indirectes

· Toxicitat de productes 
emprats en la reparació o 
emmagatzemats a l'edifici.

· Vibracions d'origen intern i 
extern

· Contaminació per soroll

· Bastides, escales i altres 
dispositius provisionals 
adequats i segurs. 

· Ancoratges de cinturons 
fixats a punts fixes de paret
o sostre per a la neteja de 
finestres no accessibles.

· Ordre i neteja.

· Casc de seguretat 
· Roba de treball 
· Cinturos de seguretat i 

cables de resistència 
adequada.
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4.11. PRESENCIA D'AMIANT

EL  REIAL  DECRET  386/2006  QUE  ESTABLEIX  LES  DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE
SEGURETAT I SALUT APLICABLES Als TREBALLS AMB EL RISC D'EXPOSICIÓ A l'AMIANT
ESPECIFICA  EXPRESSAMENT  LA  NECESSITAT  D'IDENTIFICAR  ELS  MATERIALS  DE
L'OBRA QUE CONTENEN AMIANT I PER TANT EXPOSEN Al TREBALLADOR Als SEUS
RISCOS.

No està previst que hi hagi materials amb amiant en l'obra. No obstant això, si es
trobessin  materials  susceptibles  de  contenir  amiant  es  pararien  els  treballs  que
poguessin veure's afectats per la possible presència d'amiant i s'enviaria una mostra
del material a un laboratori acreditat que identifiqui si conté amiant. 

En cas que hi hagi materials amb amiant es contractarà una empresa autoritzada per
l'autoritat  laboral  competent  per  a  la  retirada d'amiant  a  la  zona geogràfica  de
Girona,  on  es  troben  les  presents  obres.  Aquesta  empresa  elaborarà  un  Pla  de
Retirada d'Amiant (específic o genèric en funció del volum a retirar) que haurà de
ser aprovat per l'autoritat laboral (serveis territorials de treball de Girona) previ a
l'inici dels treballs de retirada.
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4.12. MESURES D'EMERGÈNCIA

4.12.1. Mesures generals i planificació

El contractista haurà de reflectir en el Pla de Seguretat i Salut les possibles situacions
d'emergència  i  establir  les  mesures  en  matèria  de  primers  auxilis,  lluita  contra
incendis i evacuació dels treballadors, atenent a les previsions fixades en l'Estudi de
Seguretat i Salut i designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica
aquestes mesures.  Aquest personal haurà de posseir la formació convenient,  ser
suficientment  nombrós  i  disposar  del  material  adequat,  tenint  en  compte  la
grandària i els riscos específics de l'obra.

El  dret  dels  treballadors  a  la  paralització  de  la  seva  activitat,  reconegut  per  la
legislació  vigent,  s'aplicarà  als  quals  estiguin  encarregats  de  les  mesures
d'emergència. Haurà d'assegurar-se l'adequada administració dels primers auxilis i/o
l'adequat i ràpid transport del treballador a un centre d'assistència mèdica per als
supòsits en els quals el dany produït així ho requereixi.

El contractista haurà d'organitzar les necessàries relacions amb els serveis externs a
l'empresa que puguin realitzar activitats en matèria de primers auxilis, assistència
mèdica d'urgència, salvament, lluita contra incendis i evacuació de persones. En el
Pla Salut haurà d'establir-se la planificació de les mesures d'emergència adoptades
per  a  l'obra,  especificant-se  de  forma  detallada  les  previsions  considerades  en
relació  amb  els  aspectes  anteriorment  ressenyats.  En  lloc  ben  visible  de  l'obra
hauran  de  figurar  les  indicacions  escrites  sobre  les  mesures  que  hauran  de  ser
preses pels treballadors en casos d'emergència.

4.12.2. Vies d'evacuació i sortides d'emergència

En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder ser evacuats ràpidament i
en les condicions de màxima seguretat per als treballadors. El nombre, distribució i
dimensions  de  les  vies  i  sortides  d'emergència  que  hauran  de  disposar-se  es
determinaran en funció de: ús, equips, dimensions, configuració de les obres, fase
d'execució en què es trobin les obres i nombre màxim de persones que puguin estar
presents. Les vies d'evacuació i sortides d'emergència hauran de romandre obertes i
desembocar  el  més  directament  possible  en  una  zona  de  seguretat.  Hauran  de
senyalitzar-se conforme a la normativa vigent. Aquesta senyalització haurà de ser
duradora i fixar-se en llocs adequats i perfectament visibles.

Les vies i sortides no hauran d'estar obstruïdes per obstacles de qualsevol tipus, de
manera que puguin ser utilitzades sense traves a qualsevol moment. En cas d'avaria
del sistema d'enllumenat i quan sigui preceptiu, les vies i sortides d'emergència que
requereixin  il·luminació  hauran  d'estar  equipades  amb  llums  de  seguretat  de
suficient intensitat.  Les portes d'emergència,  quan procedeixin,  hauran d'obrir-se
cap a l'exterior i disposaran de fàcil sistema d'obertura, de manera que qualsevol
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persona  que  necessiti  utilitzar-les  en  cas  d'emergència  pugui  obrir-les  fàcil  i
immediatament.

4.12.3. Prevenció i extinció d'incendis

4.12.3.1. Disposicions generals

S'observaran, a més de les prescripcions que s'estableixin en el present Pliego, les
normes i  disposicions vigents sobre la matèria.  En els  treballs amb risc  específic
d'incendi  es  compliran,  a  més,  les  prescripcions  imposades  pels  Reglaments  i
normes tècniques generals o especials, així com les prescrites per les corresponents
ordenances municipals.

S'haurà de preveure en obra un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita
contra incendis i en funció de les característiques de l'obra, dimensions i usos dels
locals  i  equips  que  continguin,  característiques  físiques  i  químiques  de  les
substàncies materials que es trobin presents i nombre màxim de personal que pugui
trobar-se en els llocs i locals de treball.

4.12.3.2. Mesures de prevenció i extinció

A  més  d'observar  les  disposicions  anteriors,  s'adoptaran  les  prevencions  que
s'indiquen a continuació, combinant la seva ocupació, si  escau, amb la protecció
general més propera que puguin prestar els serveis públics contra incendis.

Extintors portàtils: 

• Cada zona d'obra disposarà com a mínim d'un extintor d'incendis  de 6kg
21A-113B.

• Cada  maquina  d'obra  disposarà  (retroexcavadora,  camió,  etc.)  d'un  petit
extintor d'incendis a la cabina.

Prohibicions: En les dependències i llocs de treball amb alt risc d'incendi es prohibirà
terminantment  operacions  amb  útils  o  eines  que  puguin  provocar  una  ignició.
Aquesta prohibició s'indicarà amb cartells visibles a l'entrada i als espais lliures de
tals llocs o dependències. Es prohibirà igualment al personal introduir o emprar útils
de treball no autoritzats per l'empresa i que puguin ocasionar espurnes per contacte
o proximitat a substàncies inflamables.

Està prohibit fumar a tota l'obra.
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4.12.4. Primers auxilis

Encara que l'objectiu d'aquest Pla és prevenir i evitar accidents poden existir causes
de difícil control que els puguin esdevenir. 

Per tant, en l'obra es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per a
efectuar cures d'urgència en cas d'accident i aquesta estarà a càrrec d'una persona
capacitada, designada per l'empresa. 

En  l'obra  es  disposarà  d'un  llistat  amb  els  telèfons  i  adreces  dels  centres
d'emergència de la zona. 

Mesures a prendre en cas d'accident lleu: 

▪ Abans d'utilitzar la farmaciola rentar-se bé les mans. 

▪ Aplicar cures bàsiques. 

Mesures a prendre en cas d'accident greu:

▪ Protegir al ferit per si pot sofrir més danys 

▪ Cridar als serveis d'urgències 

▪ Atendre als ferits mentre s'espera l'arribada dels serveis d'urgències 

Els centres d'emergències principals a recórrer en cas d'accident són:

HOSPITAL DE FIGUERES
RONDA RECTOR AROLAS S/N
17600 FIGUERES

972 501 400

EMERGÈNCIES EN GENERAL
Bombers 
Policia
Assistència Sanitària

112

SERVEI D'INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA
91 532 04 20

4.12.4.1.  Altres actuacions

L'empresari haurà de preveure, d'acord amb el fixat en l'Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut  si  escau  i  seguint  les  normes  de  les  companyies  subministradores,  les
actuacions a dur a terme per a possibles casos de fugides de gas, trencaments de
canalitzacions d'aigua, inundacions, esfondraments i enfonsaments, establint en el
Pla  de  Seguretat  i  Salut  les  previsions  i  normes  a  seguir  per  a  tals  casos
d'emergència.
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4.13. DRETS DELS TREBALLADORS

4.13.1. Formació e informació dels treballadors

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors reben una
formació i informació adequada de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel
que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra i als mètodes de treball segurs que
han d'adoptar. Han de tenir coneixements sobre: 

◦ Els riscos propis de la seva activitat laboral. 

◦ Les instruccions segures d'utilització dels equips de treball i mitjans auxiliars
que utilitzin. 

◦ Les conductes a observar en determinades maniobres. 

◦ La utilització dels equips de protecció 

◦ A tals efectes, es convocarà una reunió informativa de seguretat, prèvia als
inicis  dels  treballs,  amb  l'assistència  dels  operaris  que  intervinguin  en
l'execució,  i  en  la  qual  es  posarà  a  la  seva  disposició  el  present  pla  de
seguretat i salut. 

En  qualsevol  cas,  el  personal  que  intervingui  en  l'obra  estarà  específicament
qualificat per a realitzar les tasques que se li assignin.

4.13.2. Vigilància de la salut dels treballadors

El  servei  de  prevenció  de  cadascuna  de  les  empreses  participants  en  l’obra,
justificarà  la  realització  dels  reconeixements  mèdics  dels  treballadors,  en
compliment de la vigilància de la salut. 

1. De l’any anterior a la data de contractació. 

2. De la data prevista que s’efectuarà, o la justificació d’haver-lo efectuat. 

3. En el cas de nova contractació, la data prevista que s’efectuarà. 

 Es lliurarà per part de l’empresa, un certificat per cadascun dels treballadors de la
idoneïtat per a les tasques a ocupar  en funció de la revisió mèdica.  Tota aquesta
documentació se li lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut designat.

Pàgina 102 Carrer Ample, núm. 14 àtic 1era. – 17600 Figueres – e-mail: info@localseg.com



4.14. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS

Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, observés incompliment de les
mesures de seguretat i  salut,  advertirà al  contractista i  deixarà constància de tal
incompliment en el Llibre d'Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de
risc  greu  i  imminent  per  a  la  seguretat  i  salut  dels  treballadors,  disposar  la
paralització de talls o, si escau, de la totalitat de l'obra. 

Notificarà aquest fet, als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social
de la província en la que es realitza l'obra. Igualment notificarà al contractista, i si
escau  als  subcontractistes  i/o  autònoms  afectats  de  la  paralització  i  als
representants dels treballadors.

Figueres, 15/OCTUBRE/2016
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5. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
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6. PLÀNOLS
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7. ANNEXOS

ANNEX 1: PLÀNOLS DE SERVEIS AFECTATS

ANNEX 2: ''DATA SHEET'' DELS COMPONENTS PROPOSATS

ANNEX 3: CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DELS ELEMENTS PROPOSATS

         ANNEX 1: PLÀNOLS DE SERVEIS AFECTATS

         ANNEX 2: ''DATA SHEET'' DELS COMPONENTS PROPOSATS

Els components que es proposen en aquest annex no són «inamovibles». Es poden
substituir  per  d'altres  d'iguals  o  millors  característiques.  L'empresa  contractista
haurà d'aportar informe comparatiu justificant que el nou component o material
és d'iguals o millors característiques que el proposat a projecte. El canvi  només és
podrà fer amb amb l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa i, si s'escau, del
promotor al que se li comunicarà qualsevol modificació del projecte. 

• El contractista recaptarà dels subministradors de productes la documentació
dels  productes  així  com  les  seves  instruccions  d'ús  i  manteniment,  i  les
garanties corresponents quan escaigui.

• Els Laboratoris de Control  de Qualitat  aportant documentació referent als
assajos, anàlisis i/o proves.

• Els Instal·ladors aportant documentació sobre proves d'obra acabada.

El contractista facilitarà al Director d'Execució d'Obra la documentació següent:

1. Documents d'origen, fulla de subministrament (albarà) i etiquetatge.

2. Certificat de garantia del fabricant signat per persona física.

3. Documents  de  conformitat  o  autoritzacions  administratives  exigides
reglamentàriament.

4. Del subministrador dels productes la següent documentació:

1. Distintius  de  qualitat  emesos  que  ostentin  els  productes,  equips  o
sistemes  que  assegurin  les  característiques  tècniques  dels  mateixos
exigides en el projecte;
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2. les  avaluacions  tècniques  d'idoneïtat  per  a  l'ús  previst  de  productes,
equips i sistemes innovadors, ari la constància del manteniment de les
seves característiques tècniques.

5. Si s'escau, dels laboratoris:

◦ Els resultats dels assajos, proves i anàlisis realitzades.

◦ Certificació del/us Laboratori/s  en la qual  s'indiquin el  tipus i  nombre
dels assajos, proves i anàlisis realitzades.
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