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A Plec de condicions 

A.1 Objecte 

L‟objecte del present plec és fixar les condicions mínimes d‟execució, control i funcionament 

de les instal·lacions i proves de posada en marxa,  les característiques que han de complir 

els materials i els elements constructius, a fi que la qualitat de l‟obra no es vegi rebaixada i 

sigui possible assolir la durabilitat i la vida útil que se li ha previst. 

La direcció facultativa, comprovarà que els materials subministrats compleixen amb els 

requisits del projecte. Per fer-ho el contractista haurà de facilitar tota la documentació 

acreditativa que inclourà els certificats que donin fe de les característiques expressades en 

els catàlegs. 

A.2 Determinacions tècniques          

Es preveu:    

 Adequar els actuals fanals o llumeneres a la singularitat dels volums espacials del 

jardins ajustant les seves condicions al passeig i observació dels elements singulars. 

 Actuar sobre els quadres, proteccions i els conductors de la instal·lació. 

 Introduir sistemes de control i gestió de les instal·lacions, ajustant i integrant els 

jardins, als usuaris i als gestors del jardí. 

 Senyalitzar i realitzar una descripció dels punts singulars mitjançant tecnologies 

TICs, que aportin una informació al usuaris en general i en especial seguint criteris 

ergonòmics per a qui pateixi qualsevol disminució física. 

A.3 Nivells d’il·luminació 

Per a totes les zones de pas i d‟estar es preveu una il·luminació amb les següents 

característiques: 

 Il·luminació mitjana: En =  8-10lux 

 Uniformitat mitja Um = 0,25 
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Els valors de potència instal·lada i el tipus de fonts que es projecten poden aportar uns 

nivells superiors als indicats, però es preveu que els punts no funcionin a ple rendiment. 

D‟aquesta manera es deixa oberta la possibilitat d‟incrementar la il·luminància per casos 

excepcionals o poder incrementar el nivell quan la depreciació del les fonts es vagi produint 

per l‟envelliment de les mateixes. 

A.4 Característiques de les fonts de llum i els seus equips 

 Totes les fonts de llum que s‟han escollit són de tecnologia LED.  

 L‟índex de reproducció cromàtica ha d‟estar per sobre del CRI 80. 

 La temperatura de color serà de 3500K amb una variació de + / - 200K. 

 El driver ha de ser programable i regulable (fins a 5 esgraons), mòdul individual de 

programació, línia de comandament SDU DALI. 

 El driver haurà d‟incorporar un sistema de protecció contra harmònics. 

 La font d‟alimentació ha de ser capaç d‟operar normalment en un rang de 

temperatures ambients de -20ºC a 40ºC. 

 La font d‟alimentació ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,9. 

 El màxim valor de corrent continu a TA 25ºC ha de ser de 1.000 mA. El màxim 

amperatge als LED‟S no pot excedir la corrent del driver per tal d‟assolir la 

depreciació lluminosa establerta anteriorment. Tant el driver com la matriu de LED‟S 

han d‟estar dissenyats per poder treballar a diferents corrents d‟operació 

intercanviables: 350 mA, 525 mA i en cassos excepcionals 700 mA, per tal 

d‟aconseguir diferents nivells d‟il·luminació programables segons demanda. 

 La protecció contra descàrregues elèctriques no es basarà únicament en un 

aïllament principal, sinó sobre mesures de seguretat suplementària constituïdes per 

un doble aïllament o un aïllament reforçat. 

 L‟equip disposarà de sistema de protecció contra sobretensions. 

 La freqüència d‟operació de sortida ha de ser ≥ 100Hz (per tal d‟evitar l‟efecte Fliker) 

i una freqüència d‟operació interna de 50Hz. 
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A.5 Característiques mínimes de les llumeneres i projectors 

 La protecció de l‟interior de les llumeneres i projectors a instal·lar  contra l‟ingrés de 

cossos estranys, pols i humitat ha de ser com a mínim IP66. 

 La protecció del grup òptic contra l‟ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha 

d‟estar valorat com a mínim IP66. 

 Tant les llumeneres com els projectors hauran de ser de Classe II. Quan això no 

sigui possible s‟hauran de connectar a la xarxa de terra si poden ser accessibles. 

 El color de la llumenera serà del RAL que determini la direcció d‟obra. 

 La llumenera ha de ser capaç d‟operar normalment en un rang de temperatures 

ambients de -20ºC a 40ºC.  

A.6 Detall de les columnes escollides  

En els plànols s‟aporta el detall del tipus de columnes que es proposen. Atès que com s‟ha 

comentat, aquest és un punt crític en l‟elecció dels materials, es deixa oberta la possibilitat 

d‟utilitzar altres tipus de columnes que complexin amb les especificacions necessàries 

descrites. 

A.7 Basaments de les columnes 

En els plànols, s‟aporten els detalls constructius, que defineixen els treballs d‟ancoratge dels 

suports. 

A.8 Cables conductors 

Els conductors seran de primera categoria, del tipus termoplàstic, designació UNE-VV-1000 

per a seccions mínimes de 6 mm2 en les línies d‟alimentació dels punts soterrats, de 4 mm2 

de secció mínima per les línies aèries o grapades, i de  2,5 mm2 els baixants interiors dels 

bàculs, columnes o muntants dels braços, d‟acord al disposat en el vigent Reglament 

Electrotècnic per Baixa Tensió. 
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A.9 Identificació dels conductors 

Seran fàcilment identificables, essent els colors que senyala la instrucció corresponent: 

- Color groc-verd pel conductor de protecció. 

- Color blau pel conductor neutre. 

- Color negre o marró per fases. 

A.10 Quadres elèctrics 

El quadre elèctric actual no es preveu canviar-lo. Sí que es preveu posar l‟embolcall nou, 

corregir les deficiències de l‟actual i afegir els circuits que s‟han descrit en el projecte. 

Un cop acabats els treballs el contractista haurà de fer l‟esquema unifilar  resultant de la 

instal·lació realitzada. 

A.11 Direcció facultativa i control de qualitat 

Vist que el projecte obligatòriament s‟ha de sostenir en les estimacions fetes i que es preveu 

també la necessitat de fer validacions a mesura que avança el procés executiu, la 

importància de la direcció facultativa és cabdal en aquest tipus d‟intervencions. Aquesta 

figura es la que ha de vetllar perquè les constants més importants de l‟actuació no es desviïn 

de l‟objectiu i tingui capacitat de reacció quan això s‟intueixi. Les quatre constants més 

importants a controlar són: 

 Control estricte de les desviacions de pressupost, de tal manera que si es 

produeixen en sentit de més cost , s‟adoptin mesures per compensar el desviament 

amb decisions que redueixin el cost d‟altres actuacions que encara no s‟hagin 

executat i quan es produeixin en sentit de menys despesa, s‟aportin mesures per 

aconseguir més estalvi amb la partida disponible. 

 Assoliment dels objectius d‟estalvi energètic i econòmic. 

 Assoliment dels nivells de qualitat  lumínica prevista. 

 Control de la qualitat dels materials a instal·lar per assegurar-ne la seva durabilitat en 

el temps. 



Projecte executiu del disseny emocional i lumínic dels Jardins Artigas de la Pobla de Lillet Pàg. 11 

 

A.11.1. Documentació dels fabricants i As Built 

Un cop finalitzada l‟obra, el contractista haurà de lliurar tota la documentació dels elements 

físics instal·lats, la planimetria amb els elements representats,  indicant el recorregut de les 

línies, proteccions i seccions de les mateixes, així com tota la documentació necessària per 

tancar l‟obra i possibilitar el posterior manteniment. 
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B Plànols 

En les següents pàgines s‟insereixen 9 plànols i esquemes en DIN A3. 

A continuació als punts B.10 i B.11 s‟hi adjunten els esquemes de la columna proposada i 

de les bases de les columnes. 
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B.1 Instal·lació existent 

 

    

 

  

Plànol 1 Instal·lació existent 
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B.2 Nova instal·lació d’enllumenat grups 1, 2 i 3 

 

  

  

Plànol 2 Nova instal·lació d'enllumenat grups 1, 2 i 3 
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B.3 Estesa de línia nova 

 

 

  

Plànol 3 Estesa de línia nova 
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B.4 Elements del grup 1 

 

 

  

Plànol 4 Elements del grup 1 
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B.5 Elements del grup 2 

 

 

  

Plànol 5 Elements del grup 2 
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B.6 Elements del grup 3 

 

 

  

Plànol 6 Elements del grup 3 
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B.7 Previsió de la instal·lació de pedres lumíniques de fibra 

 

 

  

Plànol 7 Previsió de la instal·lació de pedres lumíniques de fibra 
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B.8 Esquema unifilar 

 

 

  

Plànol 8 Esquema unifilar 
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B.9 Plànol resultant de l’estudi lumínic 

 

 

 

  

Plànol 9 Estudi lumínic 
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B.10 Detall de les columnes proposades 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5m 

4m 

Manegots pel muntatge 
de llumeneres 

4m 

3,5m 

4,5m 

4m 

14 cm 

30cm 

50cm 

 = 84º 

  = 24º 

 

La portella pot anar a qualsevol dels 
quatre costats. Ha de ser bastant llarga 
(50cm o més) per a poder-hi fer diverses 
connexions en el seu interior. Per això, a 
priori, sembla més adequat el fust de 14cm 
d‟espessor que el de 12cm. Si no es veu 
desproporcionat, el braç es preveu de 
10cm d‟espessor. 

3m 

Il·lustració 1 Esquema columna senzilla 

Espessor fust:        
Espessor fust:        

10 cm 

Il·lustració 2 Esquema columna doble 
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B.11 Detall dels basaments de les columnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de suport: Col. ARTIGAS 

Dimensions de l‟excavació: 600X600X800 (mm.) 

Dimensions del massís de formigó: 600X600X600 (mm.) 

Taula 1 Detalls dels basaments de les columnes 
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C Pressupost 

C.1 Amidaments 
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C.2 Quadre de preus numero I 
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C.3 Quadre de preus numero II 
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C.4 Justificació de preus 
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C.5 Pressupost 
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C.6 Resum del pressupost 

 

C.7 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

 

Nota: Atès que es tracta d‟una obra que inclou l‟aprofitament en part de la instal·lació actual i que no ha estat 

possible concretar tots els aspectes referits als elements que s‟hauran d‟instal·lar si l‟execució es fa per fases, 

la dedicació i implicació de la D.O. en la presa de decisions ha de tenir un pes més rellevant que en una obra 

normal. Per això s‟ha calculat un import per aquest concepte de 4.800€ abans d‟IVA. 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...….……………………...…. 91.801,77

Benefici industrial ……….…………………………………………………….6% 5.508,11

Despeses generals ……………………………………………………………….13% 11.934,23

Pressupost dels treballs a licitar 109.244,11

IVA ……………………………………………………………………………………..21% 22.941,26

SUMA ………………………………………………………………………………….132.185,37

Reserva econòmica pel seguiment i direcció d'obra ……….. 4.800,00

IVA ……………………………………………………………………………………..21% 1.008,00

Suma …………………………………………………………………………………..5.808,00

Pressupost final pel coneixement de l'administració ……… 137.993,37

(CENT TRENTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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D Elements bàsics de seguretat 

A continuació s‟adjunten els elements bàsics que han de permetre als treballadors treballar 

amb seguretat en l‟àrea de treball, tant en protecció individual com col·lectiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casc contra impactes 

 

Ulleres antiprojeccions contra impactes a gran velocitat 

 

Mascareta antipols 

 

Guants aïllament per treballs amb tensió 

 

Guants de pell protecció mecànica 

 

Calçat de seguretat 

 

Armilla reflectant 

 

Arnés anticaiguda 

 

Taula 2 Elements bàsics de seguretat 
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EQUIP DE SENYALITZACIÓ  

Senyalització vehicle. Llum giratori 55W 

 

Cons de Senyalització 

 

Tanques per senyalitzar 

 

Cinta per acotar zones de treball 

 

Senyalització vertical 

      

Taula 3 Equip de senyalització 
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E Línies i càlcul de caigudes 

DADES GENERALS 

Tensió nominal: 230 V. 

Caiguda de tensió màxima admissible: 3 %  

Conductors empleats: De Coure, amb aïllament de Polietilè reticulat i coberta de PVC, per a 

una tensió d‟aïllament de 1 KV. 

 

PROCÉS DE CÀLCUL DE LES LÍNIES 

a) Obtenció de la corrent 

La dada principal de partida és la potència consumida per cada línia, i a partir d‟ella 

obtindrem la corrent que recorre a la línia mitjançant les fórmules següents: 

 Per a consum trifàsic: 

 (1)  
 3 U

P
 = I

 COS
 

 Per a consums monofàsics: 

 (2)  
 U

P
 = I

COS
 

b) Obtenció de la secció  

A continuació, i amb la dada de la corrent, acudim a les taules d‟intensitat màxima 

admissible dels conductors que ofereix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. En 

aquest cas per ser la instal·lació subterrània i els conductors utilitzats seran de Cu aïllats fins 

a una tensió de 1.000 V haurem de guiar-nos per la instrucció BT 009, BT 007 i BT 021 del 

REBT, respectant la condició marcada que obliga a utilitzar una secció mínima de 6 mm2. 
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Quan es tracti de canalitzacions aèries o grapades la secció mínima serà de 4 mm2 de 

secció i les instruccions del REBT que li seran d‟aplicació són les ITCs BT 009, BT 006, BT 

007 pel que fa a les seccions de neutre i la BT 011 pel que fa a la protecció quan circulin per 

zones accessibles. 

c) Comprovacions 

La condició de caiguda de tensió a complir és: 

 (3)  % 3   100 x 
U

U



 

Essent: 

 cosI R = U  

El valor de la resistència de línia és: 

 (4)  
S

L
 

1
 = R


 

Essent: 

   : Conductivitat del coure, 56 mm2 / (m ) 

  L : Longitud de la línia en metres. 

  S : Secció del conductor en mm2. 

d) Canalitzacions 

La majoria de canalitzacions, s‟aprofitaran com ja s‟ha esmentat. Pels trams que s‟hagin de 

fer nous s‟utilitzarà tub de polietilè reforçat de 60 de 80 mm de diàmetre. En qualsevol cas, 

aquestes canalitzacions hauran d‟anar acompanyades d‟una cinta de senyalització a un 

mínim de 0,1 m respecte la superfície i a 0,25 m per sobre del tub. 

Quan siguin cables canalitzats sobre façana o aeris hauran de complir amb els tipus i graus 

de protecció indicats en el REBT instrucció ITC-BT-11. 
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CÀLCUL DE SECCIÓ DELS CONDUCTORS

Tensió : 230 Volts.

Factor que multiplica la potència nominal de les làmpades de descàrrega 1,10

Factor de potència 0,95

Conductivitat del coure 56

e) Proteccions 

Per últim, al finalitzar el càlcul de cada línia, seleccionarem la protecció adequada tant per a 

sobrecàrregues com per a curtcircuits. Per a contactes directes i indirectes existirà una 

protecció diferencial per a cadascuna de les línies de distribució. La seva sensibilitat d‟acord 

amb el REBT, tindrà una corrent de defecte de 300 mA. 

CÀLCUL DE LÍNIES 

D‟acord amb els criteris marcats als punts anteriors, la secció i caigudes de tensió 

corresponent a les línies de la instal·lació es recull a les següents taules. 

En tots els casos s‟ha calculat amb les fórmules de les línies monofàsiques i s‟han tingut en 

compte les següents condicions: 
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TRAM LLARGADA POTÈNCIA POTÈNCIA SECCIÓ INTENS. C.TENSIÓ C.TENSIÓ

ACUMUL. CONDUC. PARCIAL TOTAL

(m) (W) (W) (mm2) (A) (V) (V)

QM  - 15 10 46 1.125 6 5,66 0,32 0,32

15  - 11 17 46 1.008 6 5,07 0,49 0,81

11  - 10 24 96 479 6 2,41 0,33 1,14

10 9 24 48 383 6 1,93 0,26 1,40

9 8 38 23 335 6 1,69 0,36 1,76

8 7 14 23 312 6 1,57 0,12 1,88

7 6 14 23 224 6 1,13 0,09 1,97

6 5 32 23 161 6 0,81 0,15 2,12

5 taquilla 34 0 115 6 0,58 0,11 2,23

taquilla 2 11 46 92 6 0,46 0,03 2,26

2 1 12 46 46 6 0,23 0,02 2,28

Connexió feta a 15

15  - 14 9 48 48 6 0,24 0,01 0,33

Connexió feta a 15

15  - 16 12 23 23 6 0,12 0,01 0,33

Connexió feta a 11

11  - 12 13 23 483 6 2,43 0,18 0,99

12  - 13 7 23 460 6 2,32 0,09 1,08

13  - P4 3 40 271 6 1,36 0,02 1,10

P4  - P5 12 40 206 6 1,04 0,07 1,17

P5  - P6 12 40 166 6 0,84 0,06 1,23

P6  - X2 3 126 126 6 0,63 0,01 1,24

Connexió feta a 11

13  - P3 10 40 166 6 0,84 0,05 1,13

P3  - X4 3 126 126 6 0,63 0,01 1,14

Connexió feta a P4

P4  - X3 4 25 25 6 0,13 0,00 1,10

Connexió feta a 6

6  - P1 14 40 40 6 0,20 0,02 1,99

Connexió feta a 6

7  - P2 12 40 65 6 0,33 0,02 1,91

P2  - X1 14 25 25 6 0,13 0,01 1,92

Connexió feta a 5

5  - 4 15 23 23 6 0,12 0,01 2,13

Connexió feta a taquilla

taquilla  - 3 8 23 23 6 0,12 0,01 2,24

CAÍGUDA DE TENSIÓ FINAL 2,28 0,99%
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Intensitat màxima calculada:  8,82 A 

TRAM LLARGADA POTÈNCIA POTÈNCIA SECCIÓ INTENS. C.TENSIÓ C.TENSIÓ

ACUMUL. CONDUC. PARCIAL TOTAL

(m) (W) (W) (mm2) (A) (V) (V)

QM  - E2 25 40 40 6 0,20 0,03 0,03

CAÍGUDA DE TENSIÓ FINAL 0,03 0,01%

========================================================================================

========================================================================================

TRAM LLARGADA POTÈNCIA POTÈNCIA SECCIÓ INTENS. C.TENSIÓ C.TENSIÓ

ACUMUL. CONDUC. PARCIAL TOTAL

(m) (W) (W) (mm2) (A) (V) (V)

QM  - 17 16 71 71 6 0,36 0,03 0,03

CAÍGUDA DE TENSIÓ FINAL 0,03 0,01%

========================================================================================

TRAM LLARGADA POTÈNCIA POTÈNCIA SECCIÓ INTENS. C.TENSIÓ C.TENSIÓ

ACUMUL. CONDUC. PARCIAL TOTAL

(m) (W) (W) (mm2) (A) (V) (V)

QM  - 18 20 23 492 6 2,48 0,28 0,28

18  - 19 59 23 469 6 2,36 0,79 1,07

19  - 21 15 23 423 6 2,13 0,18 1,25

21  - 22 16 46 400 6 2,01 0,18 1,43

22  - 24 17 46 161 6 0,81 0,08 1,51

24  - 25 17 46 115 6 0,58 0,06 1,56

25  - 27 17 23 23 6 0,12 0,01 1,58

Connexió feta a 19

19  - 20 13 23 23 6 0,12 0,01 1,08

Connexió feta a 25

25  - 26 15 46 46 6 0,23 0,02 1,58

Connexió feta a 22

22  - P8 12 40 193 6 0,97 0,07 1,50

P8  - X5 14 25 153 6 0,77 0,06 1,56

X5  - 23 14 23 48 6 0,24 0,02 1,58

23  - E3 8 25 25 6 0,13 0,01 1,58

Connexió feta a X5

X5  - P7 10 40 80 6 0,40 0,02 1,58

P7  - E4 5 40 40 6 0,20 0,01 1,59

CAÍGUDA DE TENSIÓ FINAL 1,59 0,69%

===========================================
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Les potències dels receptors previstos són: 

 

Punt de llum d'una Llumenera 23 W 

Punt de llum de dues Llumeneres 46 W 

Project. Intensiu HM (X2, X4) 126 W 

Aplic LED (E1) 24 W 

Projectors petits (X) 25 W 

Projectors per inundació 40 W 

 

El dos projectors intensius s‟han calculat amb el factor d‟arrencada d‟1,8, atès que són els 

únics que es preveuen de descàrrega. 
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F Estudi lumínic 

L‟estudi lumínic que es presenta ha estat elaborat amb fotometries de Salvi. Quan s‟hagi 

escollit els suports i llumeneres que definitivament es col·locaran, s‟haurà de repetir l‟estudi. 

El que es presenta ha servit fonamentalment per saber si amb les previsions de potència 

fetes es podrien cobrir les necessitats fixades. El resultat ha mostrat que s‟assoleixen els 

objectius amb escreix. És el que es pretenia donat que la previsió és que els punts no 

funcionin a la seva màxima potència.  

El plànol amb el resultat dels càlculs es troba a l‟apartat de plànols, i és concretament el 

numero 9. 

 

 

Il·lustració 3 Índex estudi lumínic 
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Il·lustració 4 Fulla de dades de llumeneres 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu del disseny emocional i lumínic dels Jardins Artigas de la Pobla de Lillet Pàg. 75 

 

 

 

Il·lustració 5 Camins de vianants / Dades de planificació 
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Il·lustració 6 Camins de vianants / Llumeneres (ubicació) 
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Il·lustració 7 Camins de vianants / Rendering (processat) en 3D 
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Il·lustració 8 Camins de vianants / Element del sòl 1 / Superfície 1 / Isolínies (E) 
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Il·lustració 9 Camins de vianants / Element del sòl 1 / Superfície 1 / Gràfic de valors (E) 
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G Estudi de seguretat i salut 

G.1 Descripció de l’obra 

Dades Generals del Projecte  

· Descripció del projecte i de les obres sobre les quals es treballarà:  

- Millora de l‟enllumenat exterior dels Jardins Artigas de La Pobla de Lillet. 

· Situació de l‟obra a realitzar: 

- La Pobla de Lillet (Barcelona). 

Tipologia de l’obra a realitzar 

L‟obra consisteix en realitzar millores i nova instal·lació en les instal·lacions d‟enllumenat 

exterior als Jardins Artigas de La Pobla de Lillet, per tal de millorar la il·luminació existent i 

adaptar-la a les noves necessitats i usos. 

L‟actuació principal consisteix en la instal·lació de nous suports, llumeneres i projectors. 

Condicions de l’entorn que influeixen en la prevenció de riscos laborals de l’obra 

Objectius de prevenció 

En aquest apartat s‟especifiquen les condicions de l‟entorn de l‟obra que s‟ha de tenir 

present i que han de permetre delimitar i valorar es riscos que es puguin originar. 

Condicions de l‟accés i les vies d‟accés a l‟obra 

•  L‟accés a l‟obra no presenta cap risc destacable. 

•  El contractista, en el Pla de Seguretat i Salut, haurà d‟identificar i especificar 

qualsevol modificació en les condicions d‟accés als diferents punts d‟actuació. 

•  No serà necessari d‟establir accessos diferenciats per a persones i vehicles al 

tractar-se d‟un recinte tancat. En el cas de coincidir obre i visites es deixarà 
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perfectament marcada la zona d‟obres i es protegirà de possible accessos a 

zones de perill, si n‟hi han. 

•  Línies elèctriques àrees en tensió.- En el moment de la redacció de l‟estudi no es 

tenen constància de la necessitat de realitzar treballs en tensió, per tant es 

descarta la possibilitat de riscos derivats per aquest tipus de treballs.  

G.2 Justificació documental 

Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 162/97 en el que 

s‟estableix la obligatorietat del Promotor durant la Fase de Projecte a que s‟elabori un Estudi 

de Seguretat i Salut al donar-se qualsevol d‟aquests casos.  

a) Que el pressupost d‟execució per contractar inclòs en el projecte sigui igual o 

superior a 75 milions de pessetes (450.758,08 €). 

b)  Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, emplenant-se en 

qualsevol moment més de 20 treballadors simultàniament. 

c)  Que el volum de mà d‟obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de 

treball total dels treballadors en l‟obra sigui superior a 500. 

d)  A les obres en túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses. 

A la vista dels valors anteriorment exposats, es dedueix que el promotor només està obligat 

a elaborar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que es desenvolupa en aquest document. 

Objectius de l’Estudi Bàsic de Seguretat 

D‟acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos 

Laborals, i en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras de Construcción, l‟objecte d‟aquesta memòria d‟aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut és marcar les directrius bàsiques per a que l‟empresa contractista, mitjançant el Pla de 

Seguretat, desenvolupi a partir d‟aquest Estudi i pugui donar compliment a les seves 

obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 
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•  En el desenvolupament de la memòria, s‟han identificat els riscos de les diferents 

unitats d‟obra, maquines i equips, avaluant la eficàcia de les proteccions previstes 

a partides de les dades aportades per el Promotor i el Projectista. 

•  S‟ha procurat que el desenvolupament d‟aquest Estudi de Seguretat estigui 

adaptat a les pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i 

tecnologies del moment. Si el contractista, a l‟hora d‟elaborar el Pla de Seguretat 

a partir d‟aquest document, utilitza tecnologies noves o procediments innovadors, 

ha d‟adequar-se tècnicament al mateix. 

•  Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és l‟instrument aportat pel promotor per 

donar compliment a l‟Article 7 del RD 171/2204, a l‟entendre que “la informació de 

l‟empresari titular queda complida mitjançant l‟Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i 

Salut en els termes establertes en l‟article 4 i 6 del RD 1627/97”. 

•  Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és un capítol més del projecte 

d‟execució, per tant, s‟ha d‟incloure en l‟obra, juntament amb la resta de 

documentació del projecte d‟execució. 

•  Aquest document no substitueix al Pla de Seguretat. 

G.3 Deures, obligacions i compromisos 

Segons els Art. 14 i 17, el Capítol III de la Prevenció de Riscos Laborals estableix els 

següents punts: 

1  Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut 

en el treball. 

2  En compliment del deure de protecció, l‟empresari haurà de garantir la seguretat i 

la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el 

treball. 

3  L‟empresari haurà de complir les obligacions establertes en la normativa sobre 

prevenció de riscos laborals. 
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4  Les obligacions dels treballadors establertes en la Llei, l‟atribució de funcions en 

matèria de protecció i prevenció a treballadors o serveis de la empresa i el recurs 

amb entitats especialitzades per el desenvolupament d‟activitats de prevenció 

complementaria a les accions de l‟empresari. 

5  El cost de les mesures relatives a la seguretat i salut en el treball no recaurà en el 

treballador.  

Equips de treball i mesures de protecció: 

1  L‟empresari adoptarà les mesures necessàries amb el fi de que els equips de 

treball siguin adequats per als treballs que s‟hagin de realitzar i convenientment 

adaptats a tal efecte, de forma que garantissin la seguretat i salut dels 

treballadors a utilitzar-los. Quan la utilització d‟un equip de treball pugui presentar 

un risc específic per a la seguretat i salut dels treballadors, l‟empresari adoptarà 

les mesures que siguin necessàries. 

2 L‟empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció 

individual adequats per al desenvolupament de les seves funcions a fi de velar 

per l‟ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin 

necessaris. Els equips de protecció individual, s‟hauran d‟utilitzar quan els riscos 

no es puguin evitar o no es puguin delimitar suficientment per mitjans tècnics de 

protecció col·lectiva mitjançant mesures, mètodes o procediments d‟organització 

del treball. 

G.4 Principis bàsics de l’activitat preventiva d’aquesta 

D‟acord amb els Art. 15 i 16 de la Prevenció de Riscos Laborals s‟estableix que: 

1  L‟empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció 

previst en el capítol anterior: 

a)  Evitar riscos. 

b)  Avaluar els riscos que es puguin evitar. 

c)  Combatre  els riscos en l‟origen. 
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d)  Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecte a la 

concepció del lloc de treball així com a l‟elecció dels equips i mètodes de 

treball i de producció, per atenuar el treball monòton i repetitiu. 

e)  Tenir en compte la evolució de la tècnica. 

2  L‟empresari avaluarà les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d‟encomanar les tasques a realitzar. 

3  L‟empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir-les,  de manera 

que tant sols els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada 

puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4  L‟efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 

imprudències no temeràries que pugui realitzar el treballador. 

5  Podrà concertar operacions d‟assegurança que tinguin com a finalitat garantir la 

cobertura de previsió de riscos derivats del treball, la empresa i els treballadors 

autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus 

socis, on la responsabilitat consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

Avaluació dels riscos 

1  La prevenció de riscos laborals s‟ha d‟integrar en el sistema general de gestió de 

l‟empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells 

jeràrquics d‟aquesta, mitjançant la implantació i aplicació d‟un pla de prevenció de 

riscos laborals al qual es refereix el següent paràgraf. 

Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d‟incloure l‟estructura organitzativa, 

les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i 

els recursos necessaris per a realitzar l‟acció de prevenció de riscos en l‟empresa, 

en els terminis que s‟estableixin reglamentàriament. 

2  Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de 

riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, son 

l‟avaluació de riscos laborals i la planificació de l‟activitat preventiva a que es 

refereixen els paràgrafs següents: 
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a)  L‟empresari ha de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat  

i salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa 

de l‟activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels 

treballadors que l‟hagin de desenvolupar. Igualment, l‟avaluació ha de fer-se 

en ocasió de l‟elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats 

químics i del condicionament dels llocs de treball. L‟avaluació inicial tindrà en 

compte aquelles altres actuacions que han de desenvolupar-se de 

conformitat amb el disposat en la normativa sobre la protecció de riscos 

específics i activitats d‟especial perillositat. L‟avaluació ha de ser actualitzada 

quan es modifiquin les condicions de treball i, en tot cas, se sotmetran a 

consideració i es revisarà, en el cas que fos necessari, amb ocasió dels 

danys per a la salut que s‟hagin produït. 

Quan el resultat de l‟avaluació ho fes necessari, l‟empresari realitzarà controls 

periòdics de les condicions de treball i de l‟activitat dels treballadors en la 

prestació dels seus serveis, per detectar situacions potencialment perilloses. 

b)  Si els resultats de l‟avaluació prevista en el paràgraf a) posaren de manifest 

les situacions de risc, l‟empresari realitzarà aquelles activitats preventives 

necessàries per eliminar o reduir i controlar tals riscos. Les activitats seran 

objecte de planificació per l‟empresari incloent per a cada activitat preventiva 

en el termini per a portar-la a terme, la designació de persones responsables 

i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució. 

L‟empresari s‟ha d‟assegurar de l‟efectiva execució de les activitats 

preventives incloses en la planificació, efectuant un seguiment continu de la 

mateixa. 

Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s‟apreciï per 

l‟empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en el 

paràgraf a) anterior, la seva inadequació a fins de protecció requerits. 

3  Quan s‟hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, amb ocasió 

de la vigilància de la salut prevista en l‟article 22, apareguin indicis de què les 

mesures de prevenció resulten insuficients, l‟empresari portarà a terme una 

investigació al respecte, a fi de detectar les causes d‟aquests fets. 
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G.5 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció 

Introducció 

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma 

legal per la que es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir 

un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les 

condicions de treball. 

D‟acord amb l‟article 6 de l‟esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran 

les mesures mínimes que han d‟adoptar-se per a l‟adequada protecció dels treballadors. 

Entre aquestes es troben les destinades a garantir la seguretat o salut a les obres en 

construcció. 

Per tot això que s‟ha exposat, el Reial Decret 1627/1997 de 24 d‟octubre, estableix les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a les obres de construcció, entenent com 

tal qualsevol obra, pública o privada, en la que s‟efectuïn treballs de construcció o enginyeria 

civil. L‟obra en projecte referent a l‟Execució d‟una Xarxa d‟Enllumenat Públic, es troba 

inclosa a l‟Annex I de la dita legislació, amb la classificació: 

a)  Excavació. 

b)  Moviment de terres. 

c)  Construcció. 

d) Condicionament o instal·lació. 

e)  Manteniment. 

f)  Treballs de pintura i neteja. 

En tractar-se d‟una obra amb les condicions següents: 

a)  El pressupost d‟execució per contracte inclòs en el projecte és inferior a mig milió 

d‟euros. 
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b)  La durada estimada és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap 

moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c)  El volum de mà d‟obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del 

total dels treballadors a l‟obra, és inferior a 500. 

Per tot allò que s‟ha indicat, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció del 

projecte s‟elabori un estudi bàsic de seguretat i salut. Cas de superar-se alguna de les 

condicions citades anteriorment haurà de realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut. 

Estudi bàsic de seguretat i salut. 

Riscos més freqüents a les obres de construcció 

Els treballs més comuns a l‟obra en projecte són els següents: 

•  Moviment de terres. Excavació de pous i rases. 

•  Farciment de terres. 

•  Encofrats. 

•  Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 

•  Treballs de manipulació del formigó. 

•  Muntatge de prefabricats. 

•  Obra. 

•  Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d‟obra. 

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació: 

•  Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús 

adequat, variació de la humitat del terreny, etc.). 

•  Riscos derivats del maneig de màquines-eines i maquinària pesada en general. 

•   Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a 

moviment de terres. 



Projecte executiu del disseny emocional i lumínic dels Jardins Artigas de la Pobla de Lillet Pàg. 89 

 

 

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

•   Els derivats dels treballs d‟ambient amb pols. 

•  Contactes amb el formigó (per exemple, dermatitis per ciments). 

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

•   Talls i ferides a les mans i peus, xafades, ensopegades i torçaments en caminar 

sobre les armadures. 

•  Enfonsament, ruptura o rebentada d‟encofrats i fallades d‟estiba. 

•  Contactes amb l‟energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, 

etc. 

•  Cossos estranys als ulls, etc. 

•  Agressions per soroll i vibracions en tot el cos. 

•  Microclima laboral (fred-calor) frisor per radiació ultraviolada, infraroja. 

•  Agressió mecànica per projecció de partícules. 

•  Cops. 

•  Talls per objectes i/o eines. 

•  Incendi i explosions. 

•  Risc per sobreesforços musculars i mals gestos. 

•  Càrrega de treball físic. 

•  Il·luminació deficient. 

•  Efecte psicofisiològic d‟horaris i torn. 
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Mesures preventives de caràcter general 

S‟establiran, al llarg de l‟obra, rètols divulgatius i senyalització dels riscos (bolcada, 

atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill d‟incendi, materials 

inflamables, prohibit fumar…) així com les mesures preventives previstes (ús obligatori del 

casc, ús obligatori de botes de seguretat, ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de 

seguretat…). 

S‟habilitaran zones o estades per al recull de material i útils (ferralla, perfilaria metàl·lica, 

peces prefabricades, material elèctric…). 

Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements 

de protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops als 

peus, casc de protecció per al cap i cinturó de seguretat. 

El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant tirants, 

i es guiaran per tres operaris, dos d‟ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les 

maniobres. 

El transport d‟elements pesats es farà sobre carretó de mà i així evitar sobreesforços. Les 

bastides sobre borriquetes, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball 

d‟amplària no inferior a 60 cm (3 taulers travats entre sí) prohibint-se la formació de bastides 

mitjançant bidons, caixes de material, banyeres… 

S‟estendran cables de seguretat lligats a elements estructurals sòlids en què enganxar el 

mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.  

La distribució de màquines, equips i materials als locals de treball serà l‟adequada, 

delimitant les zones d‟operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions 

entre màquines i equips… 

L‟àrea de treball estarà a l‟abast normal de la mà, sense necessitat d‟executar moviments 

forçats. 

Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició 

inestable. S‟evitaran les distàncies massa gran d‟elevació, descens o transport, així com un 

ritme massa alt de treball. Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb 

facilitat. Es recomana evitar el fangars, en prevenció d‟accidents. S‟ha de seleccionar l‟eina 
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correcta pel treball a realitzar, mantenint un bon estat i ús correcte d‟aquesta. Després de 

realitzar les feines, es guardaran en un lloc segur.  

La il·luminació per desenvolupar els diferents treballs convenientment oscil·larà al voltant 

dels 100 lux. 

És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes per poder evitar l‟aire i, 

així, que siguin més adequats per protegir-se del fred. Utilització de guants, botes i orelleres. 

Es resguardarà el treballador de vents mitjançant pantalles i s‟evitarà que la roba de treball 

s‟amari de líquids evaporables. 

Si el treballador pateix estrès tèrmic s‟han de modificar les condicions de treball, a fi de 

disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d‟aire, apantallar la calor per radiació, dotar 

el treballador de vestits adequats (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars) vigilar que la 

ingesta d‟aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les 

solucions anteriors no són suficients. 

L‟aportació alimentació calòrica ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de 

l‟activitat i de les contraccions musculars. 

Per evitar el contacte elèctric directe s‟utilitzarà el sistema de separació per distància o 

allunyament de les parts actives fins una zona no accessible pel treballador, interposició 

d‟obstacles i/o barreres (armaris per quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i 

recobriment o aïllament de les parts actives. 

Per evitar el contacte elèctric directe s‟utilitzarà el sistema de posta a terra de les masses 

(conductors de protecció, línies d‟enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius d‟estil 

per intensitat de defecte ( interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions 

d‟humitat i resistència de terra de la instal·lació provisional). 

Serà responsabilitat de l‟empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot 

moment per personal amb la suficient formació per això. 
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Mesures preventives de caràcter particular per a cada treball 

Moviment de terres. excavació de pous i rases. 

•  Abans de l‟inici dels treballs, s‟inspeccionarà el tall a fi de detectar possibles 

esquerdes o moviments del terreny. 

•  Es prohibirà el recull de terres o de materials a menys de 2 metres del marge de 

l‟excavació, per evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, 

senyalitzant-se a més mitjançant una línia aquesta distancia de seguretat. 

•  S‟eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts de l‟excavació que per la seva 

situació ofereixin el risc de despreniment. 

•  La maquinària estarà dotada de graons i agafador per pujar o baixar de la cabina 

de control. No s‟utilitzarà com suport per pujar a la cabina les llantes, cobertes, 

cadenes i parafangs. 

•  El desplaçaments per l‟interior de l‟obra es realitzaran per camins senyalitzats. 

•  S‟utilitzaran xarxes tenses o tanques electrosoldades situades sobre els talussos, 

amb un solapa mínima de 2 metres. 

•  La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d‟aproximació al caire de 

l‟excavació no superior de 3 metres per vehicles lleugers i de 4 metres per pesats. 

•  Es conservaran els camins de circulació interna, eliminant tota la runa existent i 

compactant la rasa mitjançant "zahorras". 

•  L‟accés i sortida dels pous i rases s‟efectuarà mitjançant una escala sòlida, 

ancorada en la part superior del pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants. 

•  Quan la profunditat del pou sigui igual a 1,5 metres s‟estibarà el perímetre en 

prevenció d‟enderrocs accidentals. 

•  S‟efectuarà al treure l‟aigua que afloren a l‟interior de les rases, per evitar que 

s‟alteri l‟estabilitat dels talussos. 
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•  En presencia de línies elèctriques en servei es tindran en compte les condicions 

següents: 

•  Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de 

fluid i posta a terra dels cables, abans de realitzar els treballs. 

•  La línia elèctrica que afecta a l‟obra serà desviada del seu actual traçat al límit 

marcat en els plànols. 

•  La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l‟obra ha de 

ser de 5 m., en zones accessibles durant la construcció. 

•  Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant d‟electricitat en 

proximitat amb la línia elèctrica. 

Farciment de terres 

•  Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en 

nombre superior als seients existents a l‟interior. 

•  Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les 

polsegueres. Especialment si s‟ha de conduir per vies públiques, carrers i 

carreteres. 

•  S‟instal·larà, en el marge dels terraplens d‟abocaments, sòlids topalls de limitació 

de recorregut per a l‟abocament en retrocés. 

•  Es prohibeix l‟estada de persones en un radi inferior als 5 m., entorn de les 

compactadores i piconadores en funcionament. 

•  Els vehicles de compactació i piconat, aniran proveïts de cabina de seguretat de 

protecció en cas de bolcada. 

•  Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 

•  Els paquets de rodon s‟emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments 

de fusta capa a capa, evitant-se les altures de les piles superiors a 1,50 m. 



Pàg. 94  Annexos 

 

•  S‟efectuarà un escombrat diari de claus, filferros i retallades de ferralla entorn del 

banc o bancs, borriquetes, etc. de treball. 

•  Resta prohibit el transport aeri d‟armadures de pilars en posició vertical. 

•  Es prohibeix enfilar-se per les armadures en qualsevol cas. 

•  Es prohibeix el muntatge d‟abraçadores perimetrals, sense estar correctament 

instal·lades a les xarxes de protecció. 

•  S‟evitarà en la mesura que es pugui, caminar per les fonseques dels encofrats de 

jàsseres o bigues. 

Treballs de manipulació del formigó 

•  S‟instal·laran forts topalls finals de recorregut dels camions formigonera, per 

prevenir de bolcades. 

•  Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. de la 

vora de l‟excavació. 

•  Es prohibeix carregar la galleda per damunt de la càrrega admissible de la grua 

que el sustenta. 

•  Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats i les estibes. 

•  La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, 

arrossegant-se les parts susceptibles de moviment. 

•  Per vibrar el formigó des de posicions sobre la cimentació que es formigona, 

s‟establiran plataformes de treball mòbils formades per un mínim de tres taulers, 

que es disposaran perpendicularment a l‟eix de la rasa o sabata. 

Muntatge d‟elements metàl·lics 

•  Els elements metàl·lics (bàculs, pals, etc.) s‟apilaran en ordre sobre dorments de 

fusta de suport de càrregues, establint capes fins altura no superior a 1,50 m. 

•  Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l‟interior d‟una 

gòndola de soldador, proveïda d‟una barana permetran d‟1 m, d‟altura, formada 
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per passamans, barra intermèdia i sòcol. El soldador, a més, amarrarà el 

mosquetó del cinturó a un cable de seguretat, a argolles soldades als efectes en 

la perifèria. 

•  Es prohibeix la permanència d‟operaris dins el ràdio d‟acció de càrregues 

suspeses. 

•  Es prohibeix la permanència d‟operaris directament sobre talls de soldadura. 

•  Els ascens o descens, es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de 

sabates antilliscants i ganxos de penjat i immòbils disposats de forma que 

sobrepassi l‟escala 1 m. l‟alçada de desembarcament. 

•  El risc de caiguda al buit es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de força (o 

de safata). 

Muntatge de prefabricats 

•  El risc de caiguda des d‟alçada, s‟ha d‟evitar realitzant els treballs de recepció i 

instal·lació de prefabricat des de l‟interior d‟una plataforma de treball envoltada de 

baranes de 90 cm., d‟alçada, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol de 

15 cm, sobre bastides (metàl·lics, tubulars de borriquetes). 

•  Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en 

prevenció del risc d‟enfonsament. 

•  Els prefabricats s‟arreplegaran en posició horitzontal sobre dorments disposats 

per capes de tal forma que no ocasionin danys als elements d‟enganxall pel seu 

hissat. 

•  Es paralitzarà la tasca d‟instal·lació dels prefabricats sota règim de vents 

superiors a 60 km/h. 

•  Obra. 

•  Els enderrocs s‟evacuaran directament per evitar el risc de petjades sobre 

materials. 
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Pintura i envernissats 

•  Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d‟emanar vapors inflamables 

amb recipients en mal estat o de mal tancament, per evitar accidents per 

generació d‟atmosferes tòxiques i explosives. 

•  Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls en 

què s‟emprin pintures inflamables, per evitar el risc d‟explosió i d‟incendi. 

•  S‟estendran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms d‟estructura, per evitar el 

risc de caigudes des d‟alçades. 

•  Es prohibeix la connexió d‟aparells de càrrega d‟accionament elèctric (ponts grua 

per exemple) durant les operacions de pintura de carrils, suports, topes, baranes, 

etc., en prevenció d‟atropaments o caigudes des d‟altura. 

Instal·lació elèctrica provisional d‟obra 

•  El muntatge d‟aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en 

prevenció de riscos per muntatges incorrectes. 

•  El calibre o secció del cablejat serà sempre l‟adient per a la càrrega elèctrica que 

ha de suportar. 

•  Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (esquerdes i 

assimilables). No s‟admetran trams defectuosos. 

•  La distribució general des del quadre general d‟obra als quadres secundaris 

s‟efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

•  L‟estesa de cables i mànegues s‟efectuarà a una altura mínima de 2 m, als llocs 

de vianants i de 5 m, en el de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

•  Els entroncaments provisionals entre mànegues, s‟executaran mitjançant 

connexions normalitzades estanques antihumitat. 

•  Las mànegues d‟"allargadera", en ser provisionals i de curta estada, podran 

portar-se sobre el terra per ser properes als paràmetres verticals. 
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•  Els interruptors s‟instal·laran a l‟interior de caixes normalitzades, amb porta 

d‟entrada amb pany de seguretat. 

•  Quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

•  Els quadres elèctrics es penjaran taulells de fusta rebudes als paraments 

verticals, o bé, a "peus drets" ferms. 

•  Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s‟efectuaran amunt a una 

banqueta de maniobra o catifa aïllant. 

•  Els quadres elèctrics tindran presa de corrent per a connexions normalitzades 

blindades per a intempèrie. 

•  La tensió sempre estarà a la clavilla "femella", mai en el "mascle", per a evitar els 

contactes elèctrics directes. 

•  Els interruptors diferencials s‟instal·laran d‟acord amb les següents sensibilitats:  

-  300 mA. Alimentació a la maquinària. 

-  30 mA. Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 

-  30 mA. Per a les instal·lacions elèctriques d‟enllumenat. 

•  Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre 

de la instal·lació estarà posat a terra. La presa de terra s‟efectuarà a través de la 

pica o placa de cada quadre general. 

•  El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. 

Es prohibeix expressament utilitzar-lo per altres usos. 

•  La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma: 

-  Portallums estanc de seguretat amb mànega aïllant, reixa protectora de la 

bombeta dotada de ganxo per penjar a la paret, mànega antihumitat, clavilla 

de connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24 V. 

-  La il·luminació dels talls es situarà a una alçada en torn als 2 m., mesurats 

des de la superfície de suport dels operaris a la posta de treball. 



Pàg. 98  Annexos 

 

-  La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s‟efectuarà encreuat 

amb el fi de disminuir ombres. 

-  Les zones de pas de l‟obra estaran permanentment il·luminades, evitant 

racons foscos. 

•  No es permetran les connexions a terra a través de conduccions d‟aigua. 

•  No es permetrà el trànsit de carretes i persones sobre mànegues elèctriques, 

poden pelar-se i produir accidents. 

•  No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements 

longitudinals transportats (perxes, regles, escales de mà i similars). La inclinació 

de la peça pot arribar a produir el contacte elèctric. 

 

Disposicions específiques de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

Quan en l‟execució de l‟obra intervingui més d‟una empresa, o una empresa i treballs 

autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l‟execució de l‟obra, que serà un tècnic competent 

integrat en la direcció facultativa. 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d‟aquest seran 

assumides per la direcció facultativa. 

En aplicació de l‟estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de 

seguretat i salut en el treball en el que s‟analitzen, estudien, desenvolupen i complementen 

les previsions contingudes en l‟estudi desenvolupat en el projecte, en funció del seu propi 

sistema d‟execució de l‟obra. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d‟efectuar un avís a l‟autoritat 

laboral competent. 
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G.6 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d’equips de protecció 

individual 

Introducció 

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic 

de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció de la salut 

dels treballs front als riscos derivats de les condicions de treball. 

Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures 

mínimes que han d‟adoptar-se per l‟adequada protecció dels treballadors. Entre elles es 

troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors en el treball d‟equips de 

protecció individual que els protegeixin adequadament d‟aquells riscos per a la seva salut o 

la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant la utilització 

de mitjans de protecció col·lectiva o l‟adopció de mesures d‟organització en el treball. 

Obligacions generals de l‟empresari. 

Serà obligatori l‟ús dels propis equips de protecció individual que a continuació es 

desenvolupen. 

Protectors del cap. 

- Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb el fi de 

protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics. 

- Protectors auditius adaptats als cascs de protecció. 

- Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols. 

- Mascareta antipols amb filtres protectors. 

- Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica. 

Protectors de mans i braç. 

- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
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- Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó. 

- Guants dielèctrics per a B.T. 

- Guants de soldador. 

- Canelleres. 

- Mànega aïllant de protecció a les eines. 

Protectors de peus i cames. 

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

- Botes dielèctriques per a B.T. 

- Botes de protecció impermeables. 

- Polaines de soldador. 

- Genolleres. 

Protectors del cos. 

- Crema de protecció i pomades. 

- Armilles, jaquetes mandils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques. 

- Vestit impermeable de treball. 

- Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A. 

- Faixes i cinturons antivibracions. 

- Perxa de B.T. 

- Bancada aïllant per a maniobra de B.T. 

- Llanterna individual de situació. 

- Comprovador de tensió. 
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G.7 Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 

de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai 

no representarà un risc per si mateix. 

G.8 Conclusions 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, es considerà suficient justificat i definidor per 

l‟execució material de la instal·lació elèctrica per a la il·luminació dels Jardins Artigas. 
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H Digitalització dels jardins en 3D 

H.1.1. Oferta 

A continuació es pressupostarà la digitalització 3D, mitjançant l‟ús de la tecnologia 

d‟escaneig làser, dels Jardins Artigas, a La Pobla de Lillet. 

H.1.2. Descripció dels treballs 

Es necessita documentar la complexa morfologia dels Jardins Artigas i generar una base 

fiable per a un projecte d‟il·luminació del recinte. 

A continuació es mostren algunes imatges: 

  

La proposta consisteix en l'elaboració d'un model 3D de núvol de punts, amb baixa resolució 

(5-10cm), captant tota la morfologia general  del conjunt amb tecnologia Làser Escàner 

Terrestre. 

Aquest producte de núvol de punts 3D servirà de base per ajustar els plànols 2D existents a 

la morfologia real. 

A continuació veiem els diferents treballs de que es composa l'aixecament: 

Treballs de camp 

o Equip de treball format per un Tècnic de Làser Escàner i un Enginyer Topògraf. 

o Per la durada dels treballs de camp s‟estima 1 jornada de treball, realitzant les 

posicions d‟escaneig necessàries per captar tota la morfologia existent. 
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Treballs d'oficina 

o Equip format per 1 tècnic en processament de dades. 

o Registre de les diferents posicions d'escaneig i filtrat de dades redundants o 

errònies. 

o Vectorització 2D a partir del model complet 3D de núvol de punts. 

o Durada dels treballs: 5 jornades laborals, a partir de la finalització de la pressa de 

dades. 

Lliurament 

o Arxiu CAD amb la vectorització en planta amb la referència del núvol de 

punts 3D, format DWG. 

H.1.3. Característiques tècniques 

Captae està especialitzada en el digitalitzat 3D amb escàner làser terrestre i el seu 

experimentat equip tècnic disposa del know-how necessari per obtenir el màxim rendiment 

d'aquesta tecnologia. 

El „Laser Scanner 3D‟ permet captar les coordenades geogràfiques de la superfície de tot el 

nostre entorn en un radi de 120 metres des de la posició de l'estacionament làser. Aquesta 

lectura massiva de coordenades es realitza en qüestió de minuts, a distància i sense 

contacte amb els elements mesurats. 

Un cop obtingut el model 3D de núvol de punts de l'entorn d'interès, es pot navegar 

lliurement per tot l'entorn 3D mitjançant software visualitzador lliure i es poden prendre totes 

les mesures que es necessitin directament sobre l'element. Al disposar d'informació mètrica, 

es poden extreure imatges ortogonals de les zones d'interès (seccions, plantes, alçats, 

perspectives...) que proporcionen molta més informació que els plànols clàssics. 
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 Ortoimatge a color de Montfalcó Murallat, Segarra. (veure enllaç a Recorregut Virtual) 

Tecnologia 

Després d'analitzar els requeriments del projecte, l'escàner més adequat per a l'aixecament 

d'aquestes dades és el FOCUS 3D de FARO, per la seva gran capacitat de captació de 

dades, la seva gran velocitat i la seva versatilitat per treballar en entorns complexos 

(escàner petit i lleuger). 

H.1.4. Principals projectes relacionats 

Captae presta serveis de mesurament 3D des de l'any 2010 i ha realitzat diferents projectes 

sobre edificis singulars destacats. Alguns es poden veure en la següent pàgina: 
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Nota: Es pot trobar més informació de projectes a: http://captae.com/portfolio 

 

H.1.5. Pressupost digitalització 3D i processat de dades 

Digitalització 3D i processat de dades 4.500 €
Pressa de dades amb Làser Escàner

Optimització i generació de model 3D de núvol de punts

Vectorització 2D en planta a partir dels núvols de punts 3D

Lliurament

Arxiu CAD de planta 2D, format DWG.

Base imposable 4.500 €  

  

http://captae.com/portfolio
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Part II: DISSENY EMOCIONAL DELS JARDINS 

ARTIGAS DE LA POBLA DE LILLET 
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I Plànol 

I.1 Jardins Artigas amb punts d’interès 

 

Plànol 10 Jardins Artigas amb la ubicació dels punts d’interès 
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J Exemples de codis QR funcionals 

A continuació es mostren uns exemples de codis QR funcionals. Els de l‟esquerra mostren 

una fotografia dels diferents punts d‟interès i els de la dreta mostren el text d‟aquest mateix 

punt plasmat en els rètols actuals: 

 

 Fotografia Text 

La Pobla de Lillet 

  

Jardins Artigas 

  

Berenador 

  

Pont dels arcs 

  

Entrada Original 
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Glorieta 

  

Font del Bou 

  

Font del Lleó o Pèrgola 

  

Gruta 

  

Pont d’Arc Coix 

  

Cascada 

  

Gaudí a la Vall de Lillet 

  

Taula 4 Codis QR dels diferents punts d'interès  
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K Pressupost  

 

1. Creació de projecte i criteri 

Disseny del projecte Sense cost 

Honoraris de direcció Sense cost 

SUBTOTAL 1: 0,00€ 

 

 

2. Actualització de rètols i nous rètols, amb codis QR 

 Unitats Preu/unitat  

Revisió rètols existents 11 5,00€ 550,00€ 

Realització vinils dels rètols amb text 

revisat 
11 100,00€ 1.100,00€ 

Redacció dels rètols nous 2 200,00€ 400,00€ 

Realització integral dels rètols nous 2 150,00€ 300,00€ 

Instal·lació dels nous vinils i els nous 

rètols 
13 46,15€ 600,00€ 

Desplaçaments i dietes 370,00€ 

SUBTOTAL 2: 3.320,00€ 
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3. Instal·lació xarxa Wi-Fi 

 Unitats Preu/unitat  

Switch Cisco Catalisy 2960 L2 1 728,00€ 728,00€ 

Antena Cisco Airlink exterior amb POE 6 239,00€ 1.434,00€ 

POE MIDSPAN 6 59,00€ 354,00€ 

Convertidor fibra òptica per a exterior 

multimodal Cisco SC 
6 129,00€ 774,00€ 

Pastilla SFP CISCO per a switch de 

capçalera multimodal miniGbic 
6 99,00€ 594,00€ 

Caixa exterior per a fibra òptica i POE 6 54,40€ 326,40€ 

FO Module blank black BRANDREX 6 40,21€ 241,26€ 

LC Duplex – LC Duplex; 2 m; Duplex 

LSZH 2.0mm Zipcord; OM$ 

Clearcurve® MM; BRANDEX 

12 18,90€ 226,80€ 

Cable exterior LazrSPEED 300 LSZH 

12 fibres BRANDEX 
400 2,89€ 1.156,00€ 

Estesa de cablejat de coure 6 59,90€ 359,40€ 

Connexió i grimpatge 6 4,90€ 29,40€ 

Certificació i reflectometria 6 2,90€ 17,40€ 

Estesa de cablejat de fibra 400 1,20€ 480,00€ 

SUBTOTAL 3: 6.720,66€ 
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4. Aplicació web 

Disseny web (HTML, CSS, Javascript) 450,00€ 

Responsive Design (maquetació de les tablets i smartphones) 190,00€ 

Programació web (PHP, Symfony2, MySQL) 1290,00€ 

Manteniment (instal·lació del servidor web en els Jardins Artigas i posada en 

marxa de l‟aplicació web) 
200,00€ 

SUBTOTAL 4: 2.130,00€ 

 

5. Producció audiovisual 

 Unitats Preu/unitat  

Honoraris de realització 2.000,00€ 

Disseny gràfic general del projecte 1.700,00€ 

Guionat peces A 13 100,00€ 1.300,00€ 

Guionat peces B 6 200,00€ 1.200,00€ 

Traduccions al castellà 19 15,79€ 300,00€ 

Traduccions a l‟anglès 19 32,37€ 615,00€ 

Traduccions al francès 19 32,37€ 615,00€ 

Traduccions al japonès 19 57,89€ 1.100,00€ 

Locucions en català 60 min. 10,83€/min. 650,00€ 

Locucions en castellà 60 min. 10,83€/min. 650,00€ 
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Locucions en anglès 60 min. 12,50€/min. 750,00€ 

Locucions en francès 60 min. 12,50€/min. 750,00€ 

Locucions en japonès 60 min. 14,17€/min. 850,00€ 

Gravació àudio 285 min. 7,72€/min. 2.200,00€ 

Filmació cinema digital 72 min. 40€/min. 2.880,00€ 

Desplaçaments i dietes filmació 850,00€ 

Músiques de fons 72 min. 11,11€/min 800,00€ 

Mescles àudio 285 min. 6,32€/min. 1800,00€ 

Muntatge vídeos 285 min. 18,53€/min. 5.280,00€ 

Creació fitxers comprimits segons 

requeriments 
95 10,00€ 950,00 

SUBTOTAL 5: 27.240,00€ 

 

6. Hardware i extres 

 Unitats Preu/unitat  

Servidor: PC Intel I5 3.2 GHZ, 8Gb 

RAM, HDD 500Gb, Windows 7 

Professional  

1 850,00€ 850,00€ 

Monitor: SoundGrapg Imon FingerVU 

436 negre 
1 118,25€ 118,25€ 

Teclat i ratolí sense fils HP Classic 

LV290AA 
1 38,05€ 38,05€ 
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Armari rack de 19” d‟altura i mida 

externa en mm de 640 (A) x 640 (F) x 

1090 (H), amb ventiladors 

1 500,00€ 500,00€ 

SUBTOTAL 6: 1506,30€ 

7. Altres 

 Persones Hores Preu/hora  

Mà d‟obra addicional per a muntatges 

varis 
1 16 25,00€ 400,00€ 

SUBTOTAL 7: 400,00€ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 41.136,96€ 

Benefici Industrial (6%): 2.479,02€ 

Despeses Generals (13%) 5.371,20€ 

  

PRESSUPOST DELS TREBALLS A LICITAR 48.987,18€ 

IVA (21%): 10.287,31€ 

 

PRESSUPOST FINAL PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 59.274,49€ 

(CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 
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ANNEXOS COMUNS (Part I + Part II)  
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L Pressupost d’execució per contracte 

 

PART I: DISSENY LUMÍNIC DELS JARDINS ARTIGAS DE LA POBLA DE LILLET 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 91.801,77€ 

Benefici Industrial (6%): 5.508,11€ 

Despeses Generals (13%) 11.934,23€ 

  

PRESSUPOST DELS TREBALLS A LICITAR 109.244,11€ 

IVA (21%): 22.941,26€ 

  

SUMA 132.185,37€ 

  

Reserva econòmica pel seguiment i direcció d’obra 4.800,00€ 

IVA (21%) 1.008,00€ 

  

SUMA 5.808,00€ 

 

PRESSUPOST FINAL PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 137.993,37€ 
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PART II: DISSENY EMOCIONAL DELS JARDINS ARTIGAS DE LA POBLA DE LILLET 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 41.136,96€ 

Benefici Industrial (6%): 2.479,02€ 

Despeses Generals (13%) 5.371,20€ 

  

PRESSUPOST DELS TREBALLS A LICITAR 48.987,18€ 

IVA (21%): 10.287,31€ 

 

PRESSUPOST FINAL PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 59.274,49€ 

 

PRESSUPOST TOTAL (PART I + PART II) 

 

PRESSUPOST FINAL PART I: 137.993,37€ 

 PRESSUPOST FINAL PART II: 59.274,49€ 

  

PRESSUPOST FINAL PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 197.267,86€ 

(CENT NORANTA-SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 
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M Evolució del projecte (premsa) 

A continuació, i per ordre cronològic, es mostren diversos reculls de premsa on es parla del 

present projecte: 
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Diputació de Barcelona – 25/02/2015 
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Pàg. 126   Annexos 

 

 

Regió 7 – 25/02/2015 
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Pàg. 128   Annexos 

 

 

Nació Berguedà (Nació Digital) – 25/02/2015 

 

 

 

Regió 7 – 27/02/2015 
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Aquí Berguedà – Març 2015  
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N Estat actual de l’execució del projecte 

A continuació s‟adjunta l‟adjudicació del contracte: 
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O Reportatge fotogràfic 

O.1 Rètols actuals 

O.1.1. Rètols als punts d’interès 

 

Fotografia 1 Rètol "La Pobla de Lillet" 

 

Fotografia 2 Rètol "Gaudí a la Vall de Lillet" 
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           Fotografia 3 Rètol “JARDINS ARTIGAS”                             Fotografia 4 Rètol "Cascada" 
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   Fotografia 5 Rètol "Pont dels arcs"                     Fotografia 6 Rètol "Berenador" 
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         Fotografia 7 Rètol "Entrada Original"       Fotografia 8 Rètol "Glorieta" 
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      Fotografia 9 Rètol "Font del Bou"     Fotografia 10 Rètol "Font del Lleó o Pèrgola" 
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        Fotografia 11 Rètol "Gruta"         Fotografia 12 Rètol "Pont d'Arc Coix" 

 



Projecte executiu del disseny emocional i lumínic dels Jardins Artigas de la Pobla de Lillet Pàg. 139 

 

 

O.1.2. Altres rètols 

 

Fotografia 13 Rètol “Jardins Artigas” (accés als jardins) 

 

 

Fotografia 14 Rètol "JARDINS ARTIGAS" (accés a l’estació del Tren del Ciment)  
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O.2 Els Jardins Artigas 

 

Fotografia 15 Accés Tren del Ciment 

 

Fotografia 16 Accés entrada 
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Fotografia 17 Escales d'accés 

 

Fotografia 18 Entrada original 
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Fotografia 19 Placa amb la data de construcció 

 

Fotografia 20 Visitants als Jardins Artigas 
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Fotografia 21 Concert amb públic als Jardins Artigas 

 

Fotografia 22 Il·luminació nocturna actual (escales d’accés) 
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Fotografia 23 Il·luminació nocturna actual (vista general) 

 

Fotografia 24 Il·luminació nocturna actual (interior Gruta) 
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Fotografia 25 Il·luminació nocturna actual (interior Glorieta) 

 

Fotografia 26 Il·luminació nocturna actual (Àliga) 
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Fotografia 27 Il·luminació nocturna (part central amb visitants) 

 

Fotografia 28 Escales d'entrada 
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Fotografia 29 Pont dels arcs 

 

Fotografia 30 Vista general (Pont dels arcs) 
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Fotografia 31 Vista general (passadís) 

 

Fotografia 32 Cascada 
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Fotografia 33 Detall Cascada 

 

Fotografia 34 Jardineres del costat de la Cascada 
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Fotografia 35 Jardineres 

 

Fotografia 36 Àliga (perfil) 
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Fotografia 37 Àliga (darrere) 

 

Fotografia 38 Font del Bou 
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Fotografia 39 Interior Gruta 

 

Fotografia 40 Sortida Gruta 
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Fotografia 41 Glorieta 

 

Fotografia 42 Interior Glorieta 
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Fotografia 43 Antic dipòsit 

 

Fotografia 44 Descampat/mirador 
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Fotografia 45 Forns de calç 

 

Fotografia 46 Racó del Pescador 
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Fotografia 47 Berenador 

 

Fotografia 48 Pont de les Trompetes (Entrada Original) 
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Fotografia 49 Pèrgola 

 

Fotografia 50 Pont d'Arc Coix 
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Fotografia 51 Vista general escales 

 

Fotografia 52 Vista general aèria 
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Fotografia 53 Font del Lleó 

 

Fotografia 54 Pont dels arcs des de sota 


