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1. GLOSSARI
Glossari
Concepte

Descripció

CCM

Centre de Control de Metro

CCM2

Centre de Control de Metro d’Emergència

ICOM

Informació i Comunicació de Metro

CST

Centre de Suport Telemàtic

OTS

Operació Tècnica del Servei

aTEC

Àrea de Tecnologia de TMB

SOM

Sistemes Operació de Metro

TOLA

Tècnic Operació Línies Automàtiques

SOM

Sistemes Operació de Metro

CCE

Cabina Cap Estació

PDM

Perifèric de megafonia

CCP

Cambra de comunicacions principal

INP

Cartell d’Informació al passatge
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2. ANTECEDENTS

Durant l’any 2016 TMB va adjudicar un projecte per realitzar la migració de la Megafonia
analògica a Megafonia IP.
Aquests canvis comportaven una nova estructura a lloc central i el canvi dels perifèrics
de megafonia (matrius d’àudio) a totes les estacions de Metro de les línies
convencionals.
Els nous equips perifèrics de megafonia d’estacions, ja son equips que compleixen la
normativa EN 54-16. Aquesta normativa regula els aparells que han de donar el control
d’alarmes per veu i equips indicadors en cas d’incendi.
En aquest projecte començat el 2016, no va ser objecte, el canvi de línies d’altaveus i
amplificadors.
Durant el febrer del 2020 es va dur a terme a TMB una diagnosi de la megafonia en 12
estacions de Metro. Aquesta diagnosi va posar de manifest la insuficiència en acústica
del sistema de Megafonia de Metro, en moltes estacions.
Tenim molts factors a les instal·lacions de megafonia que influeixen en la comprensió
final de l missatge que ha de rebre l’usuari:
• Instal·lacions de megafonia antiquades (algunes amb més de 20 anys)
• Altaveus inadequats i mal distribuïts.
• Línies d’altaveus insuficients i amb recorreguts innecessaris.
• Estacions molt sorolloses: ventiladors, trens aturats, etc.
• Amplificadors descatalogats i insuficients.
Les estacions de Metro són un entorn complicat per la sonorització. A les estacions
tenim elevats nivells de soroll quan un tren realitza la seva entrada/sortida de l’estació.
Per aquesta raó necessitem que els punts sonors radiïn un nivell de pressió sonora
adequat per aconseguir un guany acústic suficient.
El Desembre del 2020 es va generar un projecte autocontingut de plec tècnic per la
Millora de Megafonia a l’estació de Sants Estació L3, resultat de la enginyeria del
projecte de millora del sistema de megafonia a l’estació.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

pàgina 7

3. OBJECTIU

El present plec té com a objecte la contractació per la execució de les obres de
Megafonia de l’estació de Sants Estació L3.
L’obra s’ha d’executar seguint escrupolosament les indicacions del plec tècnic individual
d’aquesta estació.
L’objectiu final es tenir una estació amb un sistema de megafonia sota normatives UNE
EN 50849:2017, EN54-24 i EN54-16 i amb un sistema amb una acústica adequada per la
òptima informació cap al client i que ens permeti tenir uns sistemes de megafonia
eficients i preparats per dur a terme evacuacions en cas d’emergència.

Els autors del projecte:

Víctor Artís Carrión
TMB
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4. ABAST DE LA CONTRACTACIÓ

Obra per a la dotació i posada en servei d’un nou sistema de megafonia a l’estació de
Sants Estació L3 de Metro Barcelona.
L’obra es realitzarà en base al plec tècnic del Projecte de millora del sistema de
Megafonia de l’estació Sants Estació L3.
L’obra estarà subjecta al control d’implantació del sistema de megafonia en aquesta
estació.
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5. SITUACIÓ ACTUAL
5.1 Introducció
En el moment de la contractació ens trobarem que tenim a Metro un nou sistema de
Megafonia IP, ja amb la totalitat de les estacions de línies convencionals migrades.
L’objectiu del capítol és presentar la informació necessària per tal que es pugui entendre
el que hi ha existent avui a nivell de Megafonia IP, en una estació de Metro.
D’aquesta forma el contractista sap en quines condicions es trobarà les estacions de
Metro.
Cal tenir present que el sistema de megafonia en l’estació està en servei i, per tant, en
cap cas es pot deixar sense megafonia l’estació en horari de servei.

5.2 Sistema de Megafonia IP INP actual
El sistema de gestió de megafonia controla tota la megafonia de les estacions de Metro
i també els cartells de INP (Cartells d’Informació al passatge). Realitza quatre funcions
bàsiques:
• Rebre la informació de temps de RDT i generar els cartells d’indicació de temps
en els INP.
• Emissió d’anuncis en els cartell de INP
• Emissió d’anuncis de megafonia des de el centre de control i des de l’estació.
• Emissió d’informació d’incidències operatives.
• Emissió de missatges des de graella de programació.
El sistema està connectat als sistemes de L9 mitjançant un servidor Gateway L9, al
sistema de telefonia mitjançant un Gateway SIP, i als sistemes de MouTV i SMS
mitjançant webservices, al sistema de e-mail mitjançant el protocol SMTP y al sistema
de gestió d’alarmes per SNMP.
La comunicació amb les estacions es realitza:
• Mitjançant la xarxa MPLS per TCP/IP a les estacions migrades.
L’aplicació actual de gestió té aquesta presència:
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Característiques bàsiques de l’aplicació:
ü Rep la informació de RDT i genera les indicacions de temps de forma automàtica.
ü Permet la emissió d’anuncis en viu i la reproducció de missatges pregravats a les
estacions.
ü Permet la emissió d’anuncis en viu i la reproducció de missatges pregravats als
trens.
ü Permet la planificació d’anuncis periòdics i controla la seva emissió.
ü Monitoritza l’estat dels PDM de les estacions i panells INP, ho representa a la
aplicació client i genera les alarmes i traps SNMP corresponents de forma
automàtica.
ü Gestiona el cicle de vida (creació, modificació, normalització, finalització) i la
comunicació de les incidències operatives.
ü Permet la configuració d’una llibreria de missatges d’informació per els panells
INP i l’assignació als panells.
ü Permet la configuració de grups de correu i sms per la comunicació d’incidències
operatives.
ü Facilita la gestió dels missatges d’àudio i el seu desplegament a les estacions.
ü Permet l’enviament de missatges en viu des de la pròpia estació.
El sistema està basat en la plataforma i equips del fabricant ASL.
Hi ha uns servidors virtuals redundats que son el cor del sistema i amb ells es
comuniquen els diferents clients que poden existir a Sagrera CCM ICOM o bé a Sagrada
Família CCM2.
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Plànol esquemàtic del sistema actual de Megafonia IP e INP

Diagrama bàsic dels elements controlats pel sistema de Megafonia IP

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

pàgina 12

Plànol esquemàtic d’una estació de Metro tipus

5.3 Característiques del sistema electroacústic de megafonia
S’entén per sistema electroacústic de megafonia al conjunt d’elements que formen el
sistema de megafonia en una estació de metro i que es relacionen a continuació:
•

•
•
•
•

5.3.1. - Perifèric de Megafonia (PDM)
o Vipedia 12-NET-TS
o Vipedia Net 4G
o BOA02
o DANS01
o Fonts Alimentació
5.3.2. - Consola del Cap d’Estació
5.3.3. - Amplificadors d’àudio
5.3.4. - Altaveus o columnes acústiques
5.3.5. - Cables de Megafonia
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5.3.1 PERIFERIC DE MEGAFONIA (PDM)
El perifèric de megafonia d’estacions (PDM) és l’equip de la marca ASL Vipedia 12-NET-TS.
S’entén per perifèric de megafonia el conjunt d’elements instal·lats a la cambra de
comunicacions (CC) d’una estació i que tenen com a missió rebre i gestionar les diferents fonts
sonores de manera que es puguin adreçar al lloc desitjat per l’operador del lloc central (ICOM).
Els elements bàsics que formen el perifèric de megafonia són els següents:
•

Unitat de processament d’àudio (Vipedia 12-NET-TS)

•

Unitat de control (Vipedia-net-4GB)

•

Fonts d’alimentació (2)

•

Targes de connexió BOA02 i estructura metàl·lica de suport.

•

Sonda de soroll (DANS01) (Connectat a PDM però instal·lat a andana)

El perifèric es una part fonamental del sistema de megafonia. És un equip compacte de mida 1U
que utilitza comunicació TCP/IP, tant pel control com per la transmissió de l’àudio. Utilitza
targetes de connexió externes (BOA02) que faciliten la connexió i la substitució de l’equip en cas
de ser necessari.
Altres característiques del sistema:
COMUNICACIONS
Les comunicacions amb la resta d’equips i amb el sistema central es realitzen mitjançant els
ports Ethernet incorporats a l’equip Vipedia.
GESTIÓ SNMP
Els perifèrics de megafonia son monitoritzats pels servidors centrals del sistema de megafonia,
que gestiona les alarmes tècniques dels equips i envia de forma automàtica els traps SNMP
corresponents als sistemes de monitoratge de TMB.
MEGAFONIA SIP
El perifèric de megafonia es registra al sistema de telefonia de TMB amb una extensió SIP, de
forma que es puguin enviar anuncis des d’un conjunt preseleccionat de telèfons de la xarxa per
mitjà d’un codi d’autorització. Es podran emetre, tant anuncis en viu, com iniciar la reproducció
de missatges enregistrats en l’equip.
CONTROL DE PANELLS INP
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El perifèric de megafonia permet el control dels panells INP de l’estació des dels servidors per
mitjà de l’adaptador Ethernet-sèrie incorporat a l’equip Vipedia. Es connecta la sortida RJ45 RS485 de l’equip Vipedia fins a una targeta BOA02. Es connecta al bus RS-485 dels cartells INP
mitjançant els terminals de la targeta BOA02, a través de les bornes intermèdies de INP.
CONNEXIONS DEL PDM:
Línies de comunicació:
• RJ45: Ethernet.
• BOA02: Sonda de soroll DANS
• BOA02: Bus de control INP
• BOA02: Sortides d’àudio

5.3.1.1 UNITAT DE PROCESSAMENT D’ÀUDIO VIPEDIA12-NET-TS
La unitat de processament d’àudio és un equip de mercat, el VIPEDIA12-NET-TS de la marca ASL,
amb les següents característiques:
• Certificat EN54-16
• 12 entrades d’àudio analògiques i 2 entrades d’àudio digitals
• 12 sortides d’àudio analògiques i 2 sortides d’àudio digitals
• Processat d’àudio digital de 24bit a 48kHz
• Ports de bypass hardware de micròfon
• 12 entrades i 12 sortides GPIO
• Matriu de direccionament de fins 48x48
• Comunicació digital per xarxa IP
• Terminal Server per la conversió Ethernet – sèrie, RS422/485, 2 fils i 4 fils, amb
configuració per pàgina web i consola.
• Transmissió d’àudio per IP PMC (Portable Media Carrer)
• Compatible SIP
• Emmagatzema localment missatges pregravats.
• Ocupa 1U en rack de 19”
LLICÈNCIA TELEFONIA SIP
Una de les característiques del nou sistema de Megafonia és la integració amb el sistema de
Telefonia. Per això, els nous PDMs són compatibles amb el protocol SIP de forma nativa. Per
aconseguir aquesta compatibilitat és necessari la compra de llicències SIP d’Alcatel per dotar de
numeració telefònica cadascun dels PDMs.

5.3.1.2 UNITAT DE CONTROL VIPEDIA-NET-4G
La unitat de control VIPEDIA-NET-4GB va instal·lada de fàbrica dins l’equip Vipedia. Aquesta
unitat presenta les següents funcionalitats:
•

Integració amb el sistema de control central per mitjà de la pila de software VIPA
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•
•
•
•
•
•
•
•

Recepció de fins a 6 canals d’àudio VOiP PMC d’altres dispositius VIPA (altres equips
Vipedia, micròfons o servidors)
Transmissió de fins a 6 canals d’àudio VOiP PMC a altres dispositius VIPA (altres equips
Vipedia, micròfons o servidors)
Sincronització del rellotge intern per NTP
Capacitat d’emmagatzemament de 3.5GB per a missatges d’àudio
Reproducció de fins a 6 missatges d’àudio emmagatzemats en paral·lel
Cua de missatges DVA (Digital Voice Announce) VIPA
Actualització dinàmica amb nous missatges enregistrats en altres equips del sistema
Sincronització de la reproducció de missatges DVA VIPA en diferents nodes Vipedia
enllaçats per IP

5.3.1.3 FONTS D’ALIMENTACIÓ
Cada estació incorpora dues fonts d’alimentació de 24V connectades als dos ports d’entrada
d’alimentació de l’equip Vipedia, proporcionant redundància en l’alimentació.
Les muntades en el sistema de megafonia son les Weidmuller 8739140000 / CP SNT 48W 24V
2 A, sobre carril DIN.

5.3.1.4 TARGETES DE CONNEXIÓ BOA02
Són elements passius que tenen per missió el pas de connector RJ45 a bornes de connexió.
Per tal de facilitar la connexió dels diferents senyals i la substitució de l’equip, cada estació
disposa d’un conjunt de targetes de connexió BOA02 fixades sobre una estructura metàl·lica de
suport específicament dissenyada per TMB (model ELE-PRIR-ETSI amb canaletes interiors). Les
targetes BOA02 es connecten a l’equip Vipedia mitjançant fuetons estàndard UTP Cat 5 o
superior.

5.3.1.5 SONDA DE SOROLL DANS01
Les sondes de soroll DANS01 mesuren el nivell de soroll a l’estació i el transmeten a l’equip
Vipedia, que ajusta automàticament el nivell de l’àudio de sortida per compensar el soroll amb
un major volum. S’instal·len aproximadament al centre de l’andana.
La instal·lació es fa amb una estructura metàl·lica fabricada expressament per adaptar-se a la
estructura metàl·lica de l’estació, on anirà habitualment instal·lada.
La seva connexió es fa mitjançant un punt de cablejat estructurat que unirà la CC amb el punt
proper a la sonda i que caldrà instal·lar per safates de comunicacions existents.
En el present plec NO es contempla la instal·lació de noves sondes de soroll.
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5.3.2 CONSOLA DEL CAP D’ESTACIÓ. MPS10
El cap d’estació disposa d’una consola de microfonia IP MPS10. La consola incorpora
un mínim de 10 polsadors per tal de poder seleccionar les zones a les que adreçar els
missatges i activar de forma local uns determinats missatges pregravats. Disposa, a més,
d’un polsador per activar l’emissió de missatges en viu (PTT).
La consola es intercanviable amb qualsevol altra consola instal·lada en la resta
d’estacions de Metro.
La consola es connecta a la xarxa TCP-IP per mitjà d’un cable UTP Cat 6 i s’alimenta per
PoE (Power over Ethernet) des de l’equip de xarxa.
•
•
•
•
•
•
•

Micròfon IP monitoritzat
10 Botons configurables
Rutes establertes per àudio en viu
Enviament de missatges pregravats
Indicador de missatges d’emergència
Pot emetre missatges tant a la pròpia estació com a la resta d’estacions.
Clau física per passar a mode emergència

L’equip necessita d’un accessori per a ser fixat a paret (MPX10-MB).
5.3.3 AMPLIFICADORS D’ÀUDIO
Els amplificadors d’àudio instal·lats actualment són objecte de retirada i substitució per
unitats noves que són objecte d’aquest plec.
5.3.4 ALTAVEUS I COLUMNES D’ÀUDIO
Els altaveus instal·lats actualment són objecte de retirada i substitució per unitats noves
que són objecte d’aquest plec.
5.3.5 CABLES DE MEGAFONIA I DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES
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El cablatge instal·lat actualment és objecte de retirada i substitució per una nova
distribució de línies, de la que és objecte d’aquest plec. No es contempla la reutilització
de cap tipus de línia de distribució d’altaveus.
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6. CONDICIONS GENERALS
En el present capítol es detallen les condicions generals del contracte i la proposta
d’implantació, així com els aspectes més rellevants a tenir en consideració a l’hora
d’instal·lar el futur sistema.

6.1 Continuïtat i no afectació del servei
La implantació del futur sistema de megafonia i avisos implicarà de forma inherent un
procés de migració, donat que es tracta d'un servei que no permet la seva interrupció
temporal durant el desplegament del nou sistema. Per tant, en tot moment s'haurà de
garantir aquest servei.
Això significa que ambdós sistemes hauran de conviure durant un determinat període
de temps, fins que el futur sistema hagi superat satisfactòriament la fase de proves i el
període lliure d’incidències.
Per qüestions de seguretat i per a evitar possibles situacions irreversibles, absolutament
totes les accions que tinguin una afectació, directa o indirecta, sobre el sistema de
megafonia i avisos actual s'hauran de realitzar de manera que sigui possible desfer els
canvis i tornar a la situació original d'una manera fàcil i ràpida.
Qualsevol tasca que impliqui una acció o modificació del sistema de megafonia i avisos
actual s'haurà de realitzar en horari d'interrupció de servei.
El sistema s’implantarà per fases. L’execució de les fases no es podrà superposar, de
manera que fins que no s’hagi completat una fase i s’hagi comprovat la correcta
instal·lació per part de la Direcció Tècnica, no es podran iniciar els treballs corresponents
a la següent fase.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar una planificació detallada dels treballs amb
dates reals i tenint en compte els horaris d’interrupció de servei, la qual s’haurà de
consensuar amb la Propietat i amb la Direcció Tècnica.
Complementàriament caldrà emetre periòdicament actes de treball detallant l’estat en
que es troba el procés de migració, les incidències detectades i el compliment o
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possibles desviacions sobre el pla de treball establert. Qualsevol incidència greu s’haurà
de comunicar de forma immediata a la Propietat i a la Direcció Tècnica del projecte.

6.2 Migració del sistema
El sistema de megafonia de l’estació actualment compta amb la part de comunicació
amb lloc central i gestió de senyals ja migrades (incorporació de dispositius Vipedia).
Donada la complexitat en la configuració i gestió del sistema, es planteja que la migració
del sistema electroacústic de l’estació es faci en col·laboració amb l’empresa
mantenidora del sistema.
La Propietat podrà sol·licitar que l’empresa adjudicatària entregui a l’empresa
mantenidora del sistema (a la província de Barcelona) aquells equips a instal·lar que
requereixin de la càrrega de configuració, per tal de realitzar un bolcat de les
configuracions com a pas previ a la instal·lació, de manera que un cop s’instal·lin ja
estiguin pre-configurats.
Abans de procedir a la migració del sistema, serà responsabilitat de l’adjudicatari que
els següents treballs estiguin totalment executats i amb garanties de funcionament
òptim:
–

Altaveus instal·lats i comprovats

–

Línies de connexió totalment desplegades i connectades a les bornes

–

Mòduls d’amplificació muntats en rack (*)

–

Targetes d’amplificació totalment instal·lades

–

Connexionat entre les bornes de les línies de megafonia i els amplificadors

–

Impedància de línies mesurada

–

Connexió dels mòduls d’amplificació al Switch

–

Connexió entre els mòduls d’amplificació i el Vipedia preparada

–

Sondes de soroll addicionals totalment instal·lades i verificades

(*) -> Depenent de l’espai disponible al rack i de la distribució dels dispositius, és possible que la
ubicació dels mòduls d’amplificació sigui definitiva o, en determinades circumstàncies, es muntin de
manera provisional fins que es pugui alliberar l’espai ocupat pels amplificadors primitius (a concretar
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amb la Propietat i la Direcció Tècnica del projecte). En aquest darrer cas, serà responsabilitat de
l’empresa adjudicatària la reubicació dels mòduls d’amplificació un cop s’hagi completat la retirada
d’elements primitius.

Un cop executats tots els treballs esmentats, es procedirà a informar a la Propietat i la
Direcció Tècnica, per tal de coordinar una sessió de migració juntament amb l’empresa
mantenidora del sistema. Un cop consensuada i fixada la data en la que es procedirà a
la migració del sistema, caldrà la presència en l’estació del personal tècnic de l’empresa
adjudicatària durant tota la sessió, o sessions, de migració. El personal assistirà
tècnicament a l’empresa mantenidora del sistema en els següents aspectes i treballs:
–

Connexionat físic del sistema

–

Aportació de dades del sistema:
o Distribució de línies i zonificació
o Potències de càrrega de les línies i impedàncies

–

Ajust preliminar de nivells de reproducció

–

Proves reals per a l’activació d’alarmes (desconnexions, creuaments, etc.)

Un cop realitzades les tasques de migració del sistema, l’empresa adjudicatària haurà de
preveure una altra jornada de treballs per a l’ajust de nivells definitius i control de la
dinàmica dels missatges (sondes de soroll). Aquesta jornada de treballs s’haurà de
coordinar novament amb l’empresa mantenidora del sistema, així com amb la Propietat
i la Direcció Tècnica del projecte.

6.3 Horari d’implantació
S’haurà de consensuar amb TMB l’horari en que es podran realitzar els treballs
d’implantació de les diferents fases del sistema.
Tot i així, cal tenir en compte que, donat que no es pot interrompre el servei de
megafonia i avisos i que no està permès realitzar treballs en zones de públic durant
l’horari en que l’estació es troba oberta al públic, la majoria dels treballs d’implantació
del futur sistema s’hauran de realitzar en horari nocturn.
Això implica que caldrà planificar els treballs tenint en consideració que:
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-

Les hores de treball nocturnes són bastant limitades.
Caldrà considerar el temps necessari per a recollir cada nit tot els materials i
mitjans auxiliars emprats, deixant l’estació totalment lliure abans de l’inici de
servei i sense cap element que pugui suposar una molèstia o un perill per als
viatgers.

És per això que l’empresa haurà de preveure els recursos humans i els mitjans tècnics
necessaris per a dur a terme els treballs en les condicions d’horaris que s’indiquen i en
el menor temps possible.

6.4 Retirada d’elements primitius
Un cop implantades i certificades les diverses fases del sistema de megafonia i avisos, i
sempre amb el vistiplau de la Propietat i la Direcció Tècnica, l’empresa adjudicatària
haurà de fer-se càrrec de la retirada i sanejament dels elements primitius (altaveus i
amplificadors), les canalitzacions i el cablatge de la instal·lació de megafonia primitiva.
S’haurà d’informar a la Propietat i a la Direcció Tècnica prèviament sobre tots aquells
elements que es procedeixi a retirar.
Es retiraran completament els elements primitius, incloent suports i altres accessoris de
muntatge. En cas que, per alguna circumstància, no es pugui retirar algun element,
canalització o cablatge, s’haurà d’informar puntualment a la Propietat i a la Direcció
Tècnica.

6.5 Gestió de residus
La gestió de residus, generats tant en la fase d’implantació del futur sistema, com en la
fase de retirada d’elements primitius, serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària.
Aquesta haurà de seguir els protocols adoptats per TMB, pel que fa referència a la gestió
de residus, i justificar que els mateixos han estat dipositats correctament de forma
periòdica.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar un inventariat de tots aquells elements del
sistema primitiu que es retiren i entregar-lo a TMB un cop finalitzats els treballs.
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6.6 Seguretat i salut
L’empresa adjudicatària haurà d’adoptar els plans de seguretat i salut específics per a
treballs en l’estació. A tal efecte, s’haurà de registrar a la plataforma habilitada per TMB.
Durant tot el procés de construcció, l’adjudicatari garantirà la seguretat de l’àrea de
treball. Amb tal objectiu, implementarà un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos
Laborals (SGPRL), tal com s’especifica a continuació:
1. L’adjudicatari està obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de
Gestió de Prevenció de Riscos Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació
nacional i comunitària aplicables, adequant aquest SGPRL a eventuals canvis o
substitucions d’aquesta legislació que vinguin a succeir durant la vigència del
contracte. Aquest SGPRL haurà de tenir en compte, almenys, allò exigible
legalment, incloent el Pla de Seguretat i Salut. Haurà també de preveure la
creació de Comissions de Seguretat per a cada punt de treball i per a la seva
globalitat. FGC podrà també, en qualsevol moment, crear altres Comissions de
Seguretat, establint la seva composició i manera de funcionament,
comprometent-se l’adjudicatari a integrar en aquestes comissions les persones
que TMB li indiqui.
2. Sense perjudici de l’esmentat anteriorment, l’adjudicatari haurà d’enviar a
TMB, per a la seva aprovació, tota la documentació exigible en matèria de
seguretat i salut (principalment i depenent de l’activitat en qüestió, tal com l’Avís
Previ, Pla de Seguretat i Salut, procediments d’Inspecció i Prevenció, etc.).
3. TMB es reserva el dret d’auditar o manar auditar el sistema de Seguretat i Salut
en el Treball presentat en qualsevol moment, corresponent a l’adjudicatari
corregir les no conformitats detectades en el termini d’un mes, en cas de que no
s’arribi a un acord d’un altre termini.
4. TMB es reserva el dret de, en qualsevol moment o pel resultat d’auditories,
reformular qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball,
incloent la creació de nous registres de la qualitat o la redefinició de l’àmbit i
expansió de la traçabilitat. Aquesta reformulació haurà de ser efectuada en un
termini d’un mes, en cas de que no s’arribi un acord d’un altre termini.
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5. L’adjudicatari anomenarà el Coordinador del Projecte i de l’Obra en matèria
de seguretat i salut, assumint aquest el compromís de complir i fer complir totes
les obligacions previstes en la normativa vigent i la resta de legislació aplicable.
6. Sense perjudici de les obligacions legals dels Coordinadors de seguretat i salut
i dels empleats, TMB es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el
contingut del document del SGPRL que presenti deficiències o insuficiències. Si
això es dóna, correspondrà a l’adjudicatari corregir aquests documents fins a la
seva acceptació per part de TMB.
7. TMB tindrà, en qualsevol moment, el dret d’accedir a tota la documentació i
registres de Seguretat i Salut (de l’adjudicatari i dels seus subcontractistes),
incloent informes efectuats per les auditories, podent sol·licitar còpies d’aquesta
documentació i registres, en la seva totalitat o en part, en suport paper i/o
informàtic. Aquesta informació haurà d’ésser subministrada, sempre que sigui
possible, en el moment de la seva sol·licitud, o en el termini màxim d’una
setmana, quan es tracti de volums d’informació que requereixin més temps.
Aquest termini podrà ser acordat en casos justificats.
8. L’adjudicatari està obligat a emprar, pel seu compte, tots el mitjans materials
i humans necessaris per a una efectiva i correcta implantació de l’estipulat en el
SGPRL en vigor en qualsevol moment de la vigència del present Contracte. TMB
podrà, a càrrec de l’adjudicatari, exigir l’aplicació de qualsevol equipament de
protecció col·lectiva o individual que es consideri necessari per a la millora de
seguretat en el treball.
9. A l’acabament de l’Obra o després de la fase d’Operació, l’adjudicatari
subministrarà a TMB, en suport paper i/o informàtic, d’acord amb el definit, tota
la documentació rellevant, principalment registres de seguretat en el treball.
10. L’adjudicatari no podrà substituir cap dels elements que afectin a la seguretat
i que estiguin acceptats, sense el previ consentiment exprés de TMB i l’aprovació
del nou element. TMB podrà, en qualsevol moment, substituir qualsevol
d’aquests elements, principalment, si es verifica que no tenen l’experiència per
realitzar aquesta funció, que demostri manca de dedicació o per qualsevol altra
circumstància justificada.
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11. L’adjudicatari està obligat a procedir, per iniciativa pròpia o seguint les
orientacions de la Supervisió, a l’estudi de totes les situacions, en la realització
dels treballs que d’alguna manera puguin afectar a tercers, principalment en
instal·lacions i construccions existents a l’àrea d’influència dels treballs. Aquest
estudi es podrà realitzar mitjançant inspeccions a aquestes instal·lacions i
construccions i col·locació de testimonis, així com amb l’elaboració dels
respectius informes de situació.
12. L’adjudicatari està obligat a presentar periòdicament, durant la vigència del
contracte, un informe sobre la implantació. Les dades bàsiques i els índexs de
sinistres estaran continguts en aquest informe. Es pretén avaluar el
desenvolupament i progrés del SGPRL al llarg del període de vigència del
contracte objecte del present plec.
13. TMB es reserva el dret de participar en qualsevol de les fases
d’implementació del SGPRL.

6.7 Programa dels treballs
Prèviament a l’inici de la implantació, l’adjudicatari haurà de desenvolupar un programa
de treball complet. Aquest programa de treball haurà de ser aprovat per TMB i la
Direcció Tècnica.
El programa d’obra comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s’executaran les diverses parts de
l’obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre
activitats i durades que formaran el programa de treball.
b) Projecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i instal·lacions provisionals,
inclosos oficines d’obra, allotjaments, magatzems, etc. i justificació de la
seva capacitat per a assegurar el compliment del programa.
c) Relació de la maquinària que s’emprarà, detallant les seves característiques,
on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en
que estarà a l’obra, així com la justificació d’aquelles característiques per a
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realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin
d’emprar i les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa.
d) Organització del personal que es destina a l’execució, expressant on es
troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa, i
de les dates en que es trobi a l’obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar, ritmes mensuals de
subministrament, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per la implantació i previsions
tant per a la seva reposició.
g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen
l’obra, establint el pressupost d’obra que cada mes s’executarà, i tenint en
compte explícitament els condicionants que per a l’execució de cada unitat
representen les altres, així com altres particularitats no compreses en
aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i
del conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució dels treballs, l’adjudicatari haurà d'actualitzar el programa
establert, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o
processos i/o retards en la realització dels treballs, TMB o la Direcció Tècnica ho creguin
convenient.
El programa de treball haurà de seguir les directrius i, en cap cas, excedir la durada del
diagrama de Gantt que es presenta a continuació.
Caldrà respectar escrupolosament les fites plantejades, sobretot pel que fa a la
coordinació amb la Propietat i la Direcció Tècnica del projecte.
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6.8 Disposicions generals
L’adjudicatari assumirà la responsabilitat del disseny definitiu dels sistemes i la seva
interrelació, així com les interfícies necessàries pel correcte funcionament dels sistemes
subministrats.
El present plec de prescripcions tècniques forma part de la documentació contractual i,
en conseqüència, l’adjudicatari es comprometrà a complir amb totes les especificacions
tècniques i funcionals reflectides en el present document.
L’adjudicatari s’haurà de coordinar amb l’empresa mantenidora actual del sistema de
megafonia. I que el sistema sigui capaç de comunicar-se amb allò existent.
L’adjudicatari es farà responsable de la coordinació amb els equipaments existents o
proporcionats per altres parts. Serà responsabilitat compartida de l’adjudicatari i de
l’empresa mantenidora que el futur sistema sigui capaç de comunicar-se correctament
amb tots i cadascun dels diferents sistemes amb els que ha d’interactuar, tant presents
com futurs.
L’adjudicatari serà responsable de revisar la documentació relativa a les instal·lacions i
sistemes presents i comunicar a TMB i a la Direcció Tècnica les discrepàncies que puguin
existir amb el seu disseny amb suficient antelació.
En el decurs de l’obra, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i fer
paleses a TMB i a la Direcció Tècnica les consideracions que cregui oportunes. TMB i la
Direcció Tècnica procuraran atendre en la mesura que sigui possible les esmentades
comunicacions. Tanmateix, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap
moment com a causa de defectes, mancances o retards en els treballs, atès que és
obligació de l’adjudicatari desenvolupar-los amb la documentació que figura en aquest
plec.

6.9 Abast dels treballs
L’adjudicatari està obligat a la comprovació de materials, vigilància del personal,
transport, lliurament, muntatge i posada en funcionament i posterior assistència tècnica
dels bens que se subministrin.
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Els treballs d’execució de les instal·lacions compreses en aquest projecte inclouran:
-

Subministrament de tots els materials i prestació de la mà d’obra necessaris
per a realitzar totes les instal·lacions descrites en aquest plec.

-

Direcció de la instal·lació i treballs d’enginyeria per a l’execució del projecte.

-

Ajustos del sistema

-

Desmantellament del sistema actual

-

Els sistemes i mecanismes de seguretat per als tècnics instal·ladors que
siguin precisos, hauran de ser proporcionats per l’adjudicatari.

-

Reparació de les possibles avaries o danys produïts durant la posada en
marxa.

Qualsevol accessori o complement que no hagi estat indicat a l’oferta al relacionar el
material o equip però que sigui necessari per al funcionament correcte de la instal·lació,
es considera que serà subministrat i muntat per l’empresa adjudicatària, sense cost
addicional per a TMB.
L’adjudicatari haurà de proporcionar, directament, un servei de suport tècnic telefònic
on es puguin resoldre dubtes sobre les funcionalitats i configuració dels equips i sistemes
instal·lats.

6.10 Equips i materials
Tots els equips i materials seran nous i tindran les capacitats i característiques base
exigides en aquest plec.
Els equips i materials s’instal·laran d’acord amb les recomanacions de cada fabricant,
sempre que no contradiguin aquest document. Els equips s’instal·laran als espais
designats i es deixarà un espai raonable d’accés per al seu manteniment i reparació.
L’adjudicatari haurà de verificar l’espai requerit per a tot l’equip proposat, tant en el cas
de que aquest espai hagi estat especificat o no.
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Tots els equips i materials utilitzats a cada instal·lació hauran de ser de la millor qualitat.
L’adjudicatari haurà de realitzar les comprovacions necessàries i obtenir els certificats
corresponents i les mostres dels materials que així es requereixi, abans de fer-ne acopi,
per a la seva comprovació i acceptació per part de TMB, si així ho considerés oportú.
Durant l’execució l’adjudicatari haurà de tenir cura dels equips i materials. Serà
responsabilitat de l’adjudicatari mantenir-los en correcte estat fins la finalització i
entrega de la instal·lació.
L’adjudicatari és l’únic responsable de fer acopi de material amb suficient antelació com
per a que la instal·lació i el subministrament d’equips no es vegin endarrerits per manca
de material.

6.11 Alimentació d’equips
Serà responsabilitat de l’adjudicatari la coordinació amb el responsable de les
instal·lacions elèctriques en allò que fa referència a l’alimentació del equips del sistema.

6.12 Informes d’obra
L’adjudicatari haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la direcció
tècnica informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin
encomanats.
Setmanalment, i mentre durin els treballs, l’adjudicatari estarà obligat a informar
detalladament i per escrit a TMB i a la Direcció Tècnica de l'estat de desenvolupament
del treballs en curs. També facilitarà les dades corresponents a l'actualització del
programa de treballs vigent.
L'informe corresponent es lliurarà a TMB i a la Direcció Tècnica, essent necessari rebre
confirmació de la recepció del mateix.
Als efectes de seguiment i control dels treballs, TMB o la Direcció Tècnica podran
requerir quan ho considerin necessari al delegat o a qualsevol dels tècnics que integren
l'equip per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa
de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió.
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Per altra banda, el personal de TMB o de la Direcció Tècnica queda facultat, quan es
consideri necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que
s'escaiguin dels documents, i l’adjudicatari queda obligat a prestar l'assistència que li
sigui requerida per a aquest motiu.
A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi
acordat, tenint cura de que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles.

6.13 Unitats d’obra
Qualsevol unitat d’obra a subministrar, executar o instal·lar haurà d’haver estat
prèviament aprovada per TMB i per la Direcció Tècnica. A tal efecte, l’adjudicatari
emetrà un acta d’aprovació abans de l’inici dels treballs, la qual haurà d’estar signada
per TMB i la Direcció Tècnica abans de procedir a l’execució o instal·lació. La
corresponent acta s’acompanyarà de tota la documentació necessària per a poder
valorar la conveniència de l’acció proposada.
Les demores causades per la gestió d’actes d’aprovació no seran motiu, en cap cas, de
cap alteració en la planificació prevista, de manera que aquestes actes s’hauran
d’emetre amb la suficient antelació per a evitar qualsevol afectació en el
desenvolupament de la implantació.
TMB i la Direcció Tècnica es reserven el dret d’exigir les mostres que calgui abans de
realitzar qualsevol aprovació d’acta. L’adjudicatari estarà obligat a presentar les mostres
necessàries, les quals correspondran exactament amb allò especificat en la unitat d’obra
o en les instruccions rebudes. Així mateix, TMB i la Direcció Tècnica es reserven el dret
de fer retirar tots aquells elements que no hagin estat aprovats, sense que aquest fet
suposi cap perjudici econòmic o de planificació.

6.14 Canvis
Qualsevol canvi en els equips o en la programació del sistema, independentment del
motiu pel qual se’n derivi, haurà de comunicar-se per escrit i deixant constància de
recepció a TMB i a la Direcció Tècnica. Un cop plantejat el canvi, aquest només es podrà
implementar un cop rebuda la conformitat per part de TMB i la Direcció Tècnica.
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El procés de plantejament i acceptació de canvis NO suposarà en cap cas:
-

Cap increment de cost sobre el pressupost aprovat.

-

Cap retard en la planificació d’implantació aprovada.

Únicament en el cas de que, en el període de posada en servei del sistema, alguns dels
equips proposats hagin estat descatalogats pel seu fabricant, l’adjudicatari informarà
immediatament a TMB, proposant un nou model d’equip substitutiu de l’afectat, que
presenti, com a mínim, les mateixes característiques tècniques i prestacions que el
primer. TMB haurà d’acceptar expressament la substitució prèviament al
subministrament dels nous models d’equips, sense que això suposi cap cost addicional
per a TMB.

6.15 Documentació
A continuació es descriu la relació de documents que l’adjudicatari haurà d’elaborar en
el transcurs de la implantació del projecte i la realització dels treballs:
-

Pla d’implementació de sistemes

-

Programa de treballs a l’obra

-

Informes d’Obra

-

Plànols d’Obra

-

Sistema de Gestió i Prevenció de Riscos Laborals

-

Pla de Control de Qualitat del Projecte i d’Obra

-

Pla de formació de l’operació

-

Pla de formació de manteniment

-

Manuals d’operació i manteniment

-

Pla de recollida de residus sòlids i líquids

-

Permisos, llicències i autoritzacions

-

Projecte “as-built”, el qual inclourà, com a mínim:
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o Plànols de recorregut de línies degudament identificades segons la
codificació establerta
o Plànols de posició exacta d’altaveus i sondes, on consti la numeració
dels elements segons el codi assignat
o Diagrames unifilars del sistema amb codificació d’elements i línies
o Alçat de racks
o Programació i parametrització de tots els equips
o Recull fotogràfic dels dispositius i del rack de la CCP
-

Documentació relativa a la formació impartida

-

Catàlegs dels equips

-

Garanties dels equips

-

Certificat de garantia de la instal·lació

6.16 Recursos humans
L’empresa adjudicatària destinarà a l’obra l’equip de treball que resulti de la
documentació de l’adjudicació, derivat de la seva proposta, i que quedi establert al
programa de treballs. Aquest estarà definit en un organigrama.
Haurà de designar de la mateixa manera, les persones que assumeixin la Direcció del
Projecte, persones que necessàriament hauran de tenir facultats per a resoldre quantes
qüestions puguin sorgir en el desenvolupament normal del projecte.
TMB, valorarà la idoneïtat de les persones assignades a l’execució de l’obra, i podrà
exigir quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal
assignat a l’execució de l’obra. El Contractista haurà d’acceptar i complir aquesta
substitució en el termini de les dues setmanes següents a la comunicació feta per TMB.
Qualsevol canvi en el personal assignat a l’execució de l’obra haurà d’ésser comunicat i
acceptat per TMB.
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El Contractista haurà de nomenar igualment un delegat d’obra que haurà d’ésser
acceptat per TMB. El delegat del Contractista haurà d’estar capacitat suficientment per
a realitzar la representació davant de TMB durant el període de vigència del contracte.
El Contractista haurà d’explicitar amb detall el personal facultatiu que, sota la seva
dependència, durà a terme les diferents feines del projecte (incloent el(s) Director(s) del
Projecte).
L’equip de treball proposat pel contractista haurà de comptar amb una persona amb els
coneixements necessaris per a interactuar amb el personal de TMB i la Direcció Tècnica.
Tots els treballs a via o amb proximitat caldrà que es realitzin sota la supervisió i
acceptació del pilot homologat designat per l’empresa adjudicatària. Qualsevol petició
de necessitat de treballs a via haurà d’estar comunicada a la Direcció d’Obra amb un
mínim de 7 dies d’antelació.

6.17 Recursos tècnics
L’adjudicatari posarà a disposició del projecte tots els recursos tècnics necessaris per a
la implantació del mateix, segons les necessitats expressades en el present plec, sense
que això suposi cap cost afegit per a TMB.

6.18 Garantia
En finalitzar la instal·lació i posada en marxa, es farà la recepció final dels treballs. Una
vegada realitzada la Recepció Provisional del sistema, hauran de passar trenta (30) dies
sense cap fallada del sistema i a partir d’aquest moment s’iniciarà el termini de garantia.
El Contractista s’encarregarà de donar d’alta les garanties dels fabricants dels dispositius
instal·lats.
El Contractista es responsabilitzarà de tot el material i mà d’obra, instal·lació i connexió
dels equips i aparells, així com del funcionament de tots els sistemes i els seus elements
durant un termini de dos anys a comptar des de l’inici del període de garantia. Així
mateix, l’empresa es responsabilitzarà durant el període de garantia de disposar de tots
els materials, equips i recanvis necessaris per a resoldre qualsevol incidència en un
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termini de temps no superior als temps de resposta especificats en la proposta de pla
de manteniment.
Així mateix, durant el període de garantia, es duran a terme totes les tasques detallades
en la proposta de manteniment preventiu i s’adoptaran els protocols especificats en la
proposta de manteniment correctiu.
El Contractista proporcionarà un interlocutor únic per als processos de manteniment i
assistència tècnica durant el període de garantia i les seves ampliacions,
independentment dels diferents subministradors d’equips que hagin pogut intervenir
en la instal·lació dels subsistemes. D’aquesta manera, el Contractista s’encarregarà de
gestionar els acords interns per a dur a terme els treballs de reparació de les avaries o
fallades que hagin ocorregut.
Durant el termini indicat de garantia normal i de les seves ampliacions, el Contractista
estarà obligat a substituir o reparar a satisfacció de TMB, materials, peces, dispositius i
equips que no funcionin degudament, realitzant totes les operacions al seu càrrec,
incloent qualsevol despesa directa o indirecta (transport, desplaçaments, dietes,
impostos, aranzels, etc.).
Els recanvis i materials utilitzats per a substituir i reparar els defectes seran per compte
del Contractista. El Contractista disposarà dels recanvis necessaris per a aquesta finalitat
durant el termini de garantia.
Les reparacions i substitucions s’efectuaran de manera ràpida i eficaç per tal d’assegurar
la immediata disponibilitat dels sistemes.
El Contractista serà l’encarregat de gestionar, emmagatzemar i conservar degudament
els recanvis necessaris. La ubicació la triarà el Contractista, per tal de poder dur a terme
les activitats amb la màxima celeritat. L’emmagatzematge dins de les instal·lacions de
TMB només serà possible si s’acorda degudament.
Durant el termini de garantia i ampliacions, les incidències que puguin ser causades per
vandalisme, mal ús o mala conservació per part de TMB, hauran de ser reparades pel
Contractista, si TMB així ho requereix, prèvia aprovació del corresponent pressupost.
Aquestes reparacions es duran a terme tan ràpida i eficaçment com una avaria normal.
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En aquests casos els costos, prèviament aprovats segons els pressupostos presentats pel
Contractista, seran abonats per TMB.

6.19 Electronics Watch
6.19.1 Marc normatiu
El Cap Responsable de Contracte de l’empresa contractada haurà de complir els drets
laborals i normes de seguretat en les cadenes de producció de les fàbriques on es
produeixen els béns, els productes específics o els components produïts.
Transports de Barcelona, SA, en data de 4 de desembre de 2019, es va adherir al projecte
Electronics Watch als efectes de garantir el compliment dels drets laborals i les normes
de seguretat dels treballadors i les treballadores de les fàbriques on es produeixen els
béns, productes específics o components adquirits de tipus electrònic. Amb aquest
objectiu, Transports de Barcelona, SA demana al contractista que dugui a terme la
diligència deguda perquè, en les fàbriques esmentades, es compleixi el Codi de Normes
Laborals elaborat per Electronics Watch (Annex 14 A PCP).
6.19.2 Obligacions adquirides pel contractista
A. Dur a terme la diligència deguda per tal que a les fàbriques de producció dels
béns electrònics es compleixi l’establert al Codi de Normes Laborals elaborat
per Electronics Watch, de manera que s’aconsegueixin els béns esmentats per
mitjà de condicions de comercialització justa.
B. Lliurar al Responsable del Contracte, en el termini de 10 dies des de la
formalització del contracte, el Pla de Compliment del Contractista (Annex 14 –B
del PCP) i cada 6 mesos el contractista haurà d’entregar un informe detallat
sobre la seva implementació i actualitzacions del Pla. Aquest Pla ha de prendre
en consideració quines pràctiques dels seus proveïdors poden contribuir a
provocar l’incompliment del Codi Normes Laborals en la producció dels béns
electrònics i ha d’informar sobre com el contractista exercirà la seva influència
per gestionar aquestes pràctiques.
C. Lliurar al Responsable del Contracte, en el termini de 10 dies des de la
formalització del contracte, el Formulari de divulgació (Annex 14 –C del PCP) i
cada 6 mesos el contractista haurà de confirmar si s’han dut a terme informes
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d’auditoria industrial de qualsevol de les fàbriques on es produeixen els béns
electrònics.
D. Exercir tota la influència possible per aconseguir que l’equip de monitoratge
independent d’Electronics Watch pugui accedir a les fàbriques de producció
dels béns electrònics per mitjà de visites no anunciades als llocs de treball que
incloguin: visites a totes les plantes de treball, residències i hostals pertinents;
entrevistes amb eles / les treballadors/es sense la presencia de supervisors/es
o gerents; i anàlisi de registres importants de la fàbrica (convenis de col·lecció
col·lectiva, registres de personal, registres d’hores de feina i sous, etc.). En
ocasions, aquestes visites es podran dur a terme després d’haver enviat una
notificació a la fàbrica de producció dels béns electrònics tot informant que es
realitzarà durant un període específic de quatre setmanes.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

pàgina 37

ANNEX TÈCNIC I: ALTAVEUS
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Annex Tècnic I.

ALTAVEUS
I.1 Objectius operatius

La xarxa d’altaveus prevista haurà de permetre la sonorització de les 7 zones
especificades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andana Via 1
Andana Via 2
Vestíbul A (principal)
Vestíbul B (secundari)
Dependències Tècniques
Ascensors (altaveus ja instal·lats)
Zones d’Emergència -> Previsió

Els missatges es podran adreçar a una zona en concret, de forma individual, o a vàries
zones, creant una agrupació. Cada línia de megafonia (A/B) de cada zona comptarà amb
una connexió individual en les bornes de connexió.

I.2 Objectius normatius
Els altaveus a instal·lar hauran de complir amb la norma EN 54-24 pel que fa referència
als següents aspectes:
–
–
–
–
–
–
–

Materials de fabricació
Protecció al foc
Rang de freqüències
Durabilitat
Hores mínimes de funcionament en treball continu
Fusible tèrmic
Regleta ceràmica

Així mateix, el rendiment proporcionat pel sistema de sonorització de l’estació haurà
d’estar en consonància amb les especificacions de la norma UNE-EN 50849:2017 pel que
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fa referència a nivells de pressió sonora, rang freqüencial, uniformitat de cobertura i
índex d’intel·ligibilitat de la paraula.

I.3 Objectius numèrics
I.3.1 Vestíbuls
A la següent taula es mostren els objectius numèrics de disseny establerts per a les zones
de circulació dels vestíbuls.
Paràmetre

Valor recomanat

Uniformitat de cobertura en camp directe

D Lp ≤ 3,5 dB

(valor mig per a les bandes de freqüència d’octava de 500 Hz, 1 kHz i 2 kHz)
Nivell mig de pressió sonora global, ponderat A, en camp directe més reverberant
(corresponent a las bandes de freqüències de 100 Hz a 10 kHz)

LA ≥ 85 dBA (*) (**)

Intel·ligibilitat de la paraula

STI ≥ 0,50

Taula 1: Paràmetres electroacústics d’obligatori compliment
(*) Calculat amb el software EASE 4.4.69 emprant una senyal d’excitació de soroll rosa
(**) El nivell de soroll de fons considerat no supera els 70 dBA. Per tant, per tal d’establir l’objectiu numèric,
s’ha considerat un marge de 15 dB, per tal que el nivell dels missatges emesos superi clarament el nivell de
soroll de fons, garantint d’aquesta manera que els missatges resultin intel·ligibles.

I.3.2 Andanes
A la següent taula es mostren els objectius numèrics de disseny establerts per a les zones
de circulació de les andanes.
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Paràmetre

Valor recomanat

Uniformitat de cobertura en camp directe

D Lp ≤ 3 dB

(valor mig per a les bandes de freqüència d’octava de 500 Hz, 1 kHz i 2 kHz)
Nivell mig de pressió sonora global, ponderat A, en camp directe més reverberant
(corresponent a las bandes de freqüències de 100 Hz a 10 kHz)

LA ≥ 92 dBA (*) (**)

Intel·ligibilitat de la paraula

STI ≥ 0,50

Taula 2: Paràmetres electroacústics d’obligatori compliment
(*) Calculat amb el software EASE 4.4.69 emprant una senyal d’excitació de soroll rosa
(**) El nivell de soroll de fons considerat no supera els 82 dBA. Per tant, per tal d’establir l’objectiu numèric,
s’ha considerat un marge de 10 dB, per tal que el nivell dels missatges emesos superi clarament el nivell de
soroll de fons, garantint d’aquesta manera que els missatges resultin intel·ligibles.

I.4 Muntatge d’altaveus
I.4.1 Consideracions estètiques
Els elements terminals (altaveus i columnes), així com els materials auxiliars (suports i
fixacions) a emprar en les zones de circulació de passatgers de l’estació hauran de ser el
menys intrusius possible a nivell estètic i estar integrats en l’arquitectura de l’estació,
en la mesura del possible.
TMB podrà sol·licitar els elements terminals i els accessoris de fixació en un color de la
carta RAL determinat, en cas que ho consideri necessari amb objecte d’integrar millor
l’estètica d’aquests elements. Això no suposarà cap cost addicional per a TMB.

I.4.2 Ubicació, fixació i orientació
Els altaveus s’hauran d’instal·lar en les posicions especificades als plànols inclosos en el
present plec. En cas de trobar cap element que pugui interferir en la posició de muntatge
de l’altaveu o en la seva projecció sonora, es podrà assumir un cert marge de tolerància,
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sempre informant d’aquest fet i essent necessari l’aprovació per part de TMB i la
Direcció Tècnica.
En qualsevol cas, abans de procedir a la instal·lació dels altaveus, serà necessari realitzar
un replanteig a obra i informar de possibles incidències a TMB i a la Direcció Tècnica.
Els altaveus s’hauran de fixar als murs, forjats, sostres i paraments de manera que no
puguin representar cap perill per als usuaris i que no puguin ser arrencats en actes de
vandalisme o robatoris.

Qualsevol suport d’altaveu o columna que permeti l’orientació del dispositiu s’haurà de
fixar fermament i segellar per tal d’evitar que es pugui modificar de forma accidental la
seva orientació. S’haurà de garantir al llarg de la vida útil de l’altaveu l’estabilitat física,
tant en la seva posició, com en la seva orientació.

I.5 Finals de línia
Per tal de possibilitar el funcionament del sistema de supervisió de línies, serà necessari
que aquestes presentin el menor número de derivacions i que els altaveus de final de
línia es connectin a un dispositiu EOL (End Of Line) per tal d’estabilitzar la impedància
del conjunt.

I.6 Cablatge
El cablatge que dona servei a les diferents línies haurà de complir les condicions
especificades a continuació:
–

–
–

La xarxa de distribució de la senyal des de les etapes dels amplificadors fins al
primer altaveu es realitzarà amb conductor de secció 4 mm, mentre que la
distribució fins a la resta d’altaveus es farà amb conductor de secció 2,5 mm.
Els cables de megafonia sempre estaran convenientment instal·lats per les
safates de cablejats de comunicacions de l’estació.
Tots els cables, independentment de la seva longitud, s’hauran d’identificar en
ambdós extrems i, en general, en tots els punts on siguin accessibles, com ara a
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l’interior de les caixes de connexió o de registre. S’utilitzaran etiquetes de
senyalització permanents. No s’acceptaran etiquetes escrites a mà. Els codis
d’identificació utilitzats es correspondran amb els indicats als diagrames “asbuilt”. Les etiquetes s’ajustaran al cable sense folgança, i es fixaran de forma que
no es puguin desplaçar al llarg del cable.
– EL cable utilitzat serà especial d’àudio, sempre que sigui ignífug a les zones
d’Andanes, Vestíbuls, Confinament i Zones Emergència. La resta de zones pot ser
amb coberta LSZH.
– No es podrà utilitzar, en cap cas, cable tetrapolar per a subministrar senyal a
línies A/B.
– Les característiques principals que ha de complir qualsevol tipus de cablejat són
les que següents:
> No propagació de la flama.
> No propagació de l’incendi.
> Baixa emissió de fums.
> Baixa emissió de gasos tòxics.
> Lliure d’halògens.
> Baix índex de corrosió.
Les característiques requerides al cablejat es garantiran segons la normativa vigent en
el moment de la seva instal·lació (normes UNE, IEC, NFC...).

I.7 Línies
Totes les línies de megafonia d’andanes, vestíbuls, zones d’emergència i dependències
es connectaran en configuració A/B, és a dir a portell. D’aquesta manera, en una mateixa
zona de megafonia, els altaveus senars es connectaran a una línia i els altaveus parells a
una altra. Les línies hauran de quedar compensades pel que fa a càrrega de potència
total. L’objectiu, tal i com marquen les normatives, és la de cobrir una zona com a mínim
amb la meitat d’altaveus en cas de fallada d’una de les línies o canals d’amplificació.
La proposta de distribució de línies es detalla a continuació:
–

–

Zona 1: Andana Via 1
o Línia A1 – Amplificador 1
o Línia B1 – Amplificador 2
Zona 2: Andana Via 2
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–

–

–

–
–

o Línia A2 – Amplificador 1
o Línia B2 – Amplificador 2
Zona 3: Vestíbul A
o Línia A3 – Amplificador 1
o Línia B3 – Amplificador 2
Zona 4: Vestíbul B
o Línia A4 – Amplificador 1
o Línia B4 – Amplificador 2
Zona 5: Dependències
o Línia A5 – Amplificador 1
o Línia B5 – Amplificador 2
Zona 6: Ascensors
o Línia 6 – Amplificador 1
Zona 7: Emergències -> Previsió

En el cas de determinades dependències tècniques (Cap d’Estació i Cambra de
Comunicacions Principal), caldrà disposar d’altaveus dobles (A/B) per tal de garantir en
tot moment la sonorització en aquests espais.
Així mateix, el sistema disposarà d’un altaveu de proves integrat al rack de la CCP
(Cambra de Comunicacions Principal), el qual es podrà connectar a qualsevol sortida de
les bornes de connexió mitjançant uns terminals per tal de realitzar proves en zones
concretes.
La càrrega de potència total d’una línia no superarà, sota cap concepte, la potència
màxima que pot subministrar el canal d’amplificació, reservant un 20% de marge per a
possibles pèrdues derivades de la distribució i la impedància del propi cablatge.
Tots els cables de les línies d’altaveus de megafonia partiran sempre de les bornes de
distribució de megafonia ubicades a la cambra de comunicacions. Les bornes seguiran
escrupolosament l’ordre de connexió de línies especificat a diagrames. La part superior
de les bornes correspondrà a les sortides d’amplificació i la part inferior correspondrà
als cables que alimenten les línies d’altaveus.
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I.8 Recorregut
El recorregut de les línies partirà de la cambra de comunicacions principal i realitzarà
sempre el recorregut més curt possible fins a arribar a la zona a la que subministraran
senyal.
Així mateix, abans de la instal·lació de les línies s’haurà de realitzar un replanteig que
quedarà sotmès a l’aprovació per part de TMB i la Direcció Tècnica.
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I.9 Rendiment del sistema
En aquest apartat es presenten els resultats de les simulacions electroacústiques
realitzades per tal d’avaluar el rendiment dels sistemes de megafonia dissenyats per als
diferents espais de l’estació objecte d’estudi.
Les propostes presentades per les empreses de marques i/o models alternatius
especificats a l’estat d’amidaments hauran de justificar que assoleixen o milloren
valors dels paràmetres analitzats en aquest annex, aportant a tal efecte
corresponents simulacions electroacústiques. TMB proporcionarà els models
simulació (EASE) dels espais a les empreses que ho sol·licitin.

als
els
les
de

En concret, s’han realitzat les simulacions electroacústiques dels següents espais:
- Vestíbuls
- Andanes
Tot i que els espais analitzats es troben units físicament, es tracta d’espais amb
volumetries poc acoblades acústicament i amb condicions acústiques diferenciades, fet
pel qual s’han simulat separadament.
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I.9.1 Vestíbul A
I.9.1.1. Model de simulació

A les següents figures es mostres diverses vistes del model informàtic 3D realitzat per
portar a terme la simulació del vestíbul A.

Figura 1: Model 3D (vista en perspectiva I)

I.9.1.2. Temps de reverberació

A la taula següent es mostren els resultats dels valors del temps de reverberació
mesurats. Aquests valors s’han emprat per tal de calibrar el model acústic de simulació
a les condicions acústiques reals de l’espai.
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Freqüència (Hz)

RT (s)

125

1,26

250

1,16

500

1,24

1000

1,52

2000

1,53

4000

1,37

RTmid (s)

1,38

Taula 3: Valors mesurats del temps de reverberació

I.9.1.3. Nivells de soroll de fons considerats

A las següent taula s’indiquen els nivells de soroll de fons per bandes d’octava de
125 Hz a 8 kHz (marge de treball del programa de simulació acústica), considerats
suposant la presència d’usuaris i circulació de trens (cas més desfavorable). Aquests
nivells han estats considerats en les simulacions per tal de calcular la intel·ligibilitat de
la paraula (STI) tenint en compte la influència del soroll de fons.
Zona de megafonia

Vestíbul, en dB SPL

Freqüència (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

8000

72,2

69,0

67,5

65,4

61,0

54,8

45,1

Nivell Global
(LA)
70,0

Taula 4: Nivells de soroll de fons considerats a les simulacions

I.9.1.4. Nivells de potència considerats

En les simulacions electroacústiques realitzades s’han considerat uns nivells de potència
corresponents a la potència TAP especificada als diagrames per a cadascun dels altaveus
i aplicant un senyal d’excitació de soroll rosa “broadband”, amb un marge de -3 dB, per
tal de contrarestar les possibles atenuacions degudes a pèrdues de potència en les línies
de distribució, desacoblaments, etc., a més de l’atenuació practicada per a equalitzar la
resposta en freqüència.
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I.9.1.5. Àrees d’audiència / Malles de càlcul

Els paràmetres electroacústics han estat calculats en les àrees d’audiència (malles de
càlcul), situades a 1,6 m d’altura respecte al paviment (altura mitja de l’oïda d’una
persona dreta), mostrades a la següent figura (en color verd).

Figura 2: Àrea d’audiència / malla de càlcul (1,6 m d’altura respecte del paviment)
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I.9.1.6. Paràmetres de càlcul

Les simulacions presentades a continuació s’han realitzat amb la configuració dels
paràmetres de de càlcul indicats a la següent taula.
Paràmetres de càlcul

Valor / Observacions

Absorció de l’aire

Considerada

Temperatura

19,0 º

Humitat

50 %

Densitat de l’aire

1,20 kg/m3

Soroll de fons (càlcul STI)

Considerat (70,0 dBA)

Suma amb interferència

No considerada

Resolució/mida dels punts de la
malla de càlcul

1m

Algoritme de càlcul

EASE Standard Mapping (EASE 4.4.70.34)

Càlcul d’STI

Home
(segons l’edició 5.0 de la norma IEC 60268-20)

Definició de nivell – Senyal de test o
d’excitació

Espectre de soroll rosa “broadband”.

Incorporació de retards

No considerats

Taula 5: Configuració dels paràmetres de càlcul
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I.9.1.7. Resultats numèrics

A la taula següent es mostren els valors mitjos dels paràmetres electroacústics llistats a
continuació:
- Valor mig de la uniformitat de cobertura en camp directe per a les bandes de freqüència
d’octava de 500 Hz a 2 kHz.
- Nivell de pressió sonora global en camp directe més reverberant, ponderat A, (LA),
(corresponent a las bandes de freqüències de 100 Hz a 10 kHz).
- Intel·ligibilitat de la paraula (STI).
- Valors objectiu per a cada paràmetre

Tots els paràmetres han estat calculats amitjanant els valors obtinguts en els diferents
punts de la malla de càlcul (àrea d’audiència).

Paràmetre

Uniformitat de cobertura en camp
directe

Valor simulat

Valor recomanat

± 3,06 dB
(corresponent a la mitjana de les bandes de
freqüències de 500 Hz a 2 kHz)

D Lp £ 3,5 dB

97,9 dBA

Nivell mig de pressió sonora global,
ponderat A, en camp directe més
reverberant

(corresponent a las bandes de freqüències de
100 Hz a 10 kHz)

LA ³ 85 dBA

Intel·ligibilitat de la paraula (STI)

0,55

STI ³ 0,50

Taula 6: Resultats numèrics de les simulacions electroacústiques
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I.9.1.8. Resultats gràfics
Paràmetre simulat:

Nivell de pressió sonora en camp directe (Lp(D+R))

Rang de freqüències:

Promig 500 Hz – 2 kHz

Mapa de valors:

Llegenda

Uniformitat de cobertura (valor r.m.s):

Taula 7: Nivell de pressió sonora en camp directe i uniformitat de cobertura
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Paràmetre simulat:

Nivell de pressió sonora global, ponderat A, en camp directe més reverberant (LA)

Rang de freqüències:

100 Hz – 10 kHz

Mapa de valors:

Llegenda

Distribució de nivells:

Taula 8: Nivell de pressió sonora en camp directe + reverberant, nivell global
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Paràmetre simulat:

Intel·ligibilitat de la paraula (STI) – Home (IEC 60268-20 5.0)

Mapa de valors:

Llegenda

Distribució de valors:

Taula 9: Intel·ligibilitat de la paraula (STI) per a l’home
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I.9.2 Vestíbul B
I.9.2.1. Model de simulació

A les següents figures es mostres diverses vistes del model informàtic 3D realitzat per
portar a terme la simulació del vestíbul B.

Figura 3: Model 3D (vista en perspectiva I)

I.9.2.2. Temps de reverberació

A la taula següent es mostren els resultats dels valors del temps de reverberació
mesurats. Aquests valors s’han emprat per tal de calibrar el model acústic de simulació
a les condicions acústiques reals de l’espai.
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Freqüència (Hz)

RT (s)

125

2,35

250

2,12

500

2,04

1000

1,74

2000

1,50

4000

1,13

RTmid (s)

1,89

Taula 10: Valors mesurats del temps de reverberació

I.9.2.3. Nivells de soroll de fons considerats

A las següent taula s’indiquen els nivells de soroll de fons per bandes d’octava de
125 Hz a 8 kHz (marge de treball del programa de simulació acústica), considerats
suposant la presència d’usuaris i circulació de trens (cas més desfavorable). Aquests
nivells han estats considerats en les simulacions per tal de calcular la intel·ligibilitat de
la paraula (STI) tenint en compte la influència del soroll de fons.
Zona de megafonia

Vestíbul, en dB SPL

Freqüència (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

8000

72,2

69,0

67,5

65,4

61,0

54,8

45,1

Nivell Global
(LA)
70,0

Taula 11: Nivells de soroll de fons considerats a les simulacions

I.9.2.4. Nivells de potència considerats

En les simulacions electroacústiques realitzades s’han considerat uns nivells de potència
corresponents a la potència TAP especificada als diagrames per a cadascun dels altaveus
i aplicant un senyal d’excitació de soroll rosa “broadband”, amb un marge de -3 dB, per
tal de contrarestar les possibles atenuacions degudes a pèrdues de potència en les línies
de distribució, desacoblaments, etc., a més de l’atenuació practicada per a equalitzar la
resposta en freqüència.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

pàgina 56

I.9.2.5. Àrees d’audiència / Malles de càlcul

Els paràmetres electroacústics han estat calculats en les àrees d’audiència (malles de
càlcul), situades a 1,6 m d’altura respecte al paviment (altura mitja de l’oïda d’una
persona dreta), mostrades a la següent figura (en color verd).

Figura 4: Àrea d’audiència / malla de càlcul (1,6 m d’altura respecte del paviment)
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I.9.2.6. Paràmetres de càlcul

Les simulacions presentades a continuació s’han realitzat amb la configuració dels
paràmetres de de càlcul indicats a la següent taula.
Paràmetres de càlcul

Valor / Observacions

Absorció de l’aire

Considerada

Temperatura

19,0 º

Humitat

50 %

Densitat de l’aire

1,20 kg/m3

Soroll de fons (càlcul STI)

Considerat (70,0 dBA)

Suma amb interferència

No considerada

Resolució/mida dels punts de la
malla de càlcul

1m

Algoritme de càlcul

EASE Standard Mapping (EASE 4.4.70.34)

Càlcul d’STI

Home
(segons l’edició 5.0 de la norma IEC 60268-20)

Definició de nivell – Senyal de test o
d’excitació

Espectre de soroll rosa “broadband”.

Incorporació de retards

No considerats

Taula 12: Configuració dels paràmetres de càlcul
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I.9.2.7. Resultats numèrics

A la taula següent es mostren els valors mitjos dels paràmetres electroacústics llistats a
continuació:
- Valor mig de la uniformitat de cobertura en camp directe per a les bandes de freqüència
d’octava de 500 Hz a 2 kHz.
- Nivell de pressió sonora global en camp directe més reverberant, ponderat A, (LA),
(corresponent a las bandes de freqüències de 100 Hz a 10 kHz).
- Intel·ligibilitat de la paraula (STI).
- Valors objectiu per a cada paràmetre

Tots els paràmetres han estat calculats amitjanant els valors obtinguts en els diferents
punts de la malla de càlcul (àrea d’audiència).

Paràmetre

Uniformitat de cobertura en camp
directe

Valor simulat

Valor recomanat

± 1,97 dB
(corresponent a la mitjana de les bandes de
freqüències de 500 Hz a 2 kHz)

D Lp £ 3,5 dB

93,5 dBA

Nivell mig de pressió sonora global,
ponderat A, en camp directe més
reverberant

(corresponent a las bandes de freqüències de
100 Hz a 10 kHz)

LA ³ 85 dBA

Intel·ligibilitat de la paraula (STI)

0,58

STI ³ 0,50

Taula 13: Resultats numèrics de les simulacions electroacústiques
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I.9.2.8. Resultats gràfics
Paràmetre simulat:

Nivell de pressió sonora en camp directe (Lp(D+R))

Rang de freqüències:

Promig 500 Hz – 2 kHz

Mapa de valors:

Llegenda

Uniformitat de cobertura (valor r.m.s):

Taula 14: Nivell de pressió sonora en camp directe i uniformitat de cobertura
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Paràmetre simulat:

Nivell de pressió sonora global, ponderat A, en camp directe més reverberant (LA)

Rang de freqüències:

100 Hz – 10 kHz

Mapa de valors:

Llegenda

Distribució de nivells:

Taula 15: Nivell de pressió sonora en camp directe + reverberant, nivell global
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Paràmetre simulat:

Intel·ligibilitat de la paraula (STI) – Home (IEC 60268-20 5.0)

Mapa de valors:

Llegenda

Distribució de valors:

Taula 16: Intel·ligibilitat de la paraula (STI) per a l’home
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I.9.3 Andanes
I.9.3.1. Model de simulació

A les següents figures es mostres diverses vistes del model informàtic 3D realitzat per
portar a terme la simulació de les andanes.

Figura 5: Model 3D (vista en perspectiva I)

I.9.3.2. Temps de reverberació

A la taula següent es mostren els resultats dels valors del temps de reverberació
mesurats. Aquests valors s’han emprat per tal de calibrar el model acústic de simulació
a les condicions acústiques reals de l’espai.
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Freqüència (Hz)

RT (s)

125

1,63

250

1,02

500

0,79

1000

0,82

2000

0,84

4000

0,84

RTmid (s)

0,81

Taula 17: Valors mesurats del temps de reverberació

I.9.3.3. Nivells de soroll de fons considerats

A las següent taula s’indiquen els nivells de soroll de fons per bandes d’octava de
125 Hz a 8 kHz (marge de treball del programa de simulació acústica), considerats
suposant la presència d’usuaris i circulació de trens (cas més desfavorable). Aquests
nivells han estats considerats en les simulacions per tal de calcular la intel·ligibilitat de
la paraula (STI) tenint en compte la influència del soroll de fons.
Zona de megafonia

Vestíbul, en dB SPL

Freqüència (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

8000

79,1

79,6

81,9

78,2

77,6

69

64,8

Nivell Global
(LA)
81,1

Taula 18: Nivells de soroll de fons considerats a les simulacions

I.9.3.4. Nivells de potència considerats

En les simulacions electroacústiques realitzades s’han considerat uns nivells de potència
corresponents a la potència TAP especificada als diagrames per a cadascun dels altaveus
i aplicant un senyal d’excitació de soroll rosa “broadband”, amb un marge de -3 dB, per
tal de contrarestar les possibles atenuacions degudes a pèrdues de potència en les línies
de distribució, desacoblaments, etc., a més de l’atenuació practicada per a equalitzar la
resposta en freqüència.
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I.9.3.5. Àrees d’audiència / Malles de càlcul

Els paràmetres electroacústics han estat calculats en les àrees d’audiència (malles de
càlcul), situades a 1,6 m d’altura respecte al paviment (altura mitja de l’oïda d’una
persona dreta), mostrades a la següent figura (en color verd).

Figura 6: Àrea d’audiència / malla de càlcul (1,6 m d’altura respecte del paviment)
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I.9.3.6. Paràmetres de càlcul

Les simulacions presentades a continuació s’han realitzat amb la configuració dels
paràmetres de de càlcul indicats a la següent taula.
Paràmetres de càlcul

Valor / Observacions

Absorció de l’aire

Considerada

Temperatura

19,0 º

Humitat

50 %

Densitat de l’aire

1,20 kg/m3

Soroll de fons (càlcul STI)

Considerat (81,1 dBA)

Suma amb interferència

No considerada

Resolució/mida dels punts de la
malla de càlcul

1m

Algoritme de càlcul

EASE Standard Mapping (EASE 4.4.70.34)

Càlcul d’STI

Home
(segons l’edició 5.0 de la norma IEC 60268-20)

Definició de nivell – Senyal de test o
d’excitació

Espectre de soroll rosa “broadband”.

Incorporació de retards

No considerats

Taula 19: Configuració dels paràmetres de càlcul
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I.9.3.7. Resultats numèrics

A la taula següent es mostren els valors mitjos dels paràmetres electroacústics llistats a
continuació:
- Valor mig de la uniformitat de cobertura en camp directe per a les bandes de freqüència
d’octava de 500 Hz a 2 kHz.
- Nivell de pressió sonora global en camp directe més reverberant, ponderat A, (LA),
(corresponent a las bandes de freqüències de 100 Hz a 10 kHz).
- Intel·ligibilitat de la paraula (STI).
- Valors objectiu per a cada paràmetre

Tots els paràmetres han estat calculats amitjanant els valors obtinguts en els diferents
punts de la malla de càlcul (àrea d’audiència).

Paràmetre

Uniformitat de cobertura en camp
directe

Valor simulat

Valor recomanat

± 2,04 dB
(corresponent a la mitjana de les bandes de
freqüències de 500 Hz a 2 kHz)

D Lp £ 3 dB

97,2 dBA

Nivell mig de pressió sonora global,
ponderat A, en camp directe més
reverberant

(corresponent a las bandes de freqüències de
100 Hz a 10 kHz)

LA ³ 92 dBA

Intel·ligibilitat de la paraula (STI)

0,61

STI ³ 0,50

Taula 20: Resultats numèrics de les simulacions electroacústiques

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

pàgina 67

I.9.3.8. Resultats gràfics
Paràmetre simulat:

Nivell de pressió sonora en camp directe (Lp(D+R))

Rang de freqüències:

Promig 500 Hz – 2 kHz

Mapa de valors:

Llegenda

Uniformitat de cobertura (valor r.m.s):

Taula 21: Nivell de pressió sonora en camp directe i uniformitat de cobertura
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Paràmetre simulat:

Nivell de pressió sonora global, ponderat A, en camp directe més reverberant (LA)

Rang de freqüències:

100 Hz – 10 kHz

Mapa de valors:

Llegenda

Distribució de nivells:

Taula 22: Nivell de pressió sonora en camp directe + reverberant, nivell global
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Paràmetre simulat:

Intel·ligibilitat de la paraula (STI) – Home (IEC 60268-20 5.0)

Mapa de valors:

Llegenda

Distribució de valors:

Taula 23: Intel·ligibilitat de la paraula (STI) per a l’home
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ANNEX TÈCNIC II: ELECTRÒNICA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

pàgina 71

Annex Tècnic II.

ELECTRÒNICA
I.1 Amplificadors
I.1.1 Objectius operatius

El present projecte inclou els sistemes d’amplificació destinats a alimentar les línies de
megafonia plantejades en l’annex anterior.
Els amplificadors hauran de subministrar la potència necessària per a la sonorització de
les 7 zones especificades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andana Via 1 (línies A/B)
Andana Via 2 (línies A/B)
Vestíbul A (principal) (línies A/B)
Vestíbul B (secundari) (línies A/B)
Dependències Tècniques (línies A/B)
Ascensors (altaveus ja instal·lats)
Zones d’Emergència -> Previsió

Per assolir la redundància necessària, caldrà disposar de 2 mòduls d’amplificació, de
manera que cada línia de megafonia d’una mateixa zona (A/B) s’alimenti des d’un
amplificador diferent. D’aquesta manera, en cas de fallada d’un dels mòduls
d’amplificació, es garanteix un funcionament (degradat) de totes les zones. Per la seva
banda, cada mòdul d’amplificació haurà de disposar d’una targeta d’amplificació de
reserva, per tal que en cas de fallada d’un amplificador es pugui commutar
automàticament al canal de reserva.

I.1.2 Objectius normatius
Els amplificadors a instal·lar hauran d’estar certificats segons la norma EN 54-16,
complint amb tots els requisits plantejats per la norma i, en especial, pel que fa
referència a:
–

Alimentació d’equips
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–

Redundància d’amplificadors

–

Alarma i report de possibles fallades:
o Alimentació
o Transmissió de senyal d’àudio
o Línies d’altaveus
o Canals d’amplificació

A més, la incorporació dels amplificadors no haurà d’afectar a la certificació del conjunt
d’electrònica del sistema (estació de trucada, matriu, etc.).

I.1.3 Característiques tècniques
Els mòduls d’amplificació (xassís) a instal·lar hauran de presentar les següents
característiques tècniques i funcionals:
–

Muntatge en rack 19” normalitzat (2U) sense necessitat d’adaptadors

–

Compatibilitat completa de comunicació amb el sistema de gestió de senyal
instal·lat actualment (Vipedia-12)

–

Compatibilitat directa (sense desenvolupament “ad-hoc” de Gateways) amb la
plataforma de megafonia actualment en servei

–

Compatibilitat amb la plataforma actual de megafonia pel que fa referència a
report d’errors i fallades

–

Xassís d’amplificació modulars amb capacitat per a 10 targetes d’amplificació

–

Potència màxima subministrable pel xassís de 2000 Wrms

–

Possibilitat d’assignació de potències individualment a cada canal d’amplificació

–

Alimentació a 230 VAC / 24 VDC

–

Subministrament d’alimentació a 24 V per a alimentació d’altres equips i/o
càrrega de bateries

–

Capacitat d’incorporar un canal de reserva automàtic (Spare Channel)
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–

Capacitat de substitució de canals d’amplificació “en calent”

–

Capacitat de processament del senyal d’àudio (limitació i EQ paramètric 10
bandes)

Pel que fa a les targetes d’amplificació, hauran de complir amb les següents
especificacions tècniques:
–

Targetes d’amplificació d’àudio classe D de 150 W o 500 W

–

Sortida de línia de 100 V

–

Compatibilitat amb els mòduls d’amplificació detallats anteriorment

–

Capacitat de supervisió de línies (per impedància de línia)

–

Potència de sortida configurable des de, mínim, 25 W

–

Capacitat de reemplaçament de targetes “en calent”

–

Resposta en freqüència de 100 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB)

–

THD ≤ 0,5 %

I.1.4 Característiques funcionals
Tal i com es detalla en apartats anteriors, cada zona de megafonia disposarà de dues
línies, o llaços, (A/B) que es connectaran a unes bornes situades a la part posterior del
rack de megafonia. Les sortides dels amplificadors es connectaran a les bornes, seguint
escrupolosament l’ordre indicat als diagrames del present plec. La part superior de les
bornes correspondrà a les sortides dels amplificadors i la part inferior correspondrà als
cables que alimenten les línies d’altaveus.
El sistema disposarà de 2 mòduls d’amplificació amb una targeta amplificadora
correctament dimensionada per a cada línia. Les línies A es connectaran a un mòdul
d’amplificació i les línies B a l’altre, per tal de crear un sistema redundant.
Cada targeta d’amplificació incorporarà un mòdul de sortida que permeti la supervisió
de línies de megafonia.
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A més, cada mòdul d’amplificació incorporarà una targeta d’amplificació de reserva per
a poder cobrir qualsevol eventualitat. En cas que qualsevol targeta d’amplificació
presenti un funcionament incorrecte, el sistema haurà de ser capaç de detectar-ho i
commutar automàticament al canal de reserva, enviant una alarma a la plataforma amb
la incidència i notificant que s’està fent servir el canal de reserva.
Els dos mòduls d’amplificació rebran els senyals corresponents de cada zona de la matriu
Vipedia-12 ja instal·lada a l’estació, a través de connexions d’àudio balancejat a través
de parells trenats. Els mòduls d’amplificació incorporaran una targeta d’entrades
d’àudio amb connectors RJ45, amb 12 entrades repartides en tres connectors i 12
sortides pass-thru. Les sortides de la matriu Vipedia-12 es connectaran al primer mòdul
d’amplificació i, des d’aquest, es connectarà el segon mòdul a través de les sortides passthru.
La totalitat del connexionat i la verificació del funcionament dels mòduls amplificadors
serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària.
La programació dels mòduls d’amplificació no és objecte d’aquest projecte, tot i que
l’empresa adjudicatària haurà d’oferir el suport tècnic necessari a l’empresa
mantenidora del sistema durant la fase de migració i implantació del sistema.
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ANNEX TÈCNIC III: NIVELLS DE REPRODUCCIÓ
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Annex Tècnic III.

NIVELLS DE REPRODUCCIÓ
III.1 Objectiu

Un dels objectius de la renovació del sistema de megafonia de l’estació es aconseguir
una sonorització homogènia i amb uns nivells de reproducció estables i controlats.
Per tant, els nivells de reproducció a les diferents zones de l’estació s’hauran de calibrar
de manera que s’obtinguin els valors indicats per la Propietat i la Direcció Tècnica.
Durant la jornada de migració del sistema es realitzarà un ajust preliminar del sistema
per a totes les zones. Un cop migrat el sistema, s’haurà de preveure una altra jornada
de treball (en horari nocturn) per a l’ajust acurat dels nivells proporcionats pel sistema
a totes les zones de l’estació.

III.2 Procediment
III.2.1 Espais generals
El calibratge de nivells es realitzarà en base a les mesures de nivells de pressió sonora
obtingudes amb un sonòmetre integrador. És responsabilitat de l’empresa adjudicatària
posar al servei del projecte un sonòmetre amb les següents funcionalitats:
- Sonòmetre integrador Classe I
- Mesura de nivells de pressió sonora global (ponderacions Z, A, C), per octaves i
per bandes d’octava
- Capacitat de selecció del temps d’integració i de gravació de nivells instantanis
(T125)
- Capacitat d’enregistrament de pistes d’àudio
- Mòdul de mesura STIPA
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El sonòmetre se situarà en zones de circulació (pública i de personal), a una altura
aproximada de 1,6 m del paviment, emprant un trípode i un filtre paravent. S’aplicarà al
sistema un soroll rosa normalitzat (full scale) filtrat de 100 Hz a 5 kHz i s’ajustarà la
cadena de guany fins a assolir els nivells marcats per la Propietat i la Direcció Tècnica de
manera que a la interfície de l’iCom el control de volum es situï en un guany preestablert
per a cada zona quan s’assoleixi el nivell de reproducció desitjat.
L’ajust s’haurà de realitzar en tota la cadena de guany, la qual cosa implica un ajust local
i un ajust en la plataforma de l’iCom. Així mateix, l’ajust de volums s’haurà de realitzar
per als volums de reproducció i nivells d’entrada dels diferents missatges (graella,
directe, etc.).

III.2.2 Andanes
Donat que en el cas de les andanes s’incorporen sondes de soroll, es marcaran dos
nivells d’ajust de referència:
- Amb les sondes sense actuació (situació d’estació sense trens)
- Amb les sondes actuant (situació d’entrada de tren a l’estació)
Aquest ajust s’haurà de fer en horari nocturn i no hi haurà circulació de trens. S’haurà
de preveure, per tant, l’ús de dues caixes acústiques auto amplificades “full-range”
d’elevada potència (tipus EON515 o equivalents) capaces de reproduir el soroll de
l’entrada de trens a l’estació al mateix nivell que en condicions reals. És responsabilitat
de l’empresa adjudicatària aportar aquests altaveus durant les mesures. Se seguirà el
següent procediment per tal de simular el soroll d’entrada de tren:
Treballs previs a l’ajust:
- Caldrà enregistrar en una pista d’àudio estèreo (si és possible amb un patró de
captació X-Y) el soroll produït per l’entrada d’un tren a l’estació en condicions
reals de funcionament de l’estació objecte del projecte. Caldrà enregistrar el
cicle complet de tren (des de l’entrada d’un tren fins a l’entrada del següent,
incloent el període d’estació buida).
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-

Així mateix, caldrà mesurar els nivells de soroll en l’estació d’un cicle complet
(des de l’entrada d’un tren fins a l’entrada del següent), per tal de poder ajustar
posteriorment la reproducció. Les mesures es prendran en les ubicacions
previstes de les sondes.

Treballs durant la jornada d’ajust:
- Prèviament, caldrà ajustar les sondes per tal que el sistema variï els seus nivells
de reproducció en la zona entre el màxim i el mínim marcat per la Propietat i la
Direcció Tècnica.
- S’hauran de situar els dos altaveus auto amplificats a banda i banda de la sonda
a ajustar, a una distància no inferior a 15 m.
- S’haurà de reproduir pels altaveus auto amplificats la pista d’àudio enregistrada
(des de l’entrada d’un tren fins a l’entrada del següent, incloent el període
d’estació buida), obtenint en la posició de la sonda el mateix nivell de pressió
sonora que l’enregistrat a les mesures en condicions reals.
Mesures de verificació:
- S’haurà de verificar que els missatges presenten una relació senyal-soroll
suficient, enregistrant la forma d’ona i els valors instantanis de l’entrada d’un
tren amb el sonòmetre amb missatge i sense missatge. S’haurà d’establir una
comparativa de valors instantanis amb missatge i sense missatge, per tal de
verificar l’increment de nivell provocat pel missatge i obtenir la relació senyalsoroll.
- S’haurà d’avaluar l’índex d’intel·ligibilitat de la paraula en condicions d’estació
sense tren i amb entrada de tren, mitjançant la mesura del paràmetre STI, o
STIPA si les condicions acústiques de l’espai ho permeten.
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ANNEX TÈCNIC IV: DIAGRAMES
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Llegenda:

OUT 1-4
IN 5-8
OUT 5-8

Equipament existent

IN 9-12

BOA

I/O INTERFACE

IN 1-4

SLOT 1

AMP Spare 100
500 W / 500 W

SLOT 2

AMP 101
204 W / 500 W

SLOT 3

AMP 102
204 W / 500 W

SLOT 4

AMP 103
146 W / 150 W

SLOT 5

AMP 104
134 W / 150 W

Equipament existent

SONDA
SOROLL
Via 1

SLOT LLIURE

SLOT 7

AMP 105
50 W / 150 W

SLOT 8

AMP 106
50 W / 150 W

SLOT 9

SLOT LLIURE

SLOT 10

SLOT LLIURE

NOTES:
1: Les potències per canal s’han calculat considerant la
potència carregada a cada línia.
2: L’amplificació s’ha dimensionat afegint un 20% de
marge per a compensar les pèrdues provocades per les
línies de distribució (cablatge).

Equipament existent

OUT 9-12
SLOT 6

Àudio baix nivell
Àudio alt nivell
Xarxa
Alimentació 24 V

Equipament existent

IN 1
IN 2

IN 7
IN 8
IN 9
IN 10
IN 11

OUT 1-4

ETH 1

OUT 5-8

ETH 2

OUT 9-12
OUT 1-4
OUT B

IN 6

AUDIO IN

IN 5

OUTPUT INTERFACE

IN 4

OUT A

IN 3

Bornes de connexió
en rack

Xarxa MPLS
AC IN
230 V/50 Hz

DC OUT

DC IN

Amplificador modular AMP100

Andana Via 1 1B

Zona 1-Línia 1A
Zona 1-Línia 1B

Andana Via 2 2A

Zona 2-Línia 2A

Andana Via 2 2B

Zona 2-Línia 2B

Vestibul A 3A

Zona 3-Línia 3A

Vestíbul A 3B

Zona 3-Línia 3B

ETH 1
ETH 2

OUT 1-4
DC IN 1

IN 5-8

DC IN 2

OUT 5-8
IN 9-12

Matriu Vipedia-12 (existent)

I/O INTERFACE

IN 1-4

SLOT 1

AMP Spare 200
500 W / 500 W

SLOT 2

AMP 201
192 W / 500 W

SLOT 3

AMP 202
192 W / 500 W

SLOT 4

AMP 203
142 W / 150 W

SLOT 5

AMP 204
122 W / 150 W

SLOT 6

SLOT LLIURE

SLOT 7

AMP 205
34 W / 150 W

SLOT 8

SLOT LLIURE

SLOT 9

SLOT LLIURE

SLOT 10

SLOT LLIURE

OUT 9-12

3: L’ordre de connexionat dels altaveus que apareix en
els diagrames és orientatiu. Tot i que es respectarà
sempre la codificació d’altaveus a cada línia, l’ordre de
connexionat podrà variar en funció del replanteig de pas
de cablatge que es faci a l’obra.

Andana Via 1 1A

OUT 5-8
OUT 9-12

IN 12

SONDA
SOROLL
Via 2

Zona 4-Línia 4A

Vestíbul B 4A

Zona 4-Línia 4B

Vestíbul B 4B

Zona 5-Línia 5A

Dependències 5A

Zona 5-Línia 5B

Dependències 5B

Zona 6-Línia 6
Zona 7-Línia 7A

Ascensors 6

Zona 7-Línia 7B

Emergències 7A

CCP
Emergències 7B

ETH 1

Xarxa MPLS

Línies d’altaveus de l’estació (D-02 i D-03)

Client:

ETH 2
Equipament existent

230 V/50 Hz

mtsound.com
Xarxa MPLS

AC/DC 24 V
AC IN
230 V/50 Hz

DC IN

DC OUT

Altaveu
proves CCP
SPK-0000
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Diagrama:

Amplificador modular AMP200

DIAGRAMA DE CONNEXIONAT
GESTIÓ SENYALS I AMPLIFICACIÓ
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Referència:
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Data:
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Codi:

D-01

Llegenda:

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 10W

SPK-1A01

SPK-1A03

SPK-1A05

SPK-1A07

SPK-1A09

SPK-1A11

SPK-1A13

SPK-1A15

SPK-1A17

Àudio baix nivell
Àudio alt nivell
Xarxa
Alimentació 24 V

EOL 1A-1

NOTES:
TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

SPK-1B02

SPK-1B04

SPK-1B06

SPK-1B08

SPK-1B10

SPK-1B12

SPK-1B14

SPK-1B16

1: Les potències per canal s’han calculat considerant la
potència carregada a cada línia.

EOL 1B-1

ZONA 1 - Andana Via 1 - Línies 1A i 1B

Andana Via 1 1A

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 10W

SPK-2A01

SPK-2A03

SPK-2A05

SPK-2A07

SPK-2A09

SPK-2A11

SPK-2A13

SPK-2A15

SPK-2A17

2: L’amplificació s’ha dimensionat afegint un 20% de
marge per a compensar les pèrdues provocades per les
línies de distribució (cablatge).
3: L’ordre de connexionat dels altaveus que apareix en
els diagrames és orientatiu. Tot i que es respectarà
sempre la codificació d’altaveus a cada línia, l’ordre de
connexionat podrà variar en funció del replanteig de pas
de cablatge que es faci a l’obra.

EOL 2A-1

CODIFICACIÓ ALTAVEUS:
Potència seleccionada

Andana Via 1 1B
Andana Via 2 2A
TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

TAP 20W

Andana Via 2 2B
SPK-2B02

SPK-2B04

SPK-2B06

SPK-2B08

SPK-2B10

SPK-2B12

SPK-2B14

Codificació altaveu:

TAP 20W

EOL 2B-1

Z: Número de zona
L: Línia (A/B)
NN: Número d’altaveu

SPK-Z/L/NN

SPK-2B16

Vestibul A 3A

ZONA 2 - Andana Via 2 - Línies 2A i 2B

Vestíbul A 3B
Vestíbul B 4A
Vestíbul B 4B
Dependències 5A
Dependències 5B

TAP
6W

TAP
6W

TAP
6W

SPK-3A01

SPK-3A03

SPK-3A05

TAP 6W

TAP
6W

TAP
6W

SPK-3A21

SPK-3A23

SPK-3A25

TAP
6W

TAP
6W

TAP
6W

SPK-3B02

SPK-3B04

SPK-3B06

TAP
6W

TAP
6W

TAP
6W

SPK-3A09

SPK-3A11

SPK-3A13

TAP
6W

TAP
6W

TAP 6W

TAP
6W

TAP
6W

TAP
6W

SPK-3A27

SPK-3A29

SPK-3A31

SPK-3A33

SPK-3A35

SPK-3A37

TAP
6W

TAP
6W

TAP
6W

TAP 6W

TAP
6W

TAP 10W

SPK-3B08

SPK-3B10

SPK-3B12

SPK-3B14

SPK-3B16

TAP 10W

SPK-3A07

TAP 10W

SPK-3A15

TAP
6W

TAP
6W

SPK-3A17

SPK-3A19

Ascensors 6
Emergències 7A
Emergències 7B
Línies d’altaveus provinents
de CCP (D-01)

SPK-3B18

EOL 3A-1

TAP 6W
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SPK-3B20
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TAP 6W

SPK-3B22

TAP
6W

TAP
6W

TAP
6W

TAP
6W

TAP 6W

SPK-3B24

SPK-3B26

SPK-3B28

SPK-3B30

SPK-3B32

TAP
6W

TAP
6W

TAP
6W

SPK-3B34

SPK-3B36

SPK-3B38
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DIAGRAMA DE CONNEXIONAT
ALTAVEUS - ZONES: 1-2-3

ZONA 3 - Vestíbul A - Línies 3A i 3B
Autor:

Departament eAC

Referència:

2020-051-004

Data:

Juny 2021

Codi:

D-02

Llegenda:

Àudio baix nivell
Àudio alt nivell
Xarxa
Alimentació 24 V
TAP
6W

TAP
6W

TAP 10W

TAP 10W

TAP 10W

TAP 10W

TAP 10W

TAP 10W

SPK-4A01

SPK-4A03

SPK-4A05

SPK-4A07

SPK-4A09

SPK-4A11

SPK-4A13

SPK-4A15

NOTES:
1: Les potències per canal s’han calculat considerant la
potència carregada a cada línia.
EOL 4A-1

TAP 10W

TAP 10W

SPK-4A17

SPK-4A19

2: L’amplificació s’ha dimensionat afegint un 20% de
marge per a compensar les pèrdues provocades per les
línies de distribució (cablatge).
3: L’ordre de connexionat dels altaveus que apareix en
els diagrames és orientatiu. Tot i que es respectarà
sempre la codificació d’altaveus a cada línia, l’ordre de
connexionat podrà variar en funció del replanteig de pas
de cablatge que es faci a l’obra.

TAP
20W
SPK-4A21

CODIFICACIÓ ALTAVEUS:

Andana Via 1 1A

Potència seleccionada

Andana Via 1 1B

TAP
6W

TAP
6W

TAP 10W

TAP 10W

TAP 10W

TAP 10W

TAP 10W

TAP 10W

SPK-4B02

SPK-4B04

SPK-4B06

SPK-4B08

SPK-4B10

SPK-4B12

SPK-4B14

SPK-4B16

Andana Via 2 2A

Codificació altaveu:

TAP 20W

Andana Via 2 2B

Z: Número de zona
L: Línia (A/B)
NN: Número d’altaveu

SPK-Z/L/NN

Vestibul A 3A

EOL 4B-1

Vestíbul A 3B
TAP 10W

Vestíbul B 4A
SPK-4B18

Vestíbul B 4B
Dependències 5A

TAP
20W

Dependències 5B

SPK-4B20

Ascensors 6

ZONA 4 - Vestíbul B - Línies 4A i 4B

Emergències 7A
Emergències 7B
Línies d’altaveus provinents
de CCP (D-01)
A

B

TAP 6W
SPK-5A01
SPK-5B02

A

B

TAP 6W
SPK-5A03
SPK-5B04

TAP 10W

TAP 10W

TAP 10W

SPK-5A05

SPK-5A07

SPK-5A09

TAP 6W

EOL 5A-1

EOL 5B-1

TAP 10W
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SPK-5B08

ZONA 5 - Dependències Tècniques - Línies 5A i 5B
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A connectar en altaveus integrats en els ascensors de l’estació
Diagrama:

DIAGRAMA DE CONNEXIONAT
ALTAVEUS - ZONES: 4-5-6-7

EOL 6-1
Autor:

Departament eAC

ZONA 6 - Ascensors - Línia 6
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Juny 2021

Codi:
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NOTA:
qualsevol
amb altres elements existents a
(pantalles,
caixes de registre,
etc.) que comprometi la
funcionalitat de qualsevol dels dispositius. La
definitiva dels altaveus
de replantejar com a pas previ per a la seva
En cas
necessari, es podran
lleugerament els altaveus sempre i quan quedi

ALTAVEU DE SOSTRE (ENCASTAT A SOSTRE)

La
seleccionada per a cada altaveu (TAP) s'indica als diagrames de
connexionat, d'acord amb el codi de cada altaveu.
Els altaveus de tipus orientable (projectors, columnes, etc.) hauran de
respectar la
indicada a
i
de fixar fermament la
mateixa de manera que no es pugui veure alterada de forma accidental.
No es

realitzar cap

de

en els altaveus (entrada i sortida).

SONDA DE SOROLL

H: Altura especificada pels altaveus. Es defineix com la
paviment.

d'altaveus d'una mateixa zona (A/B) no podran compartir el mateix

Ve
st
íb
ul

Les
tub.
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H = 3,1 m
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H = 3,1 m
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ANNEX TÈCNIC VI: AMIDAMENTS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

pàgina 82

ESTAT D'AMIDAMENTS

CAPÍTOL

1. CABLATGE I CANALITZACIONS

SUBCAPÍTOL:

1.1 CABLATGE

Apartat:

1.1.1 Cablatge d'àudio

No.

Descripció
Cable de 2 x 2,5:
Subministrament i instal·lació de cable d'àudio d'alt nivell
per a distribucions:
Conductor d'àudio bipolar apantallat per a altaveus amb 2
conductors de CuSn de secció 2,5 mm2 (AWG20). Pantalla
d'alumini amb sistema d'anul·lació d'interferències
provocades per telefonia mòbil. Llliure d'halògens.
Instal·lat en tub o safata, etiquetat i connexionat, incloent
accessoris i petit material. Inclou segellat de passos entre
diferents sectors d'incendis.
Marca/model: Percon AL 225 HF o equivalent amb les
mateixes prestacions i característiques

1.1.1.1

1.1.1.2

1.2 CANALITZACIONS

Apartat:

1.2.1 Tubs

No.

Descripció
Tub corrugat:
Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de PVC
lliure d'halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V.
Inclosa part proporcional d'accessoris de muntatge, guia
passacables interior, grapes i petit material. Inclou segellat
de passos entre diferents sectors d'incendis.
Totalment instal·lat.
Tub rígid:
Subministrament i instal·lació de tub rígid metàl·lic, de 16 mm
de diàmetre nominal.
Inclosa part proporcional d'accessoris de muntatge (colzes,
connectors, etc.), guia passacables interior, grapes i petit
material. Inclou segellat de passos entre diferents sectors
d'incendis.
Totalment instal·lat.

1.2.1.2

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00

Preu/u (€)

Cable de 2 x 4:
Subministrament i instal·lació de cable d'àudio d'alt nivell
per a troncals:
Conductor d'àudio bipolar apantallat per a altaveus amb 2
conductors de CuSn de secció 4 mm2 (AWG12). Pantalla
d'alumini amb sistema d'anul·lació d'interferències
provocades per telefonia mòbil. Llliure d'halògens.
Instal·lat en tub o safata, etiquetat i connexionat, incloent
accessoris i petit material. Inclou segellat de passos entre
diferents sectors d'incendis.
Marca/model: Percon AL 240 HF o equivalent amb les
mateixes prestacions i característiques

SUBCAPÍTOL:

1.2.1.1

TOTAL CAPÍTOL (€):

UA

Amidament

m

1567

0,00

m

1690

0,00

Subtotal apartat (€):

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00

Preu/u (€)

UA

Amidament

m

530

0,00

m

20

0,00

Subtotal apartat (€):
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Import (€)

Import (€)

0,00
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Apartat:

1.2.2 Caixes de derivació

No.

Descripció
Caixa de derivació:
Subministrament i instal·lació de caixa de derivació de PVC
amb tapa, estanca IP55 i de dimensions mínimes 80 mm x
80 mm. 4 cons retallables que admetin un diàmetre de tub
de 25 mm. Inclou regleta ceràmica.
Totalment instal·lada i fixada als paraments o suports
base. Inclou part proporcional de regletes i petit material.

1.2.2.1

SUBCAPÍTOL:

1.3 ELECTRICITAT

Apartat:

1.3.1 Regleta d'alimentació

No.

Descripció
Regleta de connexions elèctriques:
Subministrament i instal·lació de powerbox complet amb 8
endolls per a 19" dins d'armari de comunicacions
connectat en QE existent en la cambra. Inclou el cablejat
fins al QE realitzat amb cable de secció adequada mínim 3
x 6 mm. Inclou el petit material de muntatge i bornes
necessàries. Inclou la mecanització de suport per adequar
al rack de 600 o 800 sense guies de 19" a fixació de
PowerBox. Inclou la connexió de tots els equips existents
a l'armari al nou Powerbox amb el subministre dels
terminals d'endolls en cas necessari. Inclou el
desmuntatge de proteccions i bornes existents en el rack.

1.3.1.1

Preu/u (€)

UA

Amidament

u

100

0,00

Subtotal apartat (€):

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00

Preu/u (€)

UA

Amidament

u

1

Subtotal apartat (€):

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

Import (€)

Import (€)

0,00

0,00
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ESTAT D'AMIDAMENTS

CAPÍTOL

2. ELECTRÒNICA

SUBCAPÍTOL:

2.1 AMPLIFICACIÓ

Apartat:

2.1.1 Amplificació

No.

Descripció
Xassís modular d'amplificació:
Subministrament i instal·lació de xassís modular
d'amplificació certificat EN54-16 per a fins a 10 mòduls
d'amplificació de 150 W o 500 W. Possibilitat de
configuració de potències de les targetes d'amplificació fins
a un màxim de 2000 W. Permet canvi de targetes
d'amplificació en calent.
Entrades analògiques balancejades i connextivitat a xarxa
per al control i la gestió d'equips.
Proporciona sortides de 24 VDC per a càrrega de bateries
o alimentació d'altres equips.
Muntatge en rack de 19" (2U).
Totalment instal·lat, connexionat.
Marca/model: ASL V2000 o equivalent amb les mateixes
prestacions i característiques
Targeta d'entrades d'àudio:
Subministrament i instal·lació de mòdul per a integració en
xassís V2000 d'entrades d'àudio balancejat a través de
connectors RJ45, compatible amb les sortides d'àudio de
la matriu Vipedia-12. Entrades repartides en 3 connectors
RJ45 (1-4, 5-8 i 9-12) i sortides pass-thru per a la connexió
del següent mòdul d'amplificació. Compatible amb la
certificació EN-54-16
Totalment instal·lat, connexionat.
Marca/model: ASL AS V2000 o equivalent amb les
mateixes prestacions i característiques
Targeta modular d'amplificació:
Subministrament i instal·lació de targeta modular
d'amplificació amb una potència de 150 Wrms, compatible
amb certificació EN54-16.
Amplificador tipus D amb sortida de 100 V, 70 V o 50 V.
Compatible amb xassís V2000. Capacitat de canvi en
calent.
Potència de sortida configurable de 25 W a 150 W.
Resposta en freqüència de 100 Hz a 20 kHz. THD ≤ 0,5%.
Totalment instal·lat, connexionat.
Marca/model: ASL D150 o equivalent amb les mateixes
prestacions i característiques
Targeta modular d'amplificació:
Subministrament i instal·lació de targeta modular
d'amplificació amb una potència de 500 Wrms, compatible
amb certificació EN54-16.
Amplificador tipus D amb sortida de 100 V, 70 V o 50 V.
Compatible amb xassís V2000. Capacitat de canvi en
calent.
Potència de sortida configurable de 25 W a 500 W.
Resposta en freqüència de 100 Hz a 20 kHz. THD ≤ 0,5%.
Totalment instal·lat, connexionat.
Marca/model: ASL D500 o equivalent amb les mateixes
prestacions i característiques

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

TOTAL CAPÍTOL (€):

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00

Preu/u (€)

UA

Amidament

Import (€)

u

2

0,00

u

2

0,00

u

7

0,00

u

6

0,00
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2.1.1.5

2.1.1.6

Targeta de verificació de línies:
Subministrament i instal·lació de targetes interface per a
sortides de les targetes d'amplificació de 150 W i 500 W.
Proporciona:
- Monitoratge del amplificador
- Commutació standby
- Monitoratge de fugues de massa
- Monitoratge dispositius EOL
- Desacoblament per relés
- DSP integrada
Totalment instal·lat, connexionat.
Marca/model: ASL LSZDC o equivalent amb les mateixes
prestacions i característiques
Bornes de connexió:
Subministrament i instal·lació d'una regleta amb capacitat
per a connectar les línies de megafonia:
- 7 línies bipolars
- Configuració de línies A/B
- Connexió per a 2 línies de reserva
- Connexió d'altaveu de proves
- TOTAL: 34 punts de connexió (terminal d'entrada i de
sortida per a cada punt)
La regleta haurà de ser capaç d'allotjar, com a mínim, 2
cables de 4 mm de secció.
La regleta anirà muntada sobre placa per a muntatge en
rack de 19". Bornes seccionables bipolars. Els terminals
superiors correspondran a les sortides dels mòduls
d'amplificació i els inferiors a les línies d'altaveus.
Totalment instal·lat i connexionat

u

13

0,00

u

1

0,00

Subtotal apartat (€):

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

0,00
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ESTAT D'AMIDAMENTS

CAPÍTOL

3. ELECTROACÚSTICA

SUBCAPÍTOL:

3.1 ALTAVEUS

Apartat:

3.1.1 Altaveus

No.

Descripció
Projector acústic:
Subministrament i instal·lació de projector acústic de
geometria tubular amb les següents característiques:
- Certificat EN-54-24
- Terminals ceràmics, fusible tèrmic i cablatge interior
resistent al foc
- Potència nominal: 20 W
- Entrada: 100 V amb potència ajustable a 20, 10, 5 i 2,5 W
- Mida del transductor ≥ 5,5"
- Resposta en frq. de 150 Hz a 20 kHz
- Sensibilitat ≥ 92 dB (1 W, 1 m, 1 kHz)
- Nivell màxim ≥ 106 dB (20 W, 1 m, 1 kHz)
- Dispersió: 167º @ 1 kHz, 55º @ 4 kHz
- Protecció: IP66
- Dimensions: 203 mm longitud, 146 mm diàmetre
Color a definir per la Propietat i la D.F. dins de la gamma
RAL.
Totalment instal·lat, connexionat, incloent fixacions
regulables en angle horitzontal de paret o sostre.
Els mecanismes d'ajust d'orientació hauran de quedar
perfectament fixats i segellats, de manera que no sigui
possible canviar l'orientació de l'altaveu de forma
accidental.
Marca/model: Optimus SP-20EN, Bosch LBC3432/03 o
equivalent amb les mateixes prestacions i característiques

3.1.1.1

3.1.1.2

Altaveu de sostre:
Subministrament i instal·lació d'altaveu de sostre per a
encastar amb les següents característiques:
- Certificat EN-54-24
- Terminals ceràmics, fusible tèrmic i cablatge interior
resistent al foc
- Potència nominal: 6 W
- Entrada: 100 V amb potència ajustable a 6, 3 i 1,5 W
- Mida del transductor ≥ 6"
- Resposta en frq. de 85 Hz a 20 kHz
- Sensibilitat ≥ 90 dB (1 W, 1 m, 1 kHz)
- Nivell màxim ≥ 99 dB (6 W, 1 m, 1 kHz)
- Diàmetre de tall: 200 mm
- Diàmetre anell: 220 mm
- Inclou cúpula metàl·lica de protecció al foc
Color a definir per la Propietat i la D.F. dins de la gamma
RAL.
Totalment instal·lat, connexionat.
Marca/model: Optimus A-266EN, Bosch LBC3086/41
+cúpula LBC3081/02 o equivalent amb les mateixes
prestacions i característiques

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

TOTAL CAPÍTOL (€):

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00

Preu/u (€)

UA

Amidament

Import (€)

u

56

0,00

u

33

0,00

Pàg. 5

ESTAT D'AMIDAMENTS

3.1.1.3

3.1.1.4

Altaveu de sostre de superfície:
Subministrament i instal·lació d'altaveu per a muntatge en
superfície amb les següents característiques:
- Certificat EN-54-24
- Terminals ceràmics, fusible tèrmic i cablatge interior
resistent al foc
- Potència nominal: 6 W
- Entrada: 100 V amb potència ajustable a 6, 3 i 1,5 W
- Mida del transductor ≥ 5"
- Resposta en frq. de 150 Hz a 18 kHz
- Sensibilitat ≥ 93 dB (1 W, 1 m, 1 kHz)
- Nivell màxim ≥ 100 dB (6 W, 1 m, 1 kHz)
- Diàmetre: 195 mm
- Profunditat: 75 mm
- Inclou cúpula metàl·lica de protecció al foc
Color a definir per la Propietat i la D.F. dins de la gamma
RAL.
Totalment instal·lat, connexionat.
Marca/model: Optimus AS-265EN, Bosch LB1-UM06E-1 o
equivalent amb les mateixes prestacions i característiques
Columna acústica de 40 W:
Subministrament i instal·lació de columna acústica amb
xassís d'alumini amb les següents característiques:
- Certificat EN-54-24
- Terminals ceràmics, fusible tèrmic i cablatge interior
resistent al foc
- Potència nominal: 40 W, Potència màxima: 60 W
- Entrada: 100 V amb potència ajustable a 40, 20, 10 i 5 W
- Resposta en frq. de 250 Hz a 16 kHz
- Sensibilitat ≥ 95 dB (1 W, 1 m, 1 kHz)
- Nivell màxim ≥ 111 dB (60 W, 1 m, 1 kHz)
- Dispersió V: 40º @ 1 kHz, 12º @ 4 kHz
- Protecció: IP65
- Dimensions: 778 mm longitud, 84 mm ample, 96 mm
profunditat
Color a definir per la Propietat i la D.F. dins de la gamma
RAL.
Totalment instal·lat, connexionat, incloent fixacions
regulables en angle horitzontal de paret o sostre.
Els mecanismes d'ajust d'orientació hauran de quedar
perfectament fixats i segellats, de manera que no sigui
possible canviar l'orientació de l'altaveu de forma
accidental.
Marca/model: Bosch LA1-UM40E-1 o equivalent amb les
mateixes prestacions i característiques

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

u

7

0,00

u

2

0,00

Pàg. 6

ESTAT D'AMIDAMENTS

3.1.1.5

3.1.1.6

Altaveu de superfície doble transductor A/B:
Subministrament i instal·lació d'altaveu amb caixa ABS
rectangular per a muntatge en superfície amb les següents
característiques:
- Dos transductors independents per a connectar en dues
línies independents. Regletes independents.
- Certificat EN-54-24
- Terminals ceràmics, fusible tèrmic i cablatge interior
resistent al foc
- Potència nominal: 2 x 6 W
- Entrada: 100 V amb potència ajustable a 6, 3, 1,5, 0,75
W
- Resposta en frq. de 180 Hz a 20 kHz
- Sensibilitat ≥ 91 dB (1 W, 1 m, 1 kHz)
- Nivell màxim ≥ 99 dB (6 W, 1 m, 1 kHz)
- Dispersió: 155º @ 1 kHz, 71º @ 4 kHz
- Protecció: IP21
- Dimensions: 146 mm x 234 mm x 70 mm
Color a definir per la Propietat i la D.F. dins de la gamma
RAL.
Totalment instal·lat, connexionat.
Marca/model: Bosch LB7-UC06E-AB o equivalent amb les
mateixes prestacions i característiques
Caixa acústica per a integrar en rack:
Subministrament i instal·lació de caixa acústica d'alumini i
ABS rectangular amb les següents característiques:
- Dues vies 5"-1"
- Muntatge en sobretaula o amb ròtula orientable
- Certificat EN-54-24
- Terminals ceràmics, fusible tèrmic i cablatge interior
resistent al foc
- Potència nominal ≥ 15 W
- Entrada: 100 V amb potència ajustable a 20, 10, 5 i 2,5 W
- Resposta en frq. de 90 Hz a 20 kHz
- Sensibilitat ≥ 88 dB (1 W, 1 m, 1 kHz)
- Nivell màxim ≥ 101 dB (20 W, 1 m, 1 kHz)
- Dispersió: H 174° / 136° - V 127° / 141°
- Protecció: IP65
- Dimensions: 274 mm x 160 mm x 140 mm
Totalment instal·lat, connexionat.
Marca/model: Optimus CA-915 EN, Bosch LB1‐UM20E o
equivalent amb les mateixes prestacions i característiques

SUBCAPÍTOL:

3.2 FINALS DE LÍNIA

Apartat:

3.2.1 Finals de línia

No.

Descripció
Final de línia (*):
Subministrament i instal·lació de dispositiu EOL (final de
línia) per a la verificació de la integritat del circuit.
Compatible amb el sistema d'amplificació modular prescrit.
Monitoratge per generació d'un to pilot de 20 kHz.
Impedància a 20 kHz d'entre 109 i 170 ohms. Fusible
elèctric de 200 mA i tèrmic de 121º.
Fins a 4 unitats EOL per línia d'amplificació. Distància
màxima de supervisió de 500 m per a un únic ramal, 400 m
per a dos ramals, 300 m per a 3 ramals i 200 m per a 4
ramals.
Muntat a l'interior de la caixa de derivació corresponent al
darrer altaveu de línia.
Marca/model: ASL EOLZ01 o equivalent amb les mateixes
prestacions i característiques

3.2.1.1

u

2

0,00

1

0,00

Subtotal apartat (€):

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00

Preu/u (€)

UA

Amidament

u

11

Import (€)

0,00

* Aquests dispositius es venen en packs de 10 unitats
Subtotal apartat (€):

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

0,00

Pàg. 7

ESTAT D'AMIDAMENTS

CAPÍTOL

4. ALTRES

SUBCAPÍTOL:

4.1 ORGANITZACIÓ ELEMENTS PRIMITIUS

Apartat:

4.1.1 Organització a rack CCP

No.

Descripció
Desplaçament d'equips existents dins d'armaris de la
cambra de comunicacions dins dels armaris de
comunicacions per a alliberar espai per a altres
instal·lacions.

4.1.1.1

4.1.1.2

TOTAL CAPÍTOL (€):

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00

Preu/u (€)

UA

Amidament

pa

Neteja tècnica del rack de comunicacions existent,
consistent en aspiració de l’equipament de l’interior del
rack, neteja amb drap dels equips i retirada de tot el
cablatge i equipament desconnectat de l’interior del rack.

pa
Subtotal apartat (€):

Apartat:

4.1.2 Retirada primitius

No.

Descripció
Retirada i sanejament de tots els elements primitius
(altaveus i amplificadors), canalitzacions, cablatge, etc.
Serà preceptiu el plantejament previ d'elements a retirar i la
corresponent aprovació per part de la Propietat i la Direcció
Tècnica abans d'iniciar els treballs.
Els treballs únicament es podran iniciar un cop tot el
sistema hagi estat instal·lat, provat, ajustat i comissionat
per part de la Propietat i la Direcció Tècnica.

4.1.2.1

SUBCAPÍTOL:

4.2 DOCUMENTACIÓ

Apartat:

4.2.1 Plànols "as-built"

No.

Descripció
Creació de planimetria i diagrames "as built" del sistema de
megafonia implantat.

4.2.1.1

SUBCAPÍTOL:

4.3 SEGURETAT I SALUT

Apartat:

4.3.1 Equipament de Protecció Seguretat i Salut

No.

Descripció
Inclou equipaments de protecció individual i col·lectiva
Elements de senyalització necessaris
Estudi, el·laboració i presentació de la documentació
respectiva.

4.3.1.1

Preu/u (€)

UA

Amidament

0,00

Import (€)

pa

Subtotal apartat (€):

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00 €

Preu/u (€)

UA

Amidament

Import (€)

pa
Subtotal apartat (€):

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00

Preu/u (€)

UA

Amidament

Import (€)

pa

Subtotal apartat (€):

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

Import (€)

0,00

Pàg. 8

ESTAT D'AMIDAMENTS

SUBCAPÍTOL:

4.4 AJUST DEL SISTEMA

Apartat:

4.4.1 Ajust del sistema

No.

Descripció
Ajust de nivells:
Ajust de nivells de pressió sonora en condicions habituals
de funcionament i ajust del sistema de sondes de soroll
per tal de mantenir una determinada relació senyal-soroll
independentment del nivell de soroll present en cada
moment en la zona. Verificació de nivells mitjançant
sonòmetre integrador Classe I. Simulació del soroll de trens
mitjançant sistema d'àudio amb prou potència per a assolir
95 dBA en l'estació.
Tots els ajustos estaran sotmesos a la verificació i validació
per part de la direcció tècnica del projecte.

4.4.1.1

SUBCAPÍTOL:

4.5 AJUDES

Apartat:

4.5.1 Ajudes d'obra

No.

Descripció
Ajuda d'obra per a practicar un forat pasamurs de mides
aprox 150x60mm amb arrebossat de paret i pintura. El
forat permetrà el pas de cablejat per forjats i envans,
segons sigui necessari per a la realització de nous passos
de cablatge.

4.5.1.1

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

Preu/u (€)

UA

Amidament

Import (€)

pa

Subtotal apartat (€):

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL (€):

0,00

Preu/u (€)

UA

Amidament

Import (€)

pa

Subtotal apartat (€):

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

0,00

0,00

Pàg. 9

ESTAT D'AMIDAMENTS

-

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE

€

CAPÍTOLS:
No.
1
2
3
4

CAPÍTOL
CABLATGE I CANALITZACIONS
ELECTRÒNICA
ELECTROACÚSTICA
ALTRES
Subtotal capítols (€):

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

Import (€)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pàg 10

ESTAT D'AMIDAMENTS

PRESSUPOST:
INSTAL·LACIÓ I SUMINISTRAMENT D'INFRAESTRUCTURES
I EQUIPAMENT DE MEGAFONIA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)

- €
+ Despeses generals (13%):
+ Benefici industrial (6%):

PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

0,00
0,00

- €

PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS):

+ IVA (21%):

- €
- €

MILLORA SISTEMA MEGAFONIA TMB
REF: 2020-051-004

Pàg. 11
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Origen
Dependència
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP

#Armari
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01

Dependència
AX1
AX1
AX1
AX1
AX1

#Armari
RK-422-AX1-01
RK-422-AX1-01
RK-422-AX1-01
RK-422-AX1-01
RK-422-AX1-01

Switch
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01
NGSW-422-CCP-01

Cablejat Estructurat
Port Switch

Link

Estat enllaç (Mbps)

VLAN

Id. Tirantet

Port Patch
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Etiqueta Port Patch
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64
CCP 41-64

Port Switch

Link

Estat enllaç (Mbps)

VLAN

Id. Tirantet

Port Patch

Etiqueta Port Patch
AX1 25-48
AX1 25-48
AX1 25-48
AX1 25-48
AX1 25-48

Origen
Switch
NGSW-422-AX1-01
NGSW-422-AX1-01
NGSW-422-AX1-01
NGSW-422-AX1-01
NGSW-422-AX1-01

Tipus cable
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7

Destí
#Armari
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01
RK-422-CCP-01

Etiqueta Punt usuari
CCP-41
CCP-42
CCP-43
CCP-44
CCP-45
CCP-46
CCP-47
CCP-48
CCP-49
CCP-50
CCP-51
CCP-52
CCP-53
CCP-54
CCP-55
CCP-56
CCP-57
CCP-58

Servei
CAM 1
CAM 4
CAM 5
CAM 6
CAM 7
CAM 8
CAM 9
CAM 10
CAM 11
CAM 20
BT 1
BT 2
BT 3
BT 4
BT 5
BT 6
CT
SECCIONADORES

#Armari
RK-422-AX1-01
RK-422-AX1-01
RK-422-AX1-01
RK-422-AX1-01
RK-422-AX1-01

Etiqueta Punt usuari
AX1-25
AX1-26
AX1-27
AX1-28
AX1-29

Servei

Cablejat Estructurat
25
26
27
28
29

Tipus cable
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7
CAT 7

Adreça IP Equip

Dependència

Armari

Dependència

Armari

Destí
PUPITRE
CI
BOOK
WIFI
CAM 21

Adreça IP Equip
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1. Objectiu
L’objectiu d’aquest plec és prescriure la instal·lació del cablejat horitzontal de
les estacions de TMB en tot el seu àmbit, estructura en les sales tècniques,
distribució del cablejat horitzontal, prescripcions tècniques i instal·lació i
etiquetatge del cable.
A l’hora de realitzar la instal·lació es tindrà en compte la ubicació de les
cambres de comunicacions, distribució del cablejat, etc. En aquest document
es realitzen les prescripcions tècniques del cablejat a utilitzar, així com la seva
instal·lació i com serà etiquetat i comprovat.

2. Antecedents
2.1

Estructura de cablejat a FMB.

Existeixen diferents tipus de cablejat dins de la xarxa de FMB tant de fibra
òptica com de coure, que s’agrupen en tres grans grups.
 Cablejat troncal o campus
 Cablejat vertical
 Cablejat horitzontal

2.1.1 Cablejat troncal o campus
Ens referim a cablejat troncal o campus al cable de fibra òptica i coure que
enllaça estacions i nodes de comunicacions a través del túnel. Concretament
són cables de fibra òptica troncals i de coure radial, longitudinal i de telefonia
automàtica.

2.1.2 Cablejat vertical
El cablejat vertical és aquell que enllaça les cambres de comunicacions
auxiliars i/o armaris remots d’una mateixa estació amb la cambra principal de
comunicacions.
Consisteix principalment en cables de parells i de fibra òptica multimode per a
interconnectar serveis des de la cambra de comunicacions principal a través de
les cambres auxiliars.
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2.1.3 Cablejat horitzontal
El cablejat horitzontal consisteix en el cablejat de coure i excepcionalment de
fibra òptica que connecta els equips des de les diferents cambres auxiliars i la
cambra de comunicacions principal amb els equips existents a l’estació.
La connexió es realitza des dels patch pannels existents a les cambres de
comunicacions amb cablejat estructurat fins a les rosetes del punt més proper
als equips, ja sigui per a donar un servei de veu o un servei de dades. En casos
excepcionals i si la distància al servei fos superior a la normativa del cablejat
estructurat (90mts + 10mts de tirantets) llavors la connexió es faria a través de
fibra òptica.
Els tipus de cablejats estructurats que en podem trobar a una estació són els
següents.
 Cablejat de categoria 5e F/FTP. El cablejat antic que es fa servir
únicament per a serveis de telefonia/interfonia.
 Cablejat de categoria 5e S/STP. El cablejat antic que es fa servir
únicament per a serveis de dades.
 Cablejat de categoria 6a S/FTP. El cablejat que es fa servir
indistintament tant per a serveis de telefonia/interfonia com de dades.
 Cablejat de categoria 7 S/FTP. El cablejat nou que es fa servir
indistintament tant per a serveis de telefonia/interfonia com de dades.

2.1.4 Armaris de cambres de comunicacions principals.
A les cambres de comunicacions principals arriben tots els cables, tant de fibra
com de coure dels tres subsistemes, Campus, Vertical i Horitzontal. Dins de les
cambres de comunicacions ens podem trobar dos casos a nivell de cablejat
estructurat.
Sistema antic: En el sistema antic es diferencia els cable de veu del de dades.
El cable de veu està a l’armari nº 2 de la cambra de comunicacions principal i
consta de cable F/FTP Cat.5e de cablejat estructurat. Dins també d’aquest
armari nº 2, ens trobarem també els cables de 25 parells d’enllaç entre
cambres de comunicacions auxiliars a la pròpia estació per a serveis de
telefonia/interfonia.
El cable de dades està a l’armari nº 1 de la cambra de comunicacions principal i
consta de cable S/FTP Cat.5e de cablejat estructurat.
Sistema nou: El cable tant de veu com de dades és el mateix. Cat 6A S/FTP i
Cat 7 S/FTP i està a l’armari de dades, entre l’armari del Teleprocés i l’armari
de la telefonia.
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2.2

Cambres auxiliars i armaris remots.

Per a poder cobrir i donar servei i estar dins de la normativa de cablejat
estructurat a més de la Cambra de Comunicacions Principal, existeixen
Cambres de Comunicacions Auxiliars (CAUX) o bé armaris en Vestíbuls
Remots (AR).

2.2.1 Cambres Auxiliars i armaris de comunicacions a Centres de
Control
Les cambres auxiliars bàsicament consisteixen en armaris (800*800*2200mm.)
estàndard TMB que o bé estan muntats dins del Centre de Control o bé a una
cambra pròpia independent identificada com a cambra auxiliar. Des d’aquí es
podrà arribar complint la normativa de cablejat estructurat als diferents serveis
de veu o dades existents a l’estació.

2.2.1.1

Cambres auxiliars

Si l’armari de comunicacions s’ubica fora d’un vestíbul principal o en altres
dependències de l’estació llavors es realitzarà la construcció d’una cambra
auxiliar. Aquesta cambra auxiliar tindrà les especificacions estàndards de
cambra tècnica de comunicacions amb els seus quadres elèctrics de crític i de
juny-18
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SAI. A nivell de SAI es realitzarà l’estesa d’un cable elèctric per a donar servei
als diferents sistemes de comunicacions procedent de la cambra de
comunicacions principal o bé de la cambra de SAI General d’estació. Per a
donar servei de dades i dins del sistema vertical s’instal·larà un cable de 12
fibres òptiques MM entre la cambra principal de comunicacions i aquest armari i
des d’aquest últim es realitzarà l’estesa de cablejat horitzontal de coure cap als
diferents serveis que penjaran d’aquesta cambra auxiliar dins dels 90 metres de
distància o bé de fibra òptica si la distància és superior tal i com s’especifica en
els punts posteriors.
Per a donar servei de veu es realitzarà l’estesa d’un cable de 25 parells i es
connectaran en patch pannel normalitzat.

2.2.1.2

Armaris de comunicacions a Centres de Control

Si pel contrari l’armari de comunicacions s’ubica dins d’un vestíbul principal
llavors la cambra auxiliar de comunicacions serà el mateix Centre de Control.
Aquesta cambra auxiliar (Centre de Control) disposarà dels seus propis
quadres elèctrics de crític i de SAI. A nivell de SAI es realitzarà l’estesa d’un
cable elèctric per a donar servei als diferents sistemes de comunicacions
procedent de la cambra de comunicacions principal o bé de la cambra de SAI
General d’estació.
A dins d’aquesta cambra, s’instal·larà un armari tipus (800*800*2200mm.) de
comunicacions. Per a donar servei de dades i dins del sistema vertical
s’instal·larà un cable de 12 fibres òptiques MM entre la cambra principal de
comunicacions i aquest armari i des d’aquest últim es realitzarà l’estesa de
cablejat horitzontal de coure cap als diferents serveis que penjaran d’aquesta
cambra auxiliar dins dels 90 metres de distància o bé de fibra òptica si la
distància és superior tal i com s’especifica en els punts posteriors.
Per a donar servei de veu es realitzarà l’estesa de 2 cables de 25 parells i es
connectaran un en bornes wago i un en patch pannel normalitzat. El patch
pannel tindrà servei prioritari de telefonia i el de bornes wago serà per a servei
priotari de telecomanaments tot i que es pot fer servir també per a telefonia.
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2.2.2 Armaris remots
Si tenim per sobre de l’àmbit dels 90 metres de distancia a nivell de recorregut
una cambra auxiliar, i no disposem de cap cambra auxiliar més a prop, i tenim
dins d’aquest àmbit més de 3 punts a connectar o bé si la ubicació d’una
cambra auxiliar no és possible llavors es realitzarà el muntatge d’un armari
remot.
Dins d’aquest armari remot, s’instal·larà un mini switch on aniran connectats els
diferents equips de comunicacions mitjançant cables de coure de categoria 7
S/FTP. Aquest mini switch anirà connectat amb tirantet de fibra òptica a un
repartidor de fibra òptica d’on sortirà un cable de 6 fibres òptiques MM fins
arribar a la cambra auxiliar o cambra de comunicacions més propera.
D’aquesta cambra auxiliar o cambra de comunicacions principal sortirà també
un cable elèctric de SAI que alimentarà aquest armari remot.
Esquema tipus d’armari remot estàndard. Les especificacions queden recollides
al punt 8 (Amidaments)
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3. Distribució cablejat vertical dins
d’una estació
El cablejat vertical connecta la cambra principal d’una estació amb les seves
cambres auxiliars i amaris remots ubicats a la mateixa estació.
Es tractaran 3 capítols dins d’aquests apartat. La connexió per a sistemes de
veu i telecomanaments. La connexió de dades. La connexió elèctrica entre
cambres.

3.1

Connexió vertical sistemes de veu i telecomanaments

La connexió dels sistemes de veu i telecomanaments entre cambres principals i
secundàries d’una mateixa estació es realitzarà de dos maneres diferents en
funció de si la cambra auxiliar es troba a l’àmbit del centre de control o en un
vestíbul secundari.

3.1.1 Connexió vertical sistemes de veu i telecomanaments al
vestíbul principal d’una estació
La connexió entre la cambra de comunicacions principal i l’auxiliar sempre i
quan aquesta auxiliar es trobi al vestíbul principal es realitzarà mitjançant 2
cables de 25 parells.
Aquests 2 cables es connectaran un amb bornes Wago i un altra en patchpannel.
El cable de 25 parells connectat a bornes Wago serà per a ús prioritari de
telecomanaments i secundaria d’altres sistemes.
El cable de 25 parells connectat a patch-pannel serà per ús prioritari de
sistemes de veu i secundari d’altres sistemes.
La connexió en patch-pannel es realitzarà de forma general ocupant les
primeres 17 posicions del patch-pannel amb cables a 2 fils i les últimes 4
posicions amb cables a 4 fils. Aquests últims serviran per a la connexió de les
antenes de telefonia Dect. Les boques 18 a 20 del patch-pannel restaran sense
servei. Si per necessitats del servei i prèvia aprovació per part del tècnic de
TMB es tingués que modificar aquest tipus de connexió es podria fer.
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3.1.2 Connexió vertical sistemes de veu al vestíbul secundari d’una
estació
La connexió entre la cambra de comunicacions principal i l’auxiliar sempre i
quan aquesta auxiliar es trobi al vestíbul secundari es realitzarà mitjançant 1
cable de 25 parells.
Aquests cable es connectarà amb en puntes a les sales de comunicacions
amb patch-pannel.
La connexió en patch-pannel es realitzarà de forma general ocupant les
primeres 17 posicions del patch-pannel amb cables a 2 fils i les últimes 4
posicions amb cables a 4 fils. Aquests últims serviran per a la connexió de
les antenes de telefonia Dect. Les boques 18 a 20 del patch-pannel restaran
sense servei. Si per necessitats del servei i prèvia aprovació per part del
tècnic de TMB es tingués que modificar aquest tipus de connexió es podria
fer.
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C. C. P.

W S-X6148-1GE-T X
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Connexió vertical sistemes de dades

La connexió dels sistemes de dades entre cambres principals i secundàries
d’una mateixa estació es realitzarà de dos maneres diferents en funció de si es
tracta d’una cambra auxiliar o d’un armari remot.

3.2.1 Connexió vertical sistemes de dades a cambres auxiliars
La connexió de dades entre una cambra principal de comunicacions i d’una
cambra auxiliar es realitzarà mitjançant un cable de 12 fibres òptiques
multimode OM3. La connexió d’aquesta fibra òptica es realitzarà mitjançant
repartidors de fibra òptica degudament connectoritzats, reflectomitzats i
etiquetats.
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C. Aux

C. C. P.
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38394041424344 45464748 PHONE

Elèctronica
xarxa

de

Elèctronica
xarxa

de

Elèctronica
xarxa

de

3.2.2 Connexió vertical sistemes de dades a armaris remots
La connexió de dades entre una cambra de comunicacions i un armari remot es
realitzarà mitjançant un cable de 6 fibres òptiques multimode OM3. La connexió
d’aquesta fibra òptica es realitzarà mitjançant repartidors de fibra òptica
degudament connectoritzats, reflectomitzats i etiquetats. L’origen d’aquesta
fibra òptica es pot realitzar des de la cambra de comunicacions principal o bé
des de la cambra auxiliar més propera per tal de reduir les distàncies en les
esteses de cablejat.

3.2.2.1

Connexió vertical sistemes de dades a armaris remots des
de la cambra principal de comunicacions

Si la distància a l’armari remot es més petita des de la cambra de
comunicacions principal que des de qualsevol cambra auxiliar, llavors l’estesa
de fibra es realitzarà seguint l’explicació anterior i tal i com marca l’esquema
següent.
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C. C. P.
Armari Remot

Tirantets f.o. MM
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3.2.2.2
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Connexió vertical sistemes de dades a armaris remots des
de una cambra auxiliar

Si la distància a l’armari remot és més petita des d’una cambra auxiliar que des
de la cambra de comunicacions principal, llavors l’estesa de fibra es realitzarà
fent una estesa de 6 fibres òptiques MM OM3 des de la cambra auxiliar a
l’armari remot i afegint una segona fibra òptica des de la cambra auxiliar cap a
la seva principal tal i com marca l’esquema següent.

Cambra Auxiliar de
Comunicacions
Armari Remot

C. C. P.

Repartidor F.O.
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Tirantets f.o. MM

Cable
fibra
òptica 6 MM
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3.3

Connexió elèctrica per al sistema vertical

La connexió elèctrica per al sistema vertical es realitzarà sempre a través de
línies protegides pel SAI de comunicacions o SAI general d’estacions.

3.3.1 Connexió elèctrica a una cambra auxiliar
Es realitzarà una estesa de cablejat elèctric de SAI des de la cambra de
comunicacions principal en el cas de que el SAI sigui de comunicacions o des
de la cambra del SAI general d’estacions en el cas de l’existència d’aquesta
última.

Cambra Auxiliar de
Comunicacions

SUBQUADRE SAI
COMUNICACIONS

C. C. P.

Nou cable elèctric

de QGBT

SUBQUADRE
GENERAL
COMUNICACIONS

SAI
SUBQUADRE SAI
COMUNICACIONS

Cambra Auxiliar de
Comunicacions

de QGBT
CAMBRA SAI GENERAL

Nou cable elèctric
SUBQUADRE
GENERAL
CAMBRA SAI

SUBQUADRE SAI
COMUNICACIONS

SAI
SUBQUADRE
SORTIDA SAI

a CCP
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3.3.2 Connexió elèctrica a un armari remot
Es realitzarà una estesa de cablejat elèctric de SAI des de la cambra de
comunicacions principal en el cas de que el SAI sigui de comunicacions o des
de la cambra del SAI general d’estacions en el cas de l’existència d’aquesta
última sempre que la distància d’aquestes cambres sigui inferior que des d’una
cambra auxiliar. En el cas de que la distància a una cambra auxiliar sigui la
més curta l’estesa de cablejat elèctric es realitzarà des del subquadre de SAI
existent a aquesta.

TERMICS
DE SAI

de QGBT

C. C. P.

Armari Remot

Nou cable elèctric

SUBQUADRE
GENERAL
COMUNICACIONS

SAI
SUBQUADRE SAI
COMUNICACIONS

Armari Remot

Cambra Auxiliar de
Comunicacions

de CCP
Nou cable elèctric
TERMICS
DE SAI

SUBQUADRE SAI
COMUNICACIONS
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4. Distribució cablejat horitzontal
dins d’una estació.
El cablejat horitzontal es distribueix al llarg de l’estació, respectant sempre la
distància de 90 metres màxim.

En funció d’aquesta normativa, es presentaran diferents tipus de recorreguts i
disposicions de cablejat tant si és des de la cambra de comunicacions principal
com si és des de la cambra de comunicacions auxiliar.

Les diferents possibilitats de recorregut de cablejat seran les següents.
Partint d’una estació tipus, (esquema anterior), existeix una cambra de
comunicacions principal, dos cambres de comunicacions auxiliars i una cambra
principal de cablejat. Com la funció d’aquesta última cambra és la mateixa
bàsicament que la de la cambra auxiliar, a partir d’ara, es considerarà una
cambra auxiliar.
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C.C.P.

C.AUX.2

Esquema del vestíbul secundari amb la Cambra de Comunicacions Principal i
la Cambra Auxiliar 2, i el seu àmbit d’influència. En el cas que es troben dos
sales tècniques dins de la mateixa zona, l’estesa dels cables es determinarà en
funció de cada equip de comunicacions. Això s’especifica a l’apartat 4.3
d’aquest plec. Les zones límit entre dos cambres auxiliars així com el
recorregut dels cables dins de l’estació no depenen de la seva ubicació sinó de
la distància al punt final i es determinarà prèvia aprovació i acord amb el tècnic
de metro, que coordini l’obra.

C.P.C.

Esquema de la zona d’andana amb la Cambra Principal de Cablejat (Cambra
Auxiliar) i el seu àmbit d’influència. Les zones límit entre dos cambres auxiliars
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així com el recorregut dels cables dins de l’estació no depenen de la seva
ubicació sinó de la distància al punt final i es determinarà prèvia aprovació i
acord amb el tècnic de metro, que coordini l’obra.

C.AUX.1

Esquema de la zona del vestíbul principal amb la Cambra Auxiliar 1 i el seu
àmbit d’influència. Les zones límit entre dos cambres auxiliars així com el
recorregut dels cables dins de l’estació no depenen de la seva ubicació sinó de
la distància al punt final i es determinarà prèvia aprovació i acord amb el tècnic
de metro, que coordini l’obra.

4.1
Distribució cablejat horitzontal des d’una cambra
auxiliar.
En aquest capítol s’especifica la distribució del cablejat estructurat en funció de
la distància i la quantitat de punts ens podem trobar amb diferents casos. Són
els següents:

4.1.1 Distribució cablejat horitzontal des d’una cambra auxiliar per
sota dels 90metres de distància.
Si la distància des de la cambra auxiliar fins al punt d’interconnexió està per
sota dels 90 metres de distància, es realitzarà la següent instal·lació.
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Tots els cablejats es realitzaran mitjançant cable de categoria 7 S/FTP des d’un
patch pannel dins de la Cambra fins a arribar a la roseta que es situarà ho més
propera a l’equip de comunicacions que s’ha de posar en servei.
En funció de com sigui l’equip a connectar aquesta roseta, pot estar encastada
dins de l’equip, en una canaleta o en una caixa intermitja al costat de l’equip de
comunicacions que s’ha de posar en servei.
Des del patch pannel de la Cambra Auxiliar de Comunicacions es connectarà a
un switch mitjançant un tirantet de categoria 7 S/FTP.
L’equipament del cablejat estructurat quedarà de la següent forma.

C. C. P.

C. Aux

W S-X6148-1GE-T X
2

Tirantet
S/FTP

Cable
S/FTP
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4.1.2 Distribució cablejat horitzontal des d’una cambra auxiliar per
sobre dels 90metres de distància.
Si la distància fos superior al 90 metres i existeix un equip de comunicacions a
connectar, la solució serà la següent, en funció del número de punts a
connectar.

4.1.2.1

Punt únic de distribució per sobre del 90 metres.

Si estem per sobre de l’àmbit dels 90 metres de distància a nivell de recorregut,
l’estesa es realitzarà amb fibra òptica des de la cambra de comunicacions
auxiliar fins al punt final on estigui ubicat l’equip.
A la cambra de comunicacions auxiliar, des del repartidor de fibra òptica sortirà
un tirantet de fibra que anirà a un conversor fibra-coure i des d’aquí es
connectarà a un switch mitjançant un tirantet de categoria 7 S/FTP.
Des del mateix repartidor de fibra òptica de la Cambra Auxiliar es realitzarà
l’estesa d’un cable de 4 fibres òptiques multimode (MM) fins a arribar a una
caixa intermitja on s’instal·larà un repartidor de 4 fibra òptiques. Dins d’aquest
s’instal·larà conversor fibra-coure que anirà connectat amb un tirantet de fibra.
D’aquest conversor sortirà un tirantet de coure de Cat. 7 S/FTP fins a arribar a
l’equip de comunicacions.
També des de la Cambra Auxiliar, es farà una estesa d’un cable elèctric de
SAI que arribarà des del subquadre de la Cambra fins a la caixa intermitja per a
donar servei al conversor.
C. Aux.

C. C. P.

Fibra
Òptica
Fibra Òptica
Tirantet
S/FTP

Repartidor F.O.

Repartidor F.O.

EQUIPAMENT DE
COMUNICACIONS
Conversor
Fibra-Coure

Equipament
comunicacions
W S-X6148-1GE-T X
2

ST ATUS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

13
14

23
24

4 8 P ORT
1314 151617181920 2122 2324

2526

35
36

37
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10/100/1000
MODULE
B A S E - T25262728293031 32 33343536 SWITCHING 37
38 394041424344 4546 4748 PHONE

Caixa Himel
Cable Elèctric

Quadre Elèctric de
SAI de la Cambra
Auxiliar
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4.1.2.2

Punts múltiples de distribució per sobre del 90 metres.

Si tenim per sobre de l’àmbit dels 90 metres de distancia a nivell de recorregut
una cambra auxiliar, i no disposem de cap cambra auxiliar més a prop, i tenim
dins d’aquest àmbit més de 3 punts a connectar, els punts de connexió es
realitzaran des d’un armari remot tal i com s’especifica al punt 2.2
C. C. P.

C. Aux.
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4.2
Distribució cablejat horitzontal des d’una cambra de
comunicacions principal.
Si estem dins de l’àmbit dels 90 metres de distància a nivell de recorregut una
cambra de comunicacions principal, tots els punts de connexió es realitzaran
des d’aquesta Cambra de Comunicacions Principal al punt final on existeix
l’equip al que es dóna servei. En funció de la distància i la quantitat de punts
ens podem trobar amb diferents casos.
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4.2.1 Distribució cablejat horitzontal des d’una cambra de
comunicacions principal per sota dels 90metres de distància.
Si la distància des de la cambra de comunicacions principal fins al punt
d’interconnexió està per sota dels 90 metres de distància, es realitzarà la
següent instal·lació. Tots els cablejats es realitzaran mitjançant cable de
categoria 7 S/FTP des d’un patch pannel dins de la Cambra fins a arribar a la
roseta que es situarà lo més propera a l’equip de comunicacions que s’ha de
posar en servei.
En funció de com sigui l’equip a connectar aquesta roseta, pot estar encastada
dins de l’equip, en una canaleta o en una caixa intermitja al costat de l’equip de
comunicacions que s’ha de posar en servei.
Des del patch pannel de la Cambra Principal de Comunicacions es connectarà
a un switch mitjançant un tirantet de categoria 7 S/FTP.
L’equipament del cablejat estructurat quedarà de la següent forma.

C. C. P.

Repartidor F.O.
Tirantet
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Caixa Himel

4.2.2 Distribució cablejat horitzontal des d’una cambra de
comunicacions principal per sobre dels 90metres de distància.
Si la distància fos superior al 90 metres i existeix un equip de comunicacions a
connectar, la solució serà la següent, en funció del número de punts a
connectar.
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4.2.2.1

Punt únic de distribució per sobre del 90 metres.

Si estem per sobre de l’àmbit dels 90 metres de distància a nivell de recorregut,
l’estesa es realitzarà amb fibra òptica des de la Cambra de Comunicacions
Principal fins al punt final on estigui ubicat l’equip.
A la Cambra de Comunicacions Principal, des del repartidor de fibra òptica
sortirà un tirantet de fibra que anirà al un conversor fibra-coure i des d’aquí es
connectarà a un switch mitjançant un tirantet de categoria 7 S/FTP o bé
directament amb un tirantet de fibra òptica en funció del switch instal·lat.
Des del mateix repartidor de fibra òptica de la Cambra Principal es realitzarà
l’estesa d’un cable de 4 fibres òptiques multimode (MM) fins a arribar a una
caixa intermitja on s’instal·larà un repartidor de 4 fibra òptiques i dins també
s’instal·larà conversor fibra-coure que anirà connectat amb un tirantet de fibra.
D’aquest conversor sortirà un tirantet de coure de Cat. 7 S/FTP fins a arribar a
l’equip de comunicacions.
També des de la Cambra de Comunicacions Principal, es farà una estesa d’un
cable elèctric de SAI que arribarà des del subquadre de la Cambra fins a la
caixa intermitja per a donar servei al conversor.
C. C. P.
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4.2.2.2

Punts múltiples de distribució per sobre del 90 metres.

Si tenim per sobre de l’àmbit dels 90 metres de distancia a nivell de recorregut
una cambra principal, i no disposem de cap cambra tècnica de comunicacions
més a prop, i tenim dins d’aquest àmbit més de 3 punts a connectar, els punts
de connexió es realitzaran des d’un armari remot tal i com s’especifica al punt
2.2
C. C. P.
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4.3
Distribució cablejat horitzontal quan existeix una
cambra de comunicacions principal i una d’auxiliar en el
mateix àmbit d’influència.

Quan es doni el cas on es trobi una cambra de comunicacions auxiliar i una
cambra de comunicacions principal dins de la mateixa àrea d’influència, tot el
cablejat horitzontal es realitzarà des de la cambra auxiliar, deixant la cambra de
comunicacions principal per ubicar el servidors i el cablejat troncal i vertical de
l’estació.

C.C.P.

C.AUX.2
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5. Prescripcions
estructurat
5.1

de

cablejat

Cables de parells de cablatge estructurat

Els tipus de cablejat estructurat que en faran servir seran el següents:

5.1.1 Cable de 4 parells S/UTP Cat 5e
5.1.1.1

Característiques generals



Cable S/UTP de 100 Ohm



4 * 2 * AWG 24/1



Pantalla global d’ALPO



Fil de drenatge AWG 24/1



Certificat CAT 5E EIA/TIA 568 TSB 36, donant prestacions d’enllaç classe
D+ segons ISO/IEC 11801 (amples de banda de 125 MHz a distàncies de
100 m).



D’acord amb les següents normatives per categoria 5E:


EN50173; EN50173 2ª edició



ISO/IEC11801; ISO/IEC 11801 2ª edició



EN50167; EN50169



prEN50288-2-1 Juny 1999



Marcatge CE



Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT



Coberta lliure d’halògens d’acord amb la IEC 60754-2 amb baixa densitat de
fums segons IEC61034 / LSZH



Codi de colors:
-

blanc-blau / blau-blanc

-

blanc-taronja / taronja-blanc

-

blanc-verd / verd-blanc

-

blanc-marró / marró-blanc
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5.1.1.2

Característiques elèctriques a 20ºC

Resistència DC

máx. 155 Ohm/km

Resistència aïllament

mín. 5 Gohm x km

Capacitat mútua

nominal 43 pF/m

Retràs de propagació

aprox. 8 ns/100m

Velocitat de propagació

0.76 c

Trans. d’impedància

100 mOhm/m a 10 MHz

Impedància

100 Ohm  15% de 1 fins 125 MHz

Test de voltatge Veff

máx. 125 V.

5.1.1.3

Característiques de transmissió a 100MHz

Atenuació (dB/100m)

18.2

NEXT (dB)

44

ACR-N (dB)

26

PS-NEXT (dB)

41

ACR-N (dB)

26

ACR-F (dB)

41

PS-ACR-F (dB)

38

RL (dB)

28

5.1.1.4

Característiques mecàniques

Marge de temperatura

-20º a 60ºC (instal·lacions fixes)

Radi de curvatura

mín. 4 x diàmetre

Retardant a la flama

D’acord a IEC 332-1; IEC 60332-1; IEC
60332-3 Cat.C

Diàmetre

5,9 mm

Pes

40 Kg/Km

Capacitat calorífica

0,51 MJ/m
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5.1.2 Cable de 4 parells F/FTP Cat 5e
5.1.2.1

Característiques generals



Cable S/STP de 100 Ohm



4 * 2 * AWG 23/1



Apantallament individual d’ALPO



Apantallament global d’ALPO



Fil de drenatge AWG 24/1



Nivell 6 (300 MHz)



Certificat CAT 5 EIA/TIA 568 TSB 36



Utilització en aplicacions de fins 300 MHz (Nivell 6) ISO/IEC Classe E (DIN
44312-5)



D’acord amb les següents normatives per categoria 5E:





EN50173; EN50173 2ª edició



ISO/IEC11801; ISO/IEC 11801 2ª edició



EN50167; EN50169



prEN50288-2-1 Juny 1999

D’acord amb les següents normatives per categoria 6:


ISO/IEC 11801 2ª edició



prEN50288-5-1 Juny 1999



Marcatge CE



Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT



Coberta lliure d’halògens d’acord amb la IEC 60754-2 amb baixa densitat de
fums segons IEC61034 /LSZH



Codi de colors:
-

blanc-blau / blau-blanc

-

blanc-taronja / taronja-blanc

-

blanc-verd / verd-blanc

-

blanc-marró / marró-blanc

5.1.2.2

Característiques elèctriques a 20ºC

Resistència DC

máx. 150 Ohm/km

Resistència aïllament

mín. 5 Gohm x km

Capacitat mútua

nominal 42 pF/m

Retràs de propagació

aprox. 5 ns/km
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Resistència DC

máx. 150 Ohm/km

Velocitat de propagació

0.79 c

Trans. d’impedància

100 mOhm/m a 10 MHz

Impedància

100 Ohm  15% de 1 fins 125 MHz

Test de voltatge Veff

máx. 125 V.

5.1.2.3

Característiques de transmissió a 100MHz

Atenuació (dB/100m)

19

NEXT (dB)

93

ACR-N (dB)

73

PS-NEXT (dB)

90

PS-ACR-N (dB)

70

ACR-F (dB)

74

PS-ACR-F (dB)

71

RL (dB)

30

5.1.2.4

Característiques mecàniques

Marge de temperatura

-20º a 60ºC (instal·lacions fixes)

Radi de curvatura

mín. 4 x diàmetre

Retardant a la flama

D’acord a IEC 60332-3 Cat.C

Diàmetre

7,2 mm

Pes

48,5 Kg/Km

Capacitat calorífica

0,52 MJ/m

5.1.3 Cable de 4 parells S/FTP Cat 6A
5.1.3.1

Característiques generals



Cable S/FTP de 100 Ohm



4 * 2 * AWG 23/1



Apantallament individual d’ALPO



Apantallament global d’ALPO
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Fil de drenatge AWG 23/1



Nivell 6 (500 MHz)



Certificat CAT 6A EIA/TIA 568 TSB 36



Utilització en aplicacions de fins 500 MHz (Nivell 6) ISO/IEC Classe E (DIN
44312-5)



D’acord amb les següents normatives per categoria 6A:





EN50173; EN50173 2ª edició



ISO/IEC11801; ISO/IEC 11801 2ª edició



EN50167; EN50169



prEN50288-2-1 Juny 1999

D’acord amb les següents normatives per categoria 6:


ISO/IEC 11801 2ª edició



prEN50288-5-1 Juny 1999



Marcatge CE



Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT



Coberta lliure d’halògens d’acord amb la IEC 60754-2 amb baixa densitat de
fums segons IEC61034 / LSZH



Codi de colors:
-

blanc-blau / blau-blanc

-

blanc-taronja / taronja-blanc

-

blanc-verd / verd-blanc

-

blanc-marró / marró-blanc

5.1.3.2

Característiques elèctriques a 20ºC

Resistència DC

máx. 146 Ohm/km

Resistència aïllament

mín. 5 Gohm x km

Capacitat mútua

nominal 42 pF/m

Retràs de propagació

aprox. 4 ns/km

Velocitat de propagació

0.8 c

Trans. d’impedància

10 mOhm/m a 10 MHz

Impedància

100 Ohm  5%

Test de voltatge Veff

máx. 125 V.
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5.1.3.3

Característiques de transmissió a 500MHz

Atenuació (dB/100m)

43

NEXT (dB)

77

ACR-N (dB)

34

PS-NEXT (dB)

74

PS-ACR-N (dB)

31

ACR-F (dB)

43

PS-ACR-F (dB)

40

RL (dB)

25

5.1.3.4

Característiques mecàniques

Marge de temperatura

-20º a 60ºC (instal·lacions fixes)

Radi de curvatura

mín. 4 x diàmetre

Retardant a la flama

D’acord a IEC 60332-3 Cat.C

Diàmetre

7,1 mm

Pes

55 Kg/Km

Capacitat calorífica

0,55 MJ/m

5.1.4 Cable de 4 parells U/FTP Cat 6A
5.1.4.1

Característiques generals



Cable U/FTP de 100 Ohm



4 * 2 * AWG 23/1



Apantallament individual d’ALPO



Apantallament global d’ALPO



Fil de drenatge AWG 24/1



Nivell 6 (500 MHz)



Certificat CAT 6A EIA/TIA 568 TSB 36



Utilització en aplicacions de fins 500 MHz (Nivell 6) ISO/IEC Classe E (DIN
44312-5)



D’acord amb les següents normatives per categoria 6A:


EN50173; EN50173 2ª edició
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ISO/IEC11801; ISO/IEC 11801 2ª edició



EN50167; EN50169



prEN50288-2-1 Juny 1999

D’acord amb les següents normatives per categoria 6:


ISO/IEC 11801 2ª edició



prEN50288-5-1 Juny 1999



Marcatge CE



Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT



Coberta lliure d’halògens d’acord amb la IEC 60754-2 amb baixa densitat de
fums segons IEC61034 / LSZH



Codi de colors:
-

blanc-blau / blau-blanc

-

blanc-taronja / taronja-blanc

-

blanc-verd / verd-blanc

-

blanc-marró / marró-blanc

5.1.4.2

Característiques elèctriques a 20ºC

Resistència DC

máx. 150 Ohm/km

Resistència aïllament

mín. 5 Gohm x km

Capacitat mútua

nominal 42 pF/m

Retràs de propagació

aprox. 5 ns/km

Velocitat de propagació

0.79 c

Trans. d’impedància

100 mOhm/m a 10 MHz

Impedància

100 Ohm  5%

Test de voltatge Veff

máx. 125 V.

5.1.4.3

Característiques de transmissió a 500MHz

Atenuació (dB/100m)

43

NEXT (dB)

75

ACR-N (dB)

72

PS-NEXT (dB)

72

ACR-N (dB)

32
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Atenuació (dB/100m)

43

PS-ACR-N (dB)

29

PS-ACR-F (dB)

30

RL (dB)

21

5.1.4.4

Característiques mecàniques

Marge de temperatura

-20º a 60ºC (instal·lacions fixes)

Radi de curvatura

mín. 4 x diàmetre

Retardant a la flama

D’acord a IEC 60332-3 Cat.C

Diàmetre

7,0 mm

Pes

47,8 Kg/Km

Capacitat calorífica

0,55 MJ/m

5.1.5 Cable de 4 parells S/FTP Cat 7
5.1.5.1

Característiques generals



Cable S/FTP de 100 Ohm



4 * 2 * AWG 23/1



Apantallament individual d’ALPO



Apantallament global d’ALPO



Fil de drenatge AWG 23/1



Nivell 7 (1000 MHz)



Certificat CAT 7 EIA/TIA 568 TSB 36



Utilització en aplicacions de fins 1000 MHz (Nivell 7) ISO/IEC Classe E (DIN
44312-5)



D’acord amb les següents normatives per categoria 6A:





EN50173; EN50173 2ª edició



ISO/IEC11801; ISO/IEC 11801 2ª edició



EN50167; EN50169



prEN50288-2-1 Juny 1999

D’acord amb les següents normatives per categoria 6:
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ISO/IEC 11801 2ª edició



prEN50288-5-1 Juny 1999



Marcatge CE



Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT



Coberta lliure d’halògens d’acord amb la IEC 60754-2 amb baixa densitat de
fums segons IEC61034 / LSZH



Codi de colors:
-

blanc-blau / blau-blanc

-

blanc-taronja / taronja-blanc

-

blanc-verd / verd-blanc

-

blanc-marró / marró-blanc

5.1.5.2

Característiques elèctriques a 20ºC
máx. 75 Ohm/km

Resistència DC
Resistència aïllament

mín. 5 Gohm x km

Capacitat mútua

nominal 42 pF/m

Retràs de propagació

aprox. 4 ns/km

Velocitat de propagació

0.8 c

Trans. d’impedància

10 mOhm/m a 10 MHz

Impedància

100 Ohm  5%

Test de voltatge Veff

máx. 125 V.

5.1.5.1

Característiques de transmissió a 500MHz

Atenuació (dB/100m)

44.1

NEXT (dB)

62

ACR-N (dB)

18

PS-NEXT (dB)

59
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Atenuació (dB/100m)

44.1

PS-ACR-N (dB)

15

ACR-F (dB)

43

PS-ACR-F (dB)

37

RL (dB)

17.3

5.1.5.1

Característiques mecàniques

Marge de temperatura

-20º a 60ºC (instal·lacions fixes)

Radi de curvatura

mín. 4 x diàmetre

Retardant a la flama

D’acord a IEC 60332-3 Cat.C

Diàmetre

7,5 mm

Pes

59 Kg/Km

Capacitat calorífica

0,55 MJ/m

5.2

Tirantets d’assignació de cablatge estructurat

Per la pròpia filosofia del Sistema de Cablatge Estructurat, l’assignació d’un
cert servei a un cert punt d’usuari, es proporciona interconnectant els
repartidors del sistema de cablatge estructurat.
Aquesta interconnexió es realitza amb tirantets de cable flexible, del tipus
corresponent al cable del subsistema horitzontal que connecten,
connectoritzats adequadament i de la longitud necessària.

5.2.1 Tirantets per cables FTP
Les seves principals característiques són:


Basats en cable flexible de quatre parells de categoria 5E, amb galga
AWG26 i protecció electromagnètica.



Apantallats amb pantalla global d’alumini mylar i trena de coure estanyat
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Longitud de 1, 2, 3, 5, 10 i 15 metres



Connectors als extrems del tipus RJ49 d’alta diafonia.

5.2.2 Tirantets per cables STP
Les seves principals característiques són:


Basats en cable flexible de quatre parells de categoria 6, amb galga AWG27
i protecció electromagnètica.



Estàndars aplicables: IEC 61935-2:2010 (Cat 6A); ISO/IEC 11801:2001
/Amd. 1:2008 i Amd 2:2010 (Class Ea); EN 50173-1:2011



Apantallats per parells i pantalla global d’alumini mylar.



Longitud necessària (1, 2, 3, 5, 10 i 15mts...)



Connectors als extrems del tipus RJ49 d’alta diafonia.



Característiques generals:


Zero Halògens IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-22) –applies to FRNC/LSOH



No propagació de la flama IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 (VDE 0482-3321-2)



Baixa densitat de fums, IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, (VDE 0482-10341/-2)- applies to FRNC/LSOH



EMC, shielded



Cat/Classe, Cat 6A, Classe Ea for 10GBase-T and 1GBase-T CATV
862MHz.

5.3

Punts terminals d’usuari

Hi haurà dos tipus punts terminals d’usuari, un per als cables del tipus FTP i
l’altre per als cables del tipus STP.

5.3.1 Punts d’usuari per cable FTP


Seran punts tipus RJ45 FTP per presses simples o dobles



Estaran totalment faraditzades.



La connexió del cable es farà segons LSA+



Seran integrables en caixes universals de 80x80 mm per a dues presses.



Tindran finestra per tapar en cas que no hi hagi connexió del tirantet de
l’usuari per evitar l’entrada de pols.



Disposaran de superfície per retolar la identificació del punt d’usuari.

5.3.2 Punts d’usuari per cable STP


Seran punts tipus RJ45 STP per presses simples o dobles



Estaran totalment faraditzades.



La connexió del cable es farà segons LSA+
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Seran integrables en caixes universals de 80x80 mm per a dues presses.



Tindran finestra per tapar en cas que no hi hagi connexió del tirantet de
l’usuari per evitar l’entrada de pols.



Disposaran de superfície per retolar la identificació del punt d’usuari.

5.4

Patch Pannels de cablejat estructurat

Existiran tres tipus de repartidors de cablejat estructurat. Un amb panell
modular metàl·lic previst per a 24 presses Keystone i vàlid per a cablejat de
categoria 5e, 6A i 7 i un altre compacte per a cable de categoria 5e tipus FTP
amb suports de cable i pressa de terra en tots dos casos.

5.4.1 Patch Pannels modular per a connectors Keystone Cat 5e, 6A i
7.
Panell modular, de 19”, metàl·lic, previst per a 24 presses Keystone RJ45.
Inclou suports de cable i pressa de terra, per a la transmissió de veu analògica i
digital, vídeo i senyals de dades.
Per a mòduls PS-GG45 o similar.
Frontal en gris, similar al RAL 7035, o en negre, similar al RAL 9005.
Coberta frontal retardant a la flama, UL94V-0
Mesures:
-

Ample 482mm (19”)

-

Profunditat 160mm

-

Alçada 44mm (1U)

5.4.2 Patch Pannels compacte per a cable de categoria 6A i
connectors Keystone normalitzat
Panell compacte de 24 connectors RJ45 Cat 5e tipus FTP, amb suports de
cable i pressa de terra, per a la transmissió de veu analògica i digital, vídeo i
senyals de dades.
Model sòlid metàl·lic retardant a la flama i aplicable per als estàndards
següents:
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-

IEC60603-7-51 (Cat 6A, 500MHz)

-

ISO/IEC 11801:2002 /Amd.2:2010

-

EN 50173-1:2011

-

TIA/EIA 568-B.2-10:2008

Panell frontal metàl·lic en gris, similar al RAL 7035

5.5

Cable multimode de fibra òptica

Cables de 4, 6 i 12 fibres òptiques multimode per a la instal·lació de enllaços
dels sistemes vertical i horitzontal en les estacions.

Característiques:
Cable de OM3 fibra
Les mànegues de fibres òptiques multimode han de ser de 50/125 micres
d’índex gradual per utilitzar‐les en 850 y 1300 nm.
Les mànegues han de ser de 12 fo, 6 o 4 fo amb coberta exterior groga
composta per material retardant de la flama, baixa emissió de fums i sense
contingut d’halògens, amb un gruix mínim d '1’4 mm.
Acomplirà les normes:


EN 50265‐2‐1



EN 50268



EN 50267‐2‐1



EN 50267‐2‐2

També complirà i portarà marcades les següents característiques:


Marcatge CE



Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT

Característiques òptiques i geomètriques
Atenuació a 850 nm
Atenuació a 1300 nm

2’5 dB/km
0’7 dB/km
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Ample de banda a 850 nm > 1500 Mhz*km
Ample de banda a 1300 nm > 500 Mhz*km
Obertura numèrica 0’200

0’015

Diàmetre del nucli‐mode 50
Diàmetre del revestiment 125

3

m
2.0

m

Error de concentricitat nucli‐revestiment
No circularitat del nucli

1

m

5%

No circularitat del revestiment

0’7%

Diàmetre del recobriment primari 242

5

m

Definició de paràmetres, mètodes d’assaig i característiques no especificades
d’acord amb les recomanacions G.651 del CCITT.
El fabricant ha de garantir una vida útil superior a 10 anys per al cable de fibra
òptica des de la data de recepció.
Aquestes fibres han de complir les següents normatives o estàndards:
‐ IEC 60793‐2‐10 A1a.1, A1a.2 y A1a.3,
‐ ISO/IEC 60794‐1‐1
‐ TIA/EIA‐492AAAB, TIA/EIA‐492AAAC‐A, TIA/EIA‐492AAAD,
‐ TIA/EIA 568C.
Repartidors de fibra OM3
És l’element on es realitzen les connexions del cable de fibra cap a l’exterior,
permetent que els equips de comunicacions puguin connectar‐se a la fibra
òptica.
Les característiques del mòdul de connexions o patch‐panel han d’estar
adaptats al tipus d’adaptador femella – femella ST (per fibres òptiques
multimode).
Físicament, està format per una caixa metàl·lica estanca preparada per a la
seva instal·lació en un armari de comunicacions de la cambra de
comunicacions (bastidor de 19”).
El dimensionament unitari d’aquests mòduls serà:
Mòdul per adaptadors femella – femella ST: 24 posicions i 1 unitat d’alçada.
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La quantitat a subministrar i instal·lar dependrà de la topologia de la fibra òptica
i es presenta en els amidaments corresponents i serà verificat sota replanteig.
Tots els punts de connexió dels patch‐panels aniran serigrafiats numèricament
de forma consecutiva, de forma que una connexió quedi identificada d’una
forma unívoca.
Els mòduls de connexions permetran l’entrada de fibra per la seva part
posterior, mitjançant junta d’estanqueïtat o elements premsaestopes amb
tubulars corrugades metàl·liques, que eviti l’entrada de pols i petits rosegadors.

Tirantets de fibra OM3
Els tirantets seran bifibra OM3 color aqua amb connector ST en el costat del
repartidor i a definir segons equip de connexió.
Els tirantets seguiran els següents criteris d’instal·lació:
En cas d’instal·lació interna dins el grup d’armaris de comunicacions, els
tirantets s’instal·laran protegits amb espirall de plàstic. Mai quedaran embridats
de forma que al tancar la brida es pugui trencar la fibra de l’interior del cable
monofibra.
En cas que el tirantet hagi de sortir fora dels armaris de comunicacions per a
la connexió d’un equip exterior, els tirantets s’instal·laran a l’interior d’una
tubular corrugada amb anima d’acer o canaleta de plàstic M1 i zero al·lògens, a
mode de protecció mecànica, des de la sortida dels armaris fins l’arribada a
l’equip.
En tots els casos, en la seva connexió als equips i al mòdul de connexions, els
tirantets de fibra òptica quedaran correctament ordenats i etiquetats.
Mai s’instal·laran de forma que pugin patir esforços mecànics.
La longitud dels tirantets serà l’adient per al recorregut que han de seguir en la
connexió del mòdul de connexions i de l’equip que connectin.
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6.

Instal·lació i proves del cablejat de comunicacions.

Tota instal·lació de cablejat de comunicacions coure o fibra òptica ha d’anar
entubada o bé dins de la safata de comunicacions o rejiband.
Dins de les cambres principals de comunicacions o de les cambres auxiliars de
comunicacions/cambres principals de cablejat, els tirantets i cables de coure,
així com els tirantets i cables de fibra aniran instal·lats dins dels rejibands
perimetrals de la cambres, per anar a buscar el seu punt final.
Dins de les cambres principals de comunicacions, existeix una canaleta
independent per a distribuir els tirantets de fibra òptica entre armaris de la
pròpia cambra tècnica. La resta dels cables aniran distribuïts dins del rejibands
de la cambra tècnica. Existeix un segon rejiband o bé una canaleta perimetral
per a distribuir els cables elèctrics des dels quadres elèctrics existents fins als
diferents armaris de comunicacions així, com aquells equipaments de
comunicacions fora d’armaris i fora de la cambra tècnica que elèctricament
pengen de comunicacions.
Un cop fora de la sala, el recorregut dels cables fins arribar al seu punt final es
realitzarà a través de les safates de comunicacions.
Les safates de comunicacions noves, són de 400mm d’amplada distribuïdes en
tres zones, una de 50mm per a instal·lar cable de megafonia, una de 100mm
per a instal·lar cable de fibra òptica i una de 250mm per a instal·lar cable de
coure (cablejat estructurat).
Existeixen altres safates de comunicacions més estretes, però tenen la mateixa
distribució en tres separadors, per fibra, coure i megafonia.
Un cop arribat aprop del punt, amb el tècnic de TMB, es determinarà com
s’arriba fins a la roseta (o punt de connexió final), ja sigui a través de tub o de
canaleta, en funció de les necessitats (canaleta compartimentada, elèctrica o
de comunicacions…..) i de la seva ubicació al punt final d’instal·lació.
Sempre qualsevol instal·lació de comunicacions que es realitzi en espais de
pública concurrència anirà en safata tancada o bé en tubular, en tot el seu
recorregut a determinar pel Tècnic de TMB.
Si s’instal·la un tub d’acer galvanitzat, aquest es tindrà que instal·lar sempre
amb pressa de terra.
Si s’ha d’instal·lar caixa de connexions entre el servei i la cambra de
comunicacions més propera, aquestes es tindran que ubicar sempre el més
aprop possible del punt final de connexió.
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La distància màxima que pot existir entre la roseta i el punt de connexió no ha
de ser superior a 10 metres.
Totes les instal·lacions hauran de complir la norma TIA/EIA-568-B.
Tot el cablejat estructurat dins de l’armari ha de quedar convenientment
col·locat a les safates laterals i als pasafils habilitats per a tal efecte.
Tots els tirantets de coure entre equips dels diferents armaris aniran sempre
per l’exterior dels armaris de comunicacions, sense necessitat d’anar entubats.
Aquest recorregut es realitzarà per una canalització de Rejiband o de canal
tipus Unex existent. En el cas de no existir aquesta canalització, s’haurà de
realitzar per a poder fer l’estesa del tirantet. Mai podrem tenir un tirantet o cable
que no estigui recolzat en una safata de comunicacions.
Sempre que es pugui s’evitarà estendre tirantets entre armaris i s’instal·larà en
el seu lloc un repartidor de cablejat estructurat entre els dos extrems.
Tots els cables o tirantets que utilitzin el mateix recorregut i s’estenguin a la
mateixa vegada aniran convenientment agrupats formant un únic grup.
Per a la fixació dels tirantets a les canalitzacions, baixants o altres dins dels
armaris de comunicacions no s’utilitzaran brides de nylon, sinó que es faran
servir brides de velcro.
Per a la fixació dels cables a les canalitzacions exteriors dels armaris de
comunicacions s’utilitzaran brides de nylon. Dins d’una cambra que es pugui
considerar Node Principal o CPD utilitzarem sempre brides de velcro tant a
l’exterior com a l’interior dels armaris menys en el cas del cablejat de gran
rigidesa o pes que requereixen brides de nylon per fixar-los correctament.
Els tirantets han de tenir la longitud justa i necessària per arribar al destí sense
necessitat de realitzar grans coques de cable. Sempre que es pugui s’utilitzaran
tirantets realitzats en fàbrica, on els connectors dels extrems es troben
perfectament grimpats amb una goma protectora. Com que aquest tirantets es
fabriquen en diverses mides, mai tindrem problemes de no ajustar-nos a la
longitud necessària del recorregut.
Totes les instal·lacions de cablejat estructurat un cop instal·lada han de quedar
provades i etiquetades correctament.
La comprovació de la instal·lació es realitza mitjançant la certificació del cable
amb la màquina corresponen i la categoria del cable adequada que és la que
dona la correcta verificació de la bona conectorització del cable i del seu
metratge exacte.

juny-18

44

Cablejat estructurat. Especificacions i serveis

S’haurà de certificar la totalitat de punts instal·lats i aquesta certificació ha de
ser la corresponent amb la classe dels enllaços instal·lats.
S’han de mesurar i documentar la totalitat de paràmetres contemplats en la
normativa ISO 11801 2ª edició o pr EN50173 2ª edició.
Les certificacions dels cables de parells de coure del sistema de cablatge
estructurat, s’han de realitzar amb els propis tirantets del sistema.
Els equips de mesura amb els que es faci la certificació han de ser calibrats
anualment. Ha de ser un certificador de camp de nivell III, amb un marge
dinàmic de 100 dB, medició vectorial en el domini de la freqüència (amplitud i
fase) i fer mesures individuals a cada freqüència.
Els paràmetres a mesurar en la totalitat dels enllaços seran els següents:
 Longitud
 Impedància
 Capacitància
 Resistència continua o de llaç. És el resultat de la mesura de la
impedància del llaç que resulta de curtcircuitar els dos fils que formen el
parell.
 Retard de propagació. És el temps transcorregut entre que el senyal
s’introdueix en l’extrem transmissor i es rebuda en l’extrem oposat.
 Atenuació. Relació entre la potència entregada en un extrem i la
potència rebuda a l’altre extrem.
 Paradiafonia NEXT. Relació entre la potència entregada a un parell a
l’origen i la mesurada en un altre parell a l’origen, quan l’extrem llunyà
del cable està carregat amb la impedància característica de la línia.
 ACR (Atenuació to Cross Talk Ratio). Relació entre el senyal d’entrada
útil i el nivell de senyal interferent present a l’extrem oposat del parell
contigu, estant l’extrem llunyà dels dos parells carregat amb la
impedància característica de la línia. És el valor del NEXT corregit per
l’atenuació.
 ELFEXT (Equal level far-end crosstalk attenuation). Relació entre la
potència injectada en el parell amb senyal útil a l’extrem de recepció i la
potència induïda en el parell amb senyal interferent, que es reflexa a
l’extrem de transmissió, mesurada també en l’extrem receptor. L’extrem
receptor del parell amb senyal útil i l’extrem emissor del parell amb
senyal interferent estan carregats amb la impedància característica de la
línia.
 Pèrdues de retorn (RL). Relació entre la potència entregada a un parell
i la reflexada en el mateix parell a l’extrem llunyà del cable, quan aquest
està carregat amb la impedància característica de la línia. Es mesura en
el punt d’inserció del senyal.
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 Powersum NEXT. Correspon a la relació entre la suma de les potències
entregades per tres dels quatre parells i la potència mesurada en el
quart parell en el mateix extrem d’injecció del senyal, quan els quatre
parells de l’extrem llunyà del cable, estan carregats amb la impedància
característica de la línia.
 Powersum ACR. Es deriva directament del valor d’ACR, però en aquest
cas és la influència de tres parells sobre un quart.
 Powersum ELFEXT. Es deriva de la contribució en la mesura de
ELFEXT de cada un dels tres parells interferents en el senyal transmès
pel parell de senyal útil.
 Retard relatiu (Delay Skew). Correspon a la diferència de temps entre
el senyal amb una velocitat més gran de transmissió i el senyal amb una
velocitat més petita de tots els parells.
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7.

Normativa etiquetatge cablejat de comunicacions

Totes les instal·lacions hauran de cumplir la norma TIA/EIA-568-B.
En aquest capítol es fa una descripció dels diferents etiquetatges a realitzar
tant dels cables com dels tirantets del cablejat estructurats en tot el seu
recorregut.

7.1

Etiquetatge Cablejat estructurat fins al punt d’usuari.

En els dos extrems el cable s’haurà d’etiquetar l’origen del cable, més el port
corresponent del patch pannel.
Les etiquetes seran del fabricant Brady ref. M21-1250-427 consistent en una
etiqueta de material de plàstic que s’enrotlla varies vegades sobre el tirantet,
amb font 9 negreta, repetit el text en dues línies com a mínim; i s’instal·laran en
els dos extrems del cable. S’admetran altres tipus d’etiqueta de material de
plàstic enrotllable, sempre que es vegi que perdurarà en el temps.
S’etiquetarà con Origen-Port on:
Origen és la dependència origen del cable.
Totes les dependències utilitzaran la nomenclatura de dependència,
menys les gerències i casos especials, que utilitzaran la nomenclatura
d’estació.
Port és el port del patch pannel origen del cable. Els patch pannels es
numeraran dins de la mateixa dependència des de 1 fins al total de ports
existents.
Ex:
-

CCP-01 Cable provinent de la boca 1 del patch pannel que es troba en la
CCP.

-

CCP-02 Cable provinent de la boca 2 del patch pannel que es troba en la
CCP.

-

CCP-58 Cable provinent de la boca 58 del patch pannel que es troba en la
CCP.

-

GL5-05 Cable provinent de la boca 5 del patch pannel que es troba en la
Gerència de L5.
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-

AX1-08 Cable provinent de la boca 8 del patch pannel que es troba en la
AX1.

-

AR1-05 Cable provinent de la boca 5 del patch pannel que es troba en el
armari remot AR1

7.2

Etiquetatge punt d’usuari.

El punt d’usuari sempre s’etiquetarà amb el mateix nom del cable que hi arriba.
En cas d’instal·lació en un patch pannel existent i que no disposi de la
identificació compresa en aquesta normativa, s’identificarà també la boca del
patch pannel amb la mateixa nomenclatura que el punt d’usuari. D’aquesta
forma en els dos extrems disposarem de la mateixa etiqueta.
Tots els punt d’usuari aniran etiquetats en el seu frontal segons la
nomenclatura indicada per a cadascun d’ells. L’etiqueta Brady M21-375-380WT, amb font 14 negreta.
S’etiquetarà com Origen –Port on:
Origen és la dependència origen del cable.
Totes les dependències utilitzaran la nomenclatura de dependència,
menys les gerències i casos especials, que utilitzaran nomenclatura
d’estació.
Port és el port del patch pannel origen del cable. Els patch pannels numeraran
dins de la mateixa dependència des de 1 fins al total de ports existents.
Ex:
-

CCP-01 Punt de dades provinent de la boca 1 del patch pannel que es troba
en la CCP.

-

CCP-02 Punt de dades provinent de la boca 2 del patch pannel que es troba
en la CCP.

-

GL5-05 Punt de dades provinent de la boca 5 del patch pannel que es troba
en la Gerència de L5.

-

AX1-08 Punt de dades provinent de la boca 8 del patch pannel que es troba
en la AX1.
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7.3
Etiquetatge punt d’usuari veu (obsolet, només en ús en
instal·lacions velles).
Si el punt d’usuari està realitzat amb cable que no compleix com a mínim la
CAT5, s’utilitzarà el següent etiquetatge per diferenciar-lo del cablejat
estructurat normal. L’etiquetatge de dades, seguirà el criteri de punt d’usuari
normal.
S’etiquetarà com Origen+ V-Port on:
Origen és la dependència origen del cable.
Totes les dependències utilitzaran la nomenclatura de dependència,
menys les gerències, que utilitzaran la nomenclatura d’estació.
+V és la lletra V per a diferenciar el cablejat de veu del de dades.
Port és el port del patch pannel origen del cable. Els patch pannels de Veu
numeraran dins de la mateixa dependència des del 1 fins al total de ports
existents.
Ex:
CCPV-01 Correspon a un cable de veu provinent de la CCP.

7.4

Etiquetatge tirantets de coure.

Les etiquetes seran del fabricant Brady ref. M21-1250-427 consistent en una
etiqueta de material plàstic que s’enrotlla varies vegades sobre el tirantet, amb
font 9 negreta, repetit el text en dues línies com a mínim; i s’instal·laran en els
dos extrems del tirantet. Si els tirantets tenen una etiqueta anterior, aquesta es
retirarà i s’actualitzarà amb la nova. S’admetran altre tipus d’etiqueta de
material plàstic enrotllable, sempre que es vegi que perdurarà en el temps.
L’etiqueta serà la mateixa en els dos extrems.
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8.

Amidaments

Cable S/UTP Cat 5e
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
veu i/o dades, confeccionat amb fins a 30 ml. de
cable tipus CU 5002 4P (S/UTP) o similar de 4
parells Cat 5E AWG 24/1 amb coberta LSZH amb
connector mòdul RJ45 STP Keystone i muntatge
sense eines, segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 60
ml. de cable tipus CU 5002 4P (S/UTP) o similar de
4 parells Cat 5E AWG 24/1 amb coberta LSZH amb
connector mòdul RJ45 STP Keystone i muntatge
sense eines, segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 100
ml. de cable tipus CU 5002 4P (S/UTP) o similar de 4
parells Cat 5E AWG 24/1 amb coberta LSZH amb
connector mòdul RJ45 STP Keystone i muntatge
sense eines, segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
Patch pannel 19 " de 24 ports amb
connectors RJ45 STP Classe E, segons plec de
prescripcions tècniques
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
caixa Cima d'un element per punt de cable UTP,
muntada superficialment amb cable UTP,
muntada superficialment amb connexió RJ-45
UTP 45 x 45 Classe D+, marc, tapa cega, la
certificació del punt i la seva connexió
d'ambdós extrems, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 0,5 ml. de cable tipus CU 5502 4p
(SF/UTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
subministrament i instal·lació de punt de tirantet de 1
ml. de cable tipus CU 5502 4p (SF/UTP) o similar
amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes, segons

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.
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plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 2 ml. de cable tipus CU 5502 4p
(SF/UTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 3 ml. de cable tipus CU 5502 4p
(SF/UTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 10 ml. de cable tipus CU 5502 4p o similar
amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 15 ml. de cable tipus CU 5502 4p
(SF/UTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

Cable F/FTP Cat 5e
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
veu i/o dades, confeccionat amb fins a 30 ml. de
cable tipus CU 6552 4P (F/FTP) o similar de 4 parells
Cat 6A AWG 23/1 amb coberta LSZH amb connector
mòdul RJ45 STP Keystone i muntatge sense eines,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 60
ml. de cable tipus CU 6552 4P (F/FTP) o similar de
4 parells Cat 6A AWG 23/1 amb coberta LSZH amb
connector mòdul RJ45 STP Keystone i muntatge
sense eines, segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 100
ml. de cable tipus CU 6552 4P (F/FTP) o similar de 4
parells Cat 6A AWG 23/1 amb coberta LSZH amb
connector mòdul RJ45 STP Keystone i muntatge
sense eines, segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
Patch pannel 19 " de 24 ports amb
connectors RJ45 STP Classe E, segons plec de
prescripcions tècniques
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
caixa Cima d'un element per punt de cable UTP,
muntada superficialment amb cable UTP,
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muntada superficialment amb connexió RJ-45
UTP 45 x 45 Classe D+, marc, tapa cega, la
certificació del punt i la seva connexió
d'ambdós extrems, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 0,5 ml. de cable tipus CU 5502 4p
(SF/UTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
subministrament i instal·lació de punt de tirantet de 1
ml. de cable tipus CU 5502 4p (SF/UTP) o similar
amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 2 ml. de cable tipus CU 5502 4p
(SF/UTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 3 ml. de cable tipus CU 5502 4p
(SF/UTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 10 ml. de cable tipus CU 5502 4p
(SF/UTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 15 ml. de cable tipus CU 5502 4p
(SF/UTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

Cable U/FTP Cat. 6A
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 30 ml.
de cable tipus CU 6502 4P (U/FTP) o similar de 4
parells Cat 6A AWG 23 amb coberta LSZH, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 60 ml.
de cable tipus CU 6502 4P (U/FTP) o similar de 4
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parells Cat 6A AWG 23 amb coberta LSZH, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 100
ml. de cable tipus CU 6502 4P (U/FTP) o similar de 4
parells Cat 6A AWG 23 amb coberta LSZH, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
caixa Cima d'un element per punt de cable STP,
muntada superficialment amb connexió RJ-45 STP 45
x 45 Classe E, marc, tapa cega, la certificació del
punt i la seva connexió d'ambdós extrems, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
Patch pannel 19 " de 24 ports amb
connectors RJ45 STP Classe E, segons plec de
prescripcions tècniques
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 0,5 ml. de cable tipus CU 7702 4p
(S/FTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 1 ml de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP)
o similar amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 2 ml. de cable tipus CU 7702 4p
(S/FTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
subministrament i instal·lació de punt de tirantet de
3 ml. de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP) o similar
amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 5 ml. de cable tipus CU 7702 4p
(S/FTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 10 ml. de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP)
o similar amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 15 ml. de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP)
o similar amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes,
segons plec de prescripcions tècniques.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.
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Cable S/FTP Cat. 6A
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 30 ml.
de cable tipus CU 7060 4P (S/FTP) o similar de 4
parells Cat 6A AWG 23 amb coberta LSZH, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 60 ml.
de cable tipus CU 7060 4P (S/FTP) o similar de 4
parells Cat 6A AWG 23 amb coberta LSZH, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 100
ml. de cable CU 7060 4P (S/FTP) o similar de 4
parells Cat 6A AWG 23 amb coberta LSZH, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
caixa Cima d'un element per punt de cable STP,
muntada superficialment amb connexió RJ-45 STP 45
x 45 Classe E, marc, tapa cega, la certificació del
punt i la seva connexió d'ambdós extrems, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
Patch pannel 19 " de 24 ports amb
connectors RJ45 STP Classe E, segons plec de
prescripcions tècniques
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 0,5 ml. de cable tipus CU 7702 4p
(S/FTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 1 ml de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP)
o similar amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 2 ml. de cable tipus CU 7702 4p
(S/FTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
subministrament i instal·lació de punt de tirantet de
3 ml. de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP) o similar
amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes, segons

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.
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plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 5 ml. de cable tipus CU 7702 4p
(S/FTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 10 ml. de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP)
o similar amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 15 ml. de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP)
o similar amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes,
segons plec de prescripcions tècniques.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

Cable S/FTP Cat. 7
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 30 ml.
de cable tipus KS-02YSCH 4P (S/FTP) o similar de 4
parells Cat 7 AWG 23 amb coberta LSZH, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 60 ml.
de cable tipus KS-02YSCH 4P (S/FTP) o similar de 4
parells Cat 7 AWG 23 amb coberta LSZH, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
punt de veu i/o dades, confeccionat amb fins a 100
ml. de cable KS-02YSCH 4P (S/FTP) o similar de 4
parells Cat 7 AWG 23 amb coberta LSZH, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
caixa Cima d'un element per punt de cable STP,
muntada superficialment amb connexió RJ-45 STP 45
x 45 Classe E, marc, tapa cega, la certificació del
punt i la seva connexió d'ambdós extrems, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
Patch pannel 19 " de 24 ports amb
connectors RJ45 STP Classe E, segons plec de
prescripcions tècniques
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 0,5 ml. de cable tipus CU 7702 4p
(S/FTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
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Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 1 ml de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP)
o similar amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 2 ml. de cable tipus CU 7702 4p
(S/FTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
subministrament i instal·lació de punt de tirantet de
3 ml. de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP) o similar
amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes, segons
plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 5 ml. de cable tipus CU 7702 4p
(S/FTP) o similar amb connectors RJ- 45 a
ambdós puntes, segons plec de prescripcions
tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 10 ml. de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP)
o similar amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de punt de
tirantet de 15 ml. de cable tipus CU 7702 4p (S/FTP)
o similar amb connectors RJ- 45 a ambdós puntes,
segons plec de prescripcions tècniques.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

Varis
Utats. de subministrament i instal·lació de safata
mode M1 estàndard de TMB compartimentada de
comunicacions de 150x100mm, segons plec de
prescripcions tècniques
Utats. de subministrament i instal·lació de safata
metàl·lica tancada estàndard de TMB
compartimentada de 400x100mm, segons plec de
prescripcions tècniques
Utats. de subministrament i instal·lació de rejiband
de comunicacions estàndard TMB de 600x50mm,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de rejiband
de comunicacions estàndard TMB de 400x50mm,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de rejiband
de comunicacions estàndard TMB de 200x50mm,
segons plec de prescripcions tècniques.
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Utats. de subministrament i instal·lació de rejiband
de comunicacions estàndard TMB de 100x50mm,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de rejiband
de comunicacions estàndard TMB de 50x50mm,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de panell
modular de 19”, metàl·lic, STP de 24 boques per a
connector Keystone. Inclou suports de cable i pressa
de terra, segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de panell
compacte FTP de 24 connectors RJ45. Inclou suports
de cable i pressa de terra, segons plec de
prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació caixa de
fibra òptica extraible rack 19” (1UA) 24ST/FC,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de cassette
metàl·lic amb tapa de 24 protectors d’empiulament,
segons plec de prescripcions tècniques.
Utats. de subministrament i instal·lació de cable de
fibra òptica multimode (MM) 62,5/125 INT/EXT, A.
Corrugat, HLFR, segons plec de prescripcions
tècniques.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

A continuació es detallen les especificacions i esquema tipus d’un armari remot
estàndard. Aquestes especificacions poden canviar en determinats casos
especials a requeriment del tècnic de TMB.
-

Especificacions d’armari remot model 16ports metàl·lic:

Componente

Características

Envolvente
"Especial
TMB"

Armario
metálico con
puerta IP65

RITTAL

ES8050076

Referencia
"TMB-400" AE Armario
Compacto
400x500x210
Especial,
RAL7035 , con
placa de
montaje y
escotaduras en
ambos
laterales.

1

Sistema de
Cierre

Maneta con
bombín +

RITTAL

2537000 +
2533000

SZ Maneta
Confort Mini
p/AE p/cilindro

INC.

Marca

Referencia

Descripción

Cantidad
.
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maneta libre

medio + SZ
Maneta
plástica
ejecución B
RAL9011

Bombín

Cilindro medio Kaba Quatro

KABA

ES8002197

Plan de cierre:
TY50099 (20)

INC.

Ventilación

Filtro IP 54 con
estera filtrante

RITTAL

2Ud. x 3238200

SK Filtro de
salida p/
SK3238.1xx
RAL7035

INC.

Tapa ciega

Tapa ciega p/
venti. con filtro
IP 54

RITTAL

2Ud. x 3238020

SK Cubierta
ciega
SK3238.xxx

INC.

Entrada/sali
da de
cables

4xPG21-M32 +
1xPG16-M25 +
2xPG13-M20 +
PG11-M20

INTERFLE
X

4Ud- 337324
1Ud- 337254
2Ud- 337224
1Ud- 337204

Racores
Metálicos para
tubo flexible de
alma metálica
o nylon tipo
Inteflex
Ondaplast o
Heliplast

8

Carril DIN

3 Carriles de
350mm de
longitud, perfil
bajo

Varios

35mm x 7,5mm

Carril metálico
ciego o
perforado para
montaje de
elementos

3

Switch

Switch
industrial de
16P RJ45
c/POE

CISCO

IE-2000-16PTCG-E

Switch POE de
16+4P

1

Fuente

Fuente
industrial para
Switches IE

CISCO

PWR-IE170WPC-AC=

Fuente
alimentación
familia IE
170W AC-DC

1

Caja de
F.O.

Caja de
distribución FO
tipo Industrial

FIBERCO
M

F/CMF-14SC
RUB-DIN
F/SPE-24-10
F/HPF-ST/STMM (x6Ud.)
F/CDE-ADSC/ST
(x6Ud.)
F/R09-S106P002 (x6Ud.)

Caja de
Distribución FO
Mural 14ST
(152x105x56)
con accesorios
para la
utilización de 6
puertos ST en
la parte
inferior.

1
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Roseta de
Carril
p/RJ45

Roseta
industrial de un
RJ45 tipo
Keystone para
montaje en
carril DIN

LEONIKERPEN

LKD9A50113000
00

Mecanismo
plástico de
montaje en
Carril DIN para
soporte de
conector RJ45
tipo Keystone

16

Tapa para
roseta

Tapa p/roseta
industrial

LEONIKERPEN

LKD9A50113100
00

Complemento
de tapa final
del mecanismo
de soporte

2

Conector
RJ45

Conector RJ45
Hembra Cat.6A
blindado, tipo
Keystone

LEONIKERPEN

LKD9A50101000
00

Conector RJ45
Hembra Cat.6A
blindado, tipo
Keystone.

16

Conjunto
Magneto+
Diferencial
6A

Magneto
térmico 2 polos
6A curva C con
diferencial
asociado tipo
Vigi de 30mA
Clase A
SuperInmuniza
do.

SCHNEIDE
R
ELECTRIC

A9F79206 +
A9Q31225

Conjunto de
protección
magnetotermic
a con
diferencial
asociado tipo
Vigi, para
alimentación
del Switch.

1

Conjunto
Magneto+
Diferencial
10A

Magneto
térmico 2 polos
10A curva C
con diferencial
asociado tipo
Vigi de 30mA
Clase A
SuperInmuniza
do.

SCHNEIDE
R
ELECTRIC

A9F79210 +
A9Q31225

Conjunto de
protección
magnetotermic
a con
diferencial
asociado tipo
Vigi, para
alimentación
del Switch.

1

Base
Schuco 16A
2P+T

Base de
enchufe
industrial tipo
Schuco, p/ carril
DIN

SCHNEIDE
R
ELECTRIC

VDE 0620 NEN
1020

Base de
enchufe tipo
Schuco de
montaje en
Carril DIN para
dar
alimentación
eléctrica al
Switch

1

Bornas
eléctricas

Borna 3 Polos,
clema Cepo,
6mm, 4ud
grises y 2ud

WAGO

4Ud x 282-681
2Ud x 282-687
2Ud x 282-328

Bornas de
carril de
conexión
rápida por
presión para

6
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tierra

cable hasta
6mm. Incluye
accesorios,
tapas y topes
finales.

Latiguillo de
FO

Latiguillo MM
bifibra 62,5/125
ST-LC de 2mts

FIBERCO
M

F/LAT-Z186PP02

Latiguillo de
Fibra Óptica
MultiModo
(62,5/125)
Doble ST/PCLCD/PC 02
Metros

2

Latiguillo de
Cobre

Latiguillo RJ45
STP at.6A de
0,5mt

LEONIKERPEN

LKF9AA2302000
00

Latiguillos de
cable de cobre
tipo STP, RJ45
macho, cat6A,
de 50cm.

16

Pequeño
material

Cable de
2x1mm Negro y
Rojo
Cable unifilar
de 2,5mm2
color Negro
Cable unifilar
de 2,5mm2
color Marrón
Cable unifilar
de 2,5mm2
color V/A
Punteras
huecas y
terminales
varios
Numeración
para cables y
bornas
Soporte
autoadhesivo
p/brida

Cableado para
interconexión
entre fuente y
switch,
cableado entre
bornas,
protecciones,
base de
enchufe, etc.
Punteras y
terminales para
finalización de
cables.
Rotulación de
los extremos
de cable y
bornas.
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9.

Adaptació reglament ICT

Per últim es detalla l’adaptació de la normativa sobre cablejat segons els nou
reglament en vigor.

PROYECTO DE ORDEN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA
DIGITAL POR LA QUE SE ACTUALIZAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA
NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
El Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de
marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE
del Consejo (Reglamento RPC), fija condiciones para la introducción en el mercado o
comercialización de los productos de construcción, estableciendo reglas armonizadas
sobre la forma de expresar las prestaciones de los productos de construcción en
relación con sus características esenciales, y sobre su marcado CE. Dicho
Reglamento se aplica, entre otros productos, a los cables de telecomunicaciones.
Como desarrollo del Reglamento RPC se publicó en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión relativo a la
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción.
Éste dispone que, cuando el uso previsto de un producto sea tal que pueda contribuir
a la generación y la propagación de fuego y humo, sus prestaciones en relación con su
reacción al fuego se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación
establecido en su anexo. En el cuadro 4 de éste se establecen las clases posibles de
reacción al fuego de los cables eléctricos a nivel europeo.
En la Comunicación de la Comisión 2016/C 209/03 (sobre aplicación del Reglamento
RPC) se incluye una referencia a la norma armonizada EN 50575:2014 (y a su Adenda
1) “Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en
construcción sujetos a requisitos de reacción al fuego”. El contenido de esta
Comunicación fue incorporado al derecho interno por Resolución de 21 de junio de
2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre
normas UNE que son transposición de normas armonizadas y período de coexistencia
y entrada en vigor del marcado CE de varias familias de productos de construcción,
citando la norma UNE-EN 50575:2015 y Adenda 1 (UNE-EN 50575:2015 /A1:2016),
que cubre, entre otros, los cables de telecomunicaciones (cobre, coaxial, fibra óptica,
etc.), utilizados en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior
de las edificaciones. De este marco normativo se deduce la obligación del marcado CE
de los cables de telecomunicaciones a utilizar en las ICT en relación con su
comportamiento de reacción al fuego.
En el ámbito nacional, el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
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(Reglamento ICT), establece en sus anexos algunos requisitos de comportamiento
frente al fuego de los cables de telecomunicaciones, los cuales deben adaptarse a las
nuevas clases de reacción al fuego establecidas a nivel europeo. Asimismo, es preciso
actualizar también otros aspectos técnicos de las ICT contenidos en los anexos, para
adaptarlos a los cambios tecnológicos acontecidos en los últimos años.
Por otro lado, la Orden ITC/1644/2011, que desarrolla el Reglamento ICT en lo relativo
a determinados aspectos administrativos, necesita ser adaptada a la luz de la
experiencia adquirida desde su entrada en vigor, con miras a agilizar el tratamiento de
la documentación presentada a la Administración.
Por último, el artículo 45.4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones regula la instalación de tramos finales de redes fijas de
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, teniendo por objeto facilitar el
despliegue de tramos finales de redes fijas cableadas de acceso ultrarrápido, tanto por
el interior como en las fachadas de las edificaciones, tales como las basadas en
portadores de fibra óptica o cable coaxial, cuyas características mínimas de
comportamiento frente al fuego también deben definirse.
La disposición final segunda del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, autoriza al Ministro
de Industria, Turismo y Comercio (actualmente Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital) para dictar las normas que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
establecido en el mismo, así como para modificar, cuando las innovaciones tecnológicas así lo
aconsejen, las normas técnicas contenidas en los anexos del Reglamento que se aprueba.
El artículo 45.6 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que el Ministerio
determinará los aspectos técnicos que deben cumplir los operadores en la instalación de los
recursos asociados a las redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, así
como la obra civil asociada, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos,
optimizar la instalación de las redes y facilitar su despliegue por los distintos operadores.
Esta orden ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información previsto en la Directiva 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de
reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información,
así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los
servicios de la sociedad de la información.

Artículo primero. Características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones.
Los cables de telecomunicaciones que se introduzcan en el mercado o se
comercialicen para su instalación en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios
deberán respetar los requisitos mínimos de seguridad frente al fuego que se recogen
en el anexo I de esta orden.
Artículo segundo. Actualización de requisitos técnicos relativos a las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Los anexos al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, se
modifican como se indica en el anexo II de la presente orden.
Artículo Tercero. Modificación de la Orden ITC/1644/2011 por la que se desarrolla
el Reglamento ICT
La Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 3.1.a (Proceso de consulta e intercambio de información),
que queda redactado como sigue:
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“a) Posibilitar que las infraestructuras de telecomunicación que deben incorporarse a
dichas edificaciones permitan que la oferta de servicios de telecomunicación dirigida a
los usuarios finales, en régimen de libre competencia, sea lo más amplia posible. Así,
la consulta del proyectista de la ICT hacia los operadores de telecomunicación
pertinentes en la zona donde se va a construir la edificación incluirá una pregunta
relativa a los tipos de redes que, formando parte del proyecto técnico original de la
ICT, tienen previsto utilizar para proporcionar servicios de telecomunicación a sus
potenciales usuarios. De este modo, bajo criterios de eficiencia económica y técnica y
de previsión de futuro, y en función de las respuestas a la consulta, sólo se
incorporarán a la ICT de la edificación las redes que realmente vayan a tener utilidad,
por haber operadores de telecomunicación en la zona interesados en utilizar dichas
redes para ofrecer y proporcionar servicios a los usuarios
Dos. Se modifica el artículo 6.7 (Ejecución del proyecto técnico), que queda redactado
como sigue:
“7. La propiedad, o su representante, presentará de forma electrónica en el registro
electrónico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, siguiendo los
procedimientos establecidos a tales efectos en su sede electrónica, el boletín de
instalación, el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y
anexos al proyecto técnico. El registro electrónico del Ministerio devolverá un acuse de
recibo justificativo de esta presentación. Será obligación de la propiedad recibir,
conservar y transmitir una copia de dichos documentos y del acuse de recibo
correspondiente, que pasarán a formar parte del Libro del Edificio.
Tres. Se modifica el primer párrafo del artículo 6.8 (Ejecución del proyecto técnico),
que queda redactado como sigue:
“8. En los supuestos de edificios o conjunto de edificaciones de nueva construcción,
será requisito imprescindible para la concesión de las licencias y permisos de primera
ocupación la presentación ante la Administración competente, junto con el certificado
de fin de obra relativo a la edificación, del citado boletín de instalación de
telecomunicaciones y protocolo de pruebas y, cuando exista, del certificado de fin de
obra de la instalación, todo ello acompañado del acuse de recibo al que se refiere el
punto anterior. Esta documentación podrá sustituirse por la certificación a la que se
refiere el punto 9 de este artículo, expedida por la correspondiente Jefatura Provincial
de Inspección de Telecomunicaciones.
Disposición transitoria primera. Cables de telecomunicaciones almacenados.
Sin perjuicio de la obligación de marcado de los cables de
telecomunicaciones derivada de la aplicación del Reglamento (UE) Nº
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por
el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo,
y de su normativa de desarrollo, que establece la obligación de marcado CE
para los cables que se comercializan desde el desde el 1 de julio de 2017,
aquellos cables de telecomunicaciones que, cumpliendo la normativa que les
venía siendo de aplicación, estén almacenados por distribuidores o
instaladores, podrán ser utilizados hasta agotar sus existencias, y en todo
caso durante un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de entrada en
vigor de esta orden.
Disposición transitoria segunda. Nueva redacción de los anexos del
Reglamento ICT.
Las modificaciones del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, introducidas en el anexo II de la
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presente orden, surtirán efecto en el plazo de un mes desde la fecha de
entrada en vigor de esta orden.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I
Características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones
1. Las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones empleados en las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones que se regulan por el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado
por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, serán las especificadas en la
siguiente tabla. Los requisitos mínimos que se listan sustituyen a los
establecidos en el citado Reglamento.
Las siglas utilizadas en la columna sobre niveles mínimos corresponden a
las clases de reacción al fuego de los cables eléctricos descritas en el
cuadro 4 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión
de 1 de julio de 2015 relativo a la clasificación de las propiedades de
reacción al fuego de los productos de construcción. Las características de
los cables, métodos de ensayo y sistema de marcado se describen en la
norma armonizada UNE-EN 50575.
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Tabla1

Las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones
empleados en los despliegues de tramos finales de redes fijas de acceso
ultrarrápido que discurran en el interior o por la fachada de los edificios,
fincas y conjuntos inmobiliarios, a los que se refiere el artículo 45.4 de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, serán las
especificadas en la siguiente tabla. Las siglas, características de los cables,
métodos de ensayo y sistema de marcado son las descritas en el punto 1 de
este anexo.
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ANEXO II
Nueva redacción de los Anexos al Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (Reglamento ICT)
Primero. Nueva redacción del Anexo I del Reglamento ICT
El Anexo I del Reglamento ICT (Norma técnica de infraestructura común de
telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de señales
de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrestres y
de satélite), queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Referencias a la televisión analógica
Se incluye la siguiente llamada al pie de la tabla del apartado 4.4.2
(Respuesta amplitud/frecuencia en canal):
“(*) Los niveles de respuesta para señales de AM-TV se dan a los solos
efectos de que puedan tenerse en cuenta como referencia en el caso de que
se distribuyan con este tipo modulación señales no obligatorias en la ICT.”
Segundo. Nueva redacción del Anexo II del Reglamento ICT
El Anexo II del Reglamento ICT (Norma técnica de la infraestructura común
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
de telefonía disponible al público y de banda ancha), queda modificado en
los siguientes términos:
Uno. Línea del ascensor.
A. El primer párrafo del punto 3.1 (Previsión de la demanda) pasa a tener la
siguiente redacción:
“Con carácter general, los valores indicados en este apartado tendrán la
consideración de mínimos de obligado cumplimiento. Las alusiones que se
hacen en este apartado a estancias o instalaciones comunes se entenderán
excluyendo al ascensor, por tener éste el tratamiento específico que se
detalla en el apartado 3.1.5.”
B. Se incluye dentro del punto 3.1 (Previsión de la demanda) un nuevo
párrafo numerado 3.1.5, con la siguiente redacción:
“3.1.5 Ascensores.
La previsión de la demanda que se haga para los ascensores estará en
consonancia con la normativa específica aplicable a este tipo de
instalaciones, en particular por razones de seguridad. Para el suministro de
servicios adicionales, de cortesía u otros, la previsión de la demanda podrá
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hacerse libremente.
En cualquier caso, en el cuarto de máquinas de cada ascensor, o espacio
equivalente, se instalará una canalización constituida por un tubo de 25 mm
de diámetro que, partiendo del registro principal del RITI (o RITU) y dotado
del correspondiente hilo guía, terminará en un registro de toma provisto de
tapa ciega. En los paneles de conexión o regleteros de salida situados en los
registros principales, para todas las tecnologías que se instalen, se hará la
previsión correspondiente para dar servicio a dicha estancia.”
Dos. Punto de interconexión de cables de fibra óptica (registro
principal óptico).
El tercer párrafo del punto 2.5.1.c) (Punto de interconexión de cables de fibra
óptica - Registro principal óptico) queda redactado de la siguiente manera:
“Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el
panel común de conectores de salida, estarán situados en el registro
principal óptico ubicado en el RITI. Se recomienda que el registro principal
óptico sea un único elemento, de tipo armario bastidor con perfiles
normalizados ETSI de 600 mm de ancho x 300 mm (mínimo) de fondo, y que
disponga elementos de guiado de los latiguillos de interconexión. En el caso
que no sea posible su instalación en un único elemento, se deberán situar
los conectores de entrada de todos los operadores tan cerca como sea
posible del panel de conectores de salida y será necesaria la instalación de
elementos de guiado, tales como canaletas o similares, que permitan la
comunicación de ambos elementos mediante latiguillos de interconexión. El
espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente
para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que
sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el
punto de interconexión. A su vez, se deberá disponer de espacio suficiente
para permitir la instalación de elementos de almacenamiento y gestión de la
longitud sobrante de los latiguillos de interconexión, dicho espacio deberá
ser equivalente al doble del espacio ocupado por los conectores de salida
que se instalen en el punto de interconexión.”
Tres. Red interior de usuario para fibra óptica.
A. El segundo párrafo del punto 2.5.3.e (Red interior de usuario de pares
trenzados) queda redactado de la siguiente manera:
“Asimismo, para que se pueda realizar la certificación entre las regletas de
salida del punto de interconexión y todas las bases de acceso de terminal
(BAT) de la red interior de usuario de pares trenzados, se instalará en el
registro de terminación de red un accesorio multiplexor pasivo de categoría 6
que, por una parte, estará equipado con un latiguillo flexible extraíble y
terminado en un conector macho miniatura de ocho vías, enchufado a su vez
en un conector o roseta de terminación de una de las líneas de la red de
dispersión y, por otra parte, tenga como mínimo tantas bocas hembra
miniatura de ocho vías (RJ45) como estancias servidas por la red interior de
usuario de pares trenzados.”
B. Se incluye dentro del punto 2.5.3 (Punto de acceso al usuario – PAU) un
párrafo nuevo con la letra g), con la siguiente redacción:
“g) Red interior de usuario de cable de fibra óptica.
En caso de red de dispersión constituida por cables de fibra óptica, se
deberá disponer de una acometida interior de una fibra óptica terminada en
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conector tipo SC/APC, que permita la continuidad óptica hasta la roseta de
fibra óptica o BAT de fibra óptica, con la longitud suficiente para permitir la
conexión con cualquiera de los adaptadores tipo SC/APC de la roseta del
PAU.”
C. Se incluye dentro del punto 2.5.4 (Bases de acceso terminal – BAT) un
párrafo nuevo con la letra c), con la siguiente redacción:
“c) En el caso de cableado de fibra óptica, la fibra se terminará en un BAT de
fibra óptica con adaptador de tipo SC/APC.”
D. El punto 3.5.1 (Red de pares trenzados) queda redactado de la siguiente
manera:
“3.5.1. Red de pares trenzados.
a/ Viviendas:
En la estancia principal (salón) el número de registros de toma equipados
con BAT será de dos como mínimo. En uno de ellos se equipará BAT con
dos tomas o conectores hembra alimentados por acometidas de pares
trenzados independientes procedentes del PAU, pudiendo ser soportadas
por canalizaciones independientes si lo requiere la ubicación elegida de las
tomas. En el resto de estancias, excluidos baños y trasteros, se dispondrá
de registro de toma equipado con BAT. Como mínimo, en otra de las
estancias, en el registro de toma, se equipará BAT con dos tomas o
conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares trenzados
independientes procedentes del PAU, de las mismas características que el
indicado para la estancia principal.”
E. Se incluye dentro del punto 3.5 (Dimensionamiento mínimo de la red
interior de usuario) un párrafo nuevo numerado 3.5.3, con la siguiente
redacción:
“3.5.3. Red de cables de fibra óptica.
En la estancia principal de las viviendas, próxima al registro BAT de pares
trenzados con dos tomas, se dispondrá una roseta de fibra óptica o BAT de
fibra óptica, terminado con un adaptador SC/APC. Este adaptador estará
alimentado con una acometida de fibra óptica que terminará en un conector
SC/APC conectado a uno de los adaptadores SC/APC de la roseta de fibra
óptica situada en el PAU.”
F. Se incluye dentro del punto 5.1.2 (Red interior de usuario) un párrafo
nuevo con la letra c), con la siguiente redacción:
“c) Red de cables de fibra óptica.
El cable de acometida óptica individual para instalación en la red interior de
usuario será de 1 fibra óptica de color verde. Los cables y las fibras ópticas
que incorporan serán iguales a las indicadas en el apartado 5.1.1.d.i)
excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser
suficientes para garantizar que para una tracción de 450 N, no se producen
alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la
atenuación. Su diámetro estará en torno a 4 milímetros y su radio de
curvatura mínimo deberá ser 5 veces el diámetro (2 cm).”
Cuatro. Red de distribución de fibra óptica.
El último párrafo del punto 3.3.4.a (Edificaciones con una vertical) queda
redactado de la siguiente manera:
“En el caso de edificios con una red de distribución/dispersión que dé
servicio a un número de PAU inferior o igual a 20, la red de
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distribución/dispersión podrá realizarse con cables de acometida de dos
fibras ópticas directamente desde el punto de distribución ubicado en el
registro principal. De él saldrán, en su caso, los cables de acometida que
subirán a las plantas para acabar directamente en los PAU.”
Cinco. Cajas para albergar cables de fibra óptica.
A. El quinto párrafo del punto 5.2.4.a (Caja de interconexión de cables de
fibra óptica) queda redactado de la siguiente manera:
“Si las cajas son de material plástico, deberán cumplir la prueba de
autoextinguibilidad y haber superado las pruebas de resistencia frente a
líquidos y polvo de acuerdo a las normas UNE 20324 (Grados de protección
proporcionados por las envolventes (Código IP)), donde el grado de
protección exigido será IP30 para interior o IP54 para exterior. También,
deberán haber superado la prueba de impacto de acuerdo a la norma UNEEN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)),
donde el grado de protección exigido será IK7 (interior o exterior).”
B. El segundo párrafo del punto 5.2.4.b (Caja de segregación de cables de
fibra óptica) queda redactado de la siguiente manera:
“Las cajas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco,
ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de
resistencia frente a líquidos y polvo (grado de protección exigido será IP30,
en el caso de cajas de interior, e IP54 en el caso de cajas de exterior), grado
de protección IK7 (interior o exterior), y de pruebas de carga estática,
impacto, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad, de la
misma forma que se ha descrito en el apartado 5.2.4.a.”
C. El segundo párrafo del punto 5.2.4.c (Roseta de fibra óptica) queda
redactado de la siguiente manera:
“Las rosetas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor
seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad,
de resistencia frente a líquidos y polvo (grado de protección exigido será
IP30), y de pruebas de carga estática, impacto, flexión, carga axial en
cables, vibración, torsión y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito
en el apartado 5.2.4.a.”
Tercero. Nueva redacción del Anexo III del Reglamento ICT
El Anexo III del Reglamento ICT (Especificaciones técnicas mínimas de las
edificaciones en materia de telecomunicaciones), queda modificado en los
siguientes términos:
Uno. Diseño y dimensionado de elementos para fibra óptica.
A. El punto 5.6.4 queda redactado de la siguiente manera:
“5.6.4. Registro principal para cables de fibra óptica.
El registro principal de cables de fibra óptica contará con el espacio
suficiente para alojar el repartidor de conectores de entrada, que hará las
veces de panel de conexión y el panel de conectores de salida. El espacio
interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para
permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos
veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de
interconexión. A su vez, se deberá disponer de espacio suficiente para
permitir la instalación de elementos de almacenamiento de la longitud
sobrante de los latiguillos de interconexión.”
B. El apartado a) del punto 5.13 (Registros de toma) queda redactado de la
siguiente manera:
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“a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de
cables de pares trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para
servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios
de RTV. En una de las estancias principales, preferiblemente el salón, 1
registro para toma de cable de fibra óptica.”
Dos. Flexibilización del uso del RITU
A. El apartado 4.5.3 (Recinto único-RITU) queda redactado de la siguiente
manera:
“4.5.3 Recinto único (RITU):
Para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y
planta baja y un máximo de dieciséis PAU (nota 1) y para conjuntos de
viviendas unifamiliares (sin limitación en el nº de PAU), se establece la
posibilidad de construir un único recinto de instalaciones de
telecomunicación (RITU), que acumule la funcionalidad de los dos descritos
anteriormente (RITI y RITS).
Para edificios o conjuntos inmobiliarios de entre 17 y 30 PAU se establece la
posibilidad de construir un único recinto de instalaciones de
telecomunicación ampliado (RITU-A), siempre que tenga una anchura
accesible que sea el doble que la que correspondería a uno de los recintos a
los que sustituye, manteniendo el resto de dimensiones, y que esté situado
donde lo estaría cualquiera de ellos.
B. El apartado 5.5.1 (Dimensiones) queda redactado de la siguiente manera:
“5.5.1 Dimensiones de los RIT.
Los recintos de instalaciones de telecomunicación tendrán las dimensiones
mínimas siguientes, y deberá ser accesible toda su anchura:

En todo caso, las dimensiones de anchura y profundidad de los recintos
podrán ser modificadas a criterio del proyectista, siempre que la superficie
accesible se mantenga.”
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El R.D.1627/1997 de 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció,
estableix en l’apartat 2 de l’Article 4:
El promotor estarà obligat, en la fase de redacció del projecte, a elaborar un estudi de seguretat i salut, en els projectes d’obres on
es donin els supòsits següents.
a) El Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) serà igual o superior a 450.759,08 €.
PEC = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + 16% IVA = > 450.759,08 €
PEM = Pressupost d’Execució Material.
b) La duració estimada de l’obra serà superior a 30 dies laborables, fent servir en algun moment a més de 20 treballadors
simultàniament.
Termini d’Execució previst =
Número de treballadors previst que treballin simultàniament =
c) El volum de mà d’obra estimada,, entenent-se
entenent com
om a tal la suma dels dies de treball total dels treballadors a l’obra, ha de
superior a 500 .
Volum mà d’obra =
Aquest número es pot estimar amb la següent expressió (PEM x MO)/CM.
PEM = Pressupost d’Execució Material.
MO = Influència del cost de la mà d’obra en el PEM en tant per u (varia entre 0,4 i 0,5).
CM = Cost Mig diari del treballador de la construcció (varia entre 36,00 i 42,00 €).
(Aquesta és la condició més restrictiva de tots els supòsits. Amb l’estimació indicada són
són necessaris PEM inferiors
infer
a 240.000,00 €
aproximadament per no arribar a aquest volum).
d) Ser una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.
Com no es dóna cap dels supòsits previstos en l’apartat 1 de l’Article 4 del R.D. 1627/1.997 es redacta el present ESTUDI BÀSIC
DE SEGURETAT I SALUT.
1.2.
.2. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Segons el que s’especifica a l’apartat 2 de l’Article 6 del R.D. 1627/1997, l’Estudi Bàsic haurà de precisar.
 Les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra.
 La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant els mitjans tècnics necessaris.
 Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se
eliminar se conforme al que s'ha comentat anteriorment, especificant els mitjans
preventius i proteccions tècniques
ues encaminats a controlar i reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es
proposin mitjans alternatius (en el seu cas, s’haurà de tenir en compte qualsevol tipus d’activitat que es faci en la mateixa i
contingui mesures específiques relatives
es als treballs inclosos en un o varis dels apartats de l’Annex II del Reial Decret)
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 Previsions i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les adients condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors.
1.3. DADES DEL PROJECTE D’OBRA
Tipus d’obra:
Situació:
Població:
Promotor:
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.
Projectista:
Data inici prevista:
Durada prevista:
Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte:
(Quan intervingui més d’un projectista. S’entén quan s’encarregui el projecte a més d’una “empresa projectista” diferenciada. No
serà habitual a les obres d’edificació i menys a les obres que sols necessiten Estudi Bàsic).

2. NORMATIVA APLICABLE
Als apartats següents indiquem un llistat, no exhaustiu ni limitatiu, de legislació i normativa
ativa vigent aplicable a l’obra.
2.1. LEGISLACIÓ





















Reforma de la Constitución, de 27 de agosto de 1992.
Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención
Prevenció de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.
bril, sobre Señalización de Seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los puestos de trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
el que se desarrolla el artículo 24 de la Lley 31/1995 en materia
mate de coordinación de
actividades empresariales.
Ley 28/2005, de 28 de diciembre, sobre prevención del tabaquismo
Ley 64/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Real Decreto
ecreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997
215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
en materia de trabajos temporales en altura.
altura
Real Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
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 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.
A DE F.C. METROPOLITÀ
2.2. NORMATIVA INTERNA
 Reglamento de viajeros de F.C. Metropolità
 Normas de Funcionamiento de F.C. Metropolità
 Normativa de seguretat per a treballs a les installacions de FCMB (Libre de Procediments):
• P055 Aplicación de la normativa de prevención de riesgos
rie
laborales en la realización
alización de trabajos por empresas
externas dentro de las instalaciones de F.C. Metropolità de Barcelona.
• P087 Norma para la prevención de accidentes en el transporte de cargas.
• P088 Normativa sobre la utilización de productos inflamables.
inflam
• P089 Normas de utilización del vestuario de alta visibilidad y de los elementos de señalización de alta visibilidad
• P090 Norma de seguridad sobre operaciones de soldadura oxiacetilénica.
• P091 Normas de seguridad para la colocación de la puesta a tierra
tie de la catenaria.
• P092 Normas de seguridad para trabajos en la zona de vías de la red de Metro.
• P093 Normas para la ejecución de trabajos por personal externo en la red de Metro.
• P094 Normas para la realización de operaciones de corte o reposición de tensión
tensión en la red de Metro.
• P095 Plan de Autoprotección de la Red de metro.
• P096 Normas de seguridad: Utilización del detector de presencia de tensión en corriente continua para líneas de
tracción.
• P097 Normas para la circulación de vehículos auxiliares y trenes
trenes de trabajo con presencia de tensión de tracción en
las líneas de la Red de Metro.
• P100 Normas de seguridad: Actuación en emergencias por incendio.
• P103 Normas para trabajos en cambios de vía y en su proximidad.
• P104 Norma de seguridad para trabajos en cocheras del Servicio de Material Móvil.
• P107 Normas de ejecución de trabajos por personal externo en talleres, cocheras o dependencias del Servicio de
Material Móvil.
• P108 Normativa sobre la obligatoriedad de uso de equipos de protección individual en la División de Vías y Líneas de
Tracción .
• P109 Normativa de seguridad para trabajos en instalaciones electromecánicas.
• P110 Normativa de seguridad para trabajos en la Sección de Obras i Pintura.
• P111 Normas de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones
instalac
de A.T.
• P112 Normas de seguridad específicas para trabajos y maniobras en Subcentrales.
• P113 Normas de seguridad para trabajos y maniobras en líneas de tracción de corriente continua.
• P114 Normas de seguridad para trabajos en Carpintería.
• P129 Aplicación
ción de la Ley 28/2005 sobre el consumo de productos de tabaco en las instalaciones de TMB
Nota – las normas existentes y actualizadas en “tiempo real” están publicadas en el “LLIBRE DE
PROCEDIMENTS - ámbito de Prevención”
 Plecs d’especificacions técniques
es de la Direcció d’Infraestructures del FCMB.
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3. NORMES BÀSIQUES D’APLICACIÓ A TREBALLS A LES INSTALLACIONS DE F.C.
METROLPOLITÀ
3.1. GENERAL
El personal de empresas externas que acceda a la red o instalaciones de F.C. Metropolità para efectuar trabajos,
traba
deberá estar en
posesión de la correspondiente autorización de carácter nominal e identificativo, que deberá mostrar al acceder a las mismas, y
una vez en su interior, también a petición de cualquier empleado de F.C. Metropolità.
En la permanencia o desplazamiento por las instalaciones de la red deberán respetarse las normas vigentes para el propio pasaje:
 Reglamento de viajeros de F.C. Metropolità
 Normas de Funcionamiento de F.C. Metropolità
Debe destacarse que está prohibido fumar en todas las instalaciones
instalaciones interiores de la Red de Metro, Centros de Trabajo, Locales y
Dependencias en cumplimiento de la Ley 28/2005. Asimismo, esta prohibido fumar en los trenes, en los vehículos auxiliares y en
e
las instalaciones al exterior en las que exista riesgo de incendio o explosión.
Detallamos además, otros puntos especialmente relevantes en referencia a las normas sobre comportamiento seguro dentro de
las instalaciones de FC Metropolità:
 Las empresas solicitarán la autorización de acceso de su personal a las instalaciones
instalaciones de F.C.Metropolità. En dicha
solicitud figurará la relación nominal y DNI / Pasaporte del personal, así como la certificación sobre su correcta
contratación y sobre la formación e información que ha recibido en materia de Prevención y Seguridad.
 El personal de las empresas deberán disponer de la correspondiente autorización individual para acceder a las
instalaciones de F.C. Metropolità.
 En las operaciones susceptibles de originar polvo, humo, radiaciones o ruidos que pueda ocasionar molestias al
pasaje, empleados de FCMB o afectar a la prestación del servicio, se tenderá a su eliminación en el punto de origen,
mediante un sistema adecuado (aspiración, aislamiento,...),
aislamiento,...), se adoptarán medidas para limitar sus consecuencias y
se dispondrán de elementos
ntos de señalización para delimitar la zona de obras.
obras En el caso de que estas operaciones
incidan en el trabajo de secciones de Metro, éste último será prioritario y las empresas deberán establecer los
cambios organizativos necesarios para evitar la coincidencia.
 Está terminantemente prohibido transportar personal sobre carretillas
carretillas elevadoras (toros) y sobre cargas
transportadas en puentes grúas o plumas.
 Está terminantemente prohibido mover
mo los elementos para trabajos en altura –escaleras
escaleras extensibles, escaleras de
carro, carretillas elevadoras, plataformas elevadoras (sino disponen de conducción por cesta) - ... cuando haya
operarios sobre los mismos.
 Se pondrá especial cuidado e interés en el uso y disposición de los medios de protección contra incendios. No se
colocaran materiales frente a medios de extinción y puertas de salida. Se mantendrán libres de obstáculos las zonas
de paso. Se comunicará la falta o el uso de los medios de extinción, para facilitar su reposición.
 Se deberán usar correctamente los equipos
equipos de protección personal y cuidar su perfecto estado de conservación,
dando cuenta inmediata de cualquier defecto o anomalía que se observe
 Las zonas de trabajo se mantendrán limpias,
limpia depositando los escombros y desperdicios en los recipientes destinados
a tan fin, cuidando que en el suelo no se formen manchas de aceite o grasa y tapando con material absorbente las
que se observen, en especial junto a fosos, aparatos y máquinas.
 No se trasladarán en escaleras mecánicas o ascensores elementos pesados o muy voluminosos.
voluminosos No se utilizarán
estos elementos para el transporte de cargas.
 No se accionarán los pulsadores de emergencia de talleres, oficinas, escaleras
caleras mecánicas, ascensores, interfonos,
etc. sin causa justificada.
 Se atenderán las indicaciones sobre
sobre el servicio que efectúen los empleados de F.C. Metropolità
 Se atenderán las indicaciones de los carteles informativos y los mensajes emitidos por megafonía.
 Se advertirá al personal de F.C. Metropolità de las anomalias que se puedan observar.
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En los trabajos
abajos contratados en que Metro haya determinado la necesidad de que la Empresa contratada disponga de un “Piloto
Homologado de Seguridad” (PHS) (empleado de la propia Empresa formado por Metro), corresponderá a dicho “piloto” velar por el
cumplimiento de la normativa interna del Metro que sea de aplicación a las actividades contratadas.
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando los trabajos precisen de la correcta aplicación de
métodos o procedimientos específicos o se consideren
consideren de riesgo especial, será necesaria la presencia de un Recurso Preventivo
del contratista.
El Jefe de grupo del contratista o, en caso necesario, el Recurso Preventivo designado por el mismo, velarán por el cumplimiento
cumplimie
de la normativa de seguridad laboral
al aplicable durante los trabajos a realizar
3.2. ZONA DE VÍAS, TÚNELES
 No está permitido el acceso de personal a la zona de vías sin el conocimiento y autorización del CCM.
CCM Para acceder
a la zona de vías, deberán cumplirse las disposiciones del P092.
 Laa línea de tracción (catenaria rígida) siempre están con tensión, salvo confirmación expresa y comprobación de su
ausencia
 Para efectuar trabajos junto a la línea de tracción deberán colocarse equipos de “puesta a tierra” en la misma, según
procedimiento especificado
specificado en la normativa interna de Metro.
 El personal que acceda a la zona de vías para ejecutar un trabajo, deberá llevar obligatoriamente, en su propia
dotación, el siguiente equipo de protección y comunicación:
• Chaleco reflectante-fotoluminiscente
fotoluminiscente o ropa de trabajo de "alta visibilidad" (ver procedimiento "P089 Normas
del vestuario y elementos de señalización de alta visibilidad").
• Radioteléfono (1 por persona aislada o grupo de trabajo), correctamente conectado a la frecuencia de la
línea que corresponda.
ponda. Deberá comprobarse su estado de funcionamiento.
• Farol o linterna de luz roja o blanca (1 por persona o grupo).
 Toda luz roja mostrada o toda luz blanca agitada insistentemente, por un Agente que se encuentre en la vía, será
irrebasable.
 Siempre debe accederse al túnel con vestuario o elementos de Alta Visibilidad
 Las personas aisladas o grupos de operarios que accedan al túnel irán provistos de un radioteléfono sintonizado a la
frecuencia de la línea correspondiente.
3.3. ESTACIONES
 No puede pasarse
se de andén a andén por la zona de vías.
 El borde de andén (zona de pavimento diferenciado o franja de pintura blanca) debe considerarse zona de vías a los
efectos de efectuar trabajos o depositar materiales. Los trabajos en borde de andén, se considerarán como trabajo
en zona vías a todos los efectos, por lo que será necesario que el supervisor del CCM apruebe los trabajos en estas
zonas y el Piloto Homologado o Agente Piloto de Metro permita trabajar cumpliendo lo especificado por la normativa
de FCMB paraa trabajos en zona de vías (P092).
 En los trabajos que se efectúen en la nave de andenes de las estaciones, aún cuando no se realicen en el borde de
andén, el Responsable de los mismos deberá comunicar su inicio al CCM una vez efectuada la circulación de los
últimos trenes. El CCM deberá notificarle la concurrencia de circunstancias no habituales (prolongación de tensión,
trenes de pruebas,….) a efectos de que se extremen las precauciones durante los trabajos. La presencia de los
trabajos se señalizará conn una baliza destellante situada en el centro del andén y próxima a la zona del borde.
 Si existe tensión en catenaria, no podrán llevarse a cabo trabajos en andenes si estos implican proximidad a la
misma o posibilidad de tocarla en la manipulación de cargas
carg o elementos.
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 Los trabajos
abajos en zonas o recintos donde
dond se encuentren los equipos o cableado de baja o alta tensión, no se iniciarán
hasta tener permiso del CCM, los tierras colocados y el Piloto Homologadoo de Seguridad o Agente Piloto de Metro
permita trabajar,
ajar, respetando siempre la distancia de seguridad.
 En la utilización de escaleras mecánicas los usuarios se colocarán a la derecha, dejando libre el paso en la izquierda
 No se trasladarán en escaleras mecánicas o ascensores elementos pesados o muy voluminosos
volumi
 Las escaleras mecánicas y ascensores no se utilizarán para el transporte de cargas.
 No se accionarán los pulsadores de emergencia de escaleras mecánicas, ascensores o interfonos sin causa
justificada.
3.4. TALLERES
 La línea de tracción de las vías de cocheras siempre está con tensión, salvo que se efectúen las maniobras
concretas establecidas para cortar la misma (abrir seccionador de corte y puesta a tierra, enclavar el seccionador con
candado personal)
criterio del personal técnico de Material Móvil (Responsable Técnico,
 La ejecución de trabajos está sometida al criterio
Responsable de Turno, Responsable de Revisión o Jefe de Turno de Puerta Cocheras).
 En los desplazamientos por las naves y túneles de acceso el personal caminará por las zonas de paso
preestablecidas,
tablecidas, respetando las líneas de gálibo de los trenes.
trenes
 No se saltará sobre los fosos de revisión. Se rodearán o se pasará por las pasarelas colocadas al efecto.
 En los túneles de enlace de los talleres con las líneas de la red debe aplicarse a todos los
l efectos las
consideraciones para trabajos en túnel y zona de vías (P092)
3.5. TRENES
 No se iniciará la salida de o entrada a los trenes si ha sonado ya la señal acústica de cierre de puertas
 Antes de entrar en los trenes se dejará salir a los usuarios
usuarios que deseen abandonarlos, esperando junto a las puertas
de los coches.
 No se accederá a los trenes con productos o materiales peligrosos o molestos, con recipientes con posibles fugas o
con paquetes voluminosos (100x60x25 cm).
 No se accionarán los tiradores
es de alarma de los trenes sin causa justificada.
 No se impedirá ni forzará el cierre o la apertura de las puertas de los trenes.
 Queda prohibido saltar de un coche a otro de un mismo tren y entre trenes, por el techo.
 Está prohibido saltar entre el piso de
de trenes estacionados en vías contiguas o entre trenes estacionados en una
misma vía. Solo podrá pasarse de uno a otro tren, sin bajar al piso de la nave, si es posible agarrarse en todo
momento a ambos trenes
 No debe asomarse parte del cuerpo u objetos en manipulación por ventanas o puertas de los trenes en circulación o
maniobra para evitar el riesgo de golpe o atrapamiento con elementos estructurales, instalaciones u otros trenes.
 No está permitido el paso entre coches por puertas testeras cuando el tren esté en circulación o movimiento.
3.6. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
Las empresas contratadas y subcontratadas serán responsables de proporcionar asistencia sanitaria a sus trabajadores en caso
de accidente laboral.
Con independencia del sistema establecido
blecido por dichas empresas para la actuación de su personal en caso de accidente laboral de
uno de sus operarios, cuando suceda una contingencia podrá solicitar el envío de asistencia médica a través del CCM (en los
trabajos en estaciones y túnel) o de loss Responsables de los Centros de trabajo.
Las empresas contratadas y subcontratadas deberán entregar informe escrito de todos los accidentes laborales ocurridos al
Técnico de Metro o al Coordinador de Seguridad externo designado por Metro que está efectuando
efectuando el seguimiento de sus trabajos.
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3.7. SITUACIONES DE EMERGENCIA
En la Red de Metro está implantado un Plan de Autoprotección que determina las actuaciones a realizar en caso de emergencia.
En el caso de que se presenten situaciones de emergencia en las instalaciones de la Red que hagan necesaria la evacuación del
túnel o estaciones se seguirán las consignas emitidas desde el CCM, que como Jefe de la Emergencia actuará según protocolos
establecidos para cada caso.
Las situaciones de emergencia que sean detectadas por el personal de las empresas contratadas deben ser puestas en
conocimiento del CCM para que actúe en consecuencia. En los trabajos que tengan asignado PHS, éste efectuará la
comunicación con el CCM.
El teléfono de contacto para casos de emergencia
emergencia en la Red de Metro es el 93.214.82.25 (interno 8225) Si la situación de
emergencia es detectada en un centro de trabajo, se pondrá en conocimiento de personal de Metro, o en su defecto se
comunicará al CCM.
En los centros de trabajo de Zona Franca 2, Sagrera, Santa Eulàlia, Mercat Nou, Can Boixeres, Sant Genís, Roquetes, Vilapicina y
Triángulo Metro existen Planes de Emergencia implantados, con personal integrado en equipos de emergencia.
En caso de emergencia en estos centros, se seguirán las indicaciones
indicaciones de los equipos de emergencia y la orden de evacuación a
través de las sirenas de alarma, para dirigirse y permanecer en el punto de reunión, en donde se hará recuento del personal
evacuado.
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4.. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I PREVENCIÓ DELS MATEIXOS
4.1.. RISCOS DE L’ENTORN DE F.C. METROPOLITÀ
4.1.1.TREBALLS A TUNEL I ZONA DE VIES

Riscos més freqüents

Mesures preventives

 Collisions i atropellaments originats per Trens, vehicles
auxiliars o la maquinària de via.
 Explosions i incendis.
 Contactes elèctrics
ctrics amb la línia de tracció.
 Caigudes a peu pla. Ensopegades i relliscades per
obstacles i elements diversos.
 Caigudes a diferent nivell. Des de andana, trens o
vehicles a la via
 Trepitjada sobre elements inestables i objectes diversos.
 Cops amb objectess immòbils (elements estructurals o de
les installacions fixats a les parets i terra )
 Cops i atrapaments per treure parts del cos o elements en
manipulació per portes o finestres del tren o vehicles.
 Atrapaments per treballs a la zona de canvis (possible
accionament a distància)
 Sobresforços.

El pilot homologat farà les següents comprovacions:
 Establir comunicacions amb CCM per demanar permís
per accedir a la zona de vies.
 Comprovar amb el CCM si hi ha tensió i no circulin
trens.
 Installació de les balises
ses lluminoses.
 Per accedir a la zona de vies és obligatori el vestuari
amb elements d’alta visibilitat.
 Les persones o grups que treballin a la zona de vies
portaran un radiotelèfon correctament sintonitzat.
 Per efectuar treballs propers a la línia de tracció
tra
caldrà
installar la p.a.t.
 Els nivells d’illuminació del túnel són adequats per
possibilitar els desplaçaments. Per efectuar treballs, cal
utilitzar illuminació localitzada.
 Comprovar l‘entorn de treball.

Proteccions individuals/collectives






Botes o calçat de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Roba de treball.
Armilla d’alta visibilitat.
Perxes de posada a terra.

4.1.2. TREBALLS A ESTACIONS
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Riscos més freqüents

Mesures preventives

 Caiguda a diferent nivell d’andanaa a vies o al pujar i baixar
baix
de via a andana.
 Caiguda d’alçada per accedir a determinades
dependències tècniques (pous d’esgotament, ventilació)
 Caiguda al mateix nivell en desplaçaments per escales,
escales mecàniques, passadissos, vestíbuls i
dependències.
 Trepitjades sobre objectes, elements inestables o
relliscosos.
 Cops amb objectes immòbils en desplaçaments per les
estacions (mobiliari, installacions fixes)
 Cops i atrapaments amb objectes mòbils de les
installacions (torniquets, portes, tapes, calaixos,
cal
escales
mecàniques, etc.)
 Atropellament per trens o vehicles auxiliars en treballs a la
bora d’andana
 Actuació incívica d’usuaris









No passar d’andana a andana per la zona de vies.
vies
En treballs a la bora d’andana serà d’aplicació el
protocol per treballs
lls a la zona de vies.
Installació de les balises lluminoses per indicar treballs
a les andanes.
No es transportaran càrregues ni objectes voluminosos
a escales mecàniques ni ascensors
Mantenir ordre i neteja a la zona de treball
Tenir cura durant els desplaçaments
des
per estacions i
dependències.
Comprovar l‘entorn de treball.

Proteccions individuals/collectives






Botes o calçat de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Roba de treball.
Armilla d’alta visibilitat.
Perxes de posada a terra.
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4.1.3. TREBALLS A TALLERS

Riscos més freqüents

Mesures preventives

 Caiguda a diferent nivell al desplaçar-se
desplaçar
al costat dels
fossats de revisió de trens, el tornejat de rodes o zona de
canvi de motors
 Caiguda d’alçada de tren a via, pis o fossat al sortir
sorti del
trens.
 Caiguda d’alçada en treballs a sostre de tren o en
passarelles de revisió.
 Caiguda al mateix nivell durant els desplaçaments en
general pel taller i dependències
 Caiguda d’objectes en la zona d’actuació dels pont grua
 Cops amb objectes immòbils
ls amb elements fixats als
paraments, màquines, materials dipositats al terra,
elements del mobiliari, etc.
 Cops i atrapaments amb objectes mòbils com portes,
tapes, elements de màquines, objectes transportats al
pont grua
 Cops i atropellaments amb vehicless (trens, carretilles,
plataformes elevadores, etc)
 Contacte elèctric amb la línea de tracció










Per treballs propers a línia de tracció, obrir seccionador
de tall de tensió i p.a.t., i enclavar amb clau personal
Els desplaçaments per naus i túnels es faran per les
zones establertes, respectant la línia de gàlib dels trens
No saltar sobre els fossats de revisió. Es rodejaran o es
passarà per les passarelles.
Als túnels d’enllaç de tallers amb la Xarxa de Metro
s’aplicarà el protocol de treballs per zona de vés (P092)
No es desplaçaran càrregues amb el pont grua o
similars per sobre de persones.
Mantenir ordre i neteja a la zona de treball
Tenir cura durant els desplaçaments pel taller i
dependències.
Comprovar l‘entorn de treball.

Proteccions individuals/collectives





Botes o calçat de seguretat.
Roba de treball.
Línies de vida i arnés per treballs a sostre de trens o passarelles de revisió
Seccionadors i sistema de desconnexió de catenària.
catenària
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4.1.4. TREBALLS A DEPENDENCIS TÈCNIQUES
 Caiguda a diferent nivell de comporta entrada material a
túnel
 Caiguda d’alçada des de dependència a zona vies per
trampilla de volta de túnel .
 Caiguda d’alçada en accedir per escales fixes i a pous de
ventilació.
 Caiguda al mateix nivell durant els desplaçaments en
general pel taller i dependències
 Trepitjades sobre elements inestables (canaletes, tapes,
terra tècnic)
 Cops amb objectes immòbils amb elements fixats als
paraments, màquines, materials dipositats al terra,
elements del mobiliari, armaris, quadres
q
de
comandament, cablejats, etc.
 Cops i atrapaments amb objectes mòbils com portes,
tapes, elements de màquines,, equips de ventilació.
 Contacte elèctric amb elements en tensió. Treballs en
proximitat de cables amb tensió.












Advertir de la presència a la dependència tècnica
tèc
a
CCM – OTE i seguir les seves insruccions.
Per norma general, els treballs a installacions
eléctriques i en la seva proximitat (AT), es faran sense
tensió.
Per maniobres d’elements d’Alta Tensió, caldrà utilitzar
dos elements de protecció.
Quan calgui
ui efectuar treballs amb presència de tensió,
es faran servir mètodes de treball específics, amb eines,
equips de treball i material de seguretat adequat i amb
autorització expressa del tècnic responsable i sota la
vigilància constant de personal tècnic.
Mantenir
antenir comportes i trampilles tancades per tal d’evitar
risc de caiguda d’alçada.
No es desplaçaran càrregues amb el pont grua o
similars per sobre de persones.
Mantenir ordre i neteja a la zona de treball
Tenir cura durant els desplaçaments per les
dependències.
Comprovar l‘entorn de treball.

Proteccions individuals/collectives









Botes o calçat de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Guants aïllants
Roba de treball.
Arnés de seguretat
Banquetes i perxes aïllants
Eines dielèctriques
Detector de tensió
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4.2. RISCOS DE LES ACTIVITATS
4.2.1.
.1. INSTALLACIONS (ELECTRICITAT, ASCENSORS, ESCALES MECÀNIQUES, AIRE CONDICIONAT, FONTANERIA, GAS,
CALEFACCIÓ, PARALLAMPS).

Riscos més freqüents

Mesures preventives





































Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a diferent nivell.
Caiguda d’operaris al buit.
Caigudes d’objectes sobre operaris.
Xocs o cops contra objectes.
Atrapaments i aixafaments.
Talls o punxades per objectes o eines.
eines
Trepitjades sobre objectes.
Sobreesforços.
Soroll, contaminació acústica.
Cossos estranys en els ulls.
Afecciones en la pell.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Ambients pobres en oxigen.
Inhalació de vapors i gases.
Treballs en zones humides o mullades.
Explosions i incendis.
Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
Radiacions i derivats de soldadura.
Cremades.
Derivats de l’accés al lloc de treball.
Derivats de l’emmagatzematge inadequat de productes
combustibles.







Marquesines rígides.
Baranes.
Passos o passarelles.
Xarxes verticals.
Xarxes horitzontals.
Bastides de seguretat.
Malles electrosoldades.
Taulons o planxes en forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.
Escala d’accés graonada i protegida.
Carcasses o resguard de protecció de parts mòbils de
màquines.
Manteniment adequat
quat de la maquinària.
Plataformes de descàrrega de material.
Evacuació de runa.
Neteja de les zones de treball i de trànsit.
Bastides adequats.

Proteccions individuals











Casc de seguretat.
Botes o calçat de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Guants de lona i pell.
Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Protectors auditius.
Cinturó de seguretat.
Roba de treball.
Pantalla de soldador.
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4.2.2. MOVIMENTS DE TERRES

Riscos més freqüents

Mesures preventives









































Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a l’interior de l’excavació.
Caigudes d’objectes sobre operaris.
Caigudes de materials transportats.
Xocs i cops contra objectes.
Atrapaments i aixafaments per parts mòbils de
maquinària.
Talls o punxades per objectes o eines.
Trepitjades sobre objectes.
Sobreesforços.
Soroll, contaminació acústica.
Vibracions.
Ambient amb pols.
Cossos estranys als ulls.
Contactes elèctrics directes i indirectes.
Ambients pobres en oxigen.
Inhalació de substàncies tòxiques.
Ruïnes, enfonsaments en edificis adjacents.
Condicions meteorològiques adverses.
Treballs en zones humides o mullades.
Problemes de circulació interna de vehicles i maquinària.
Desploms, despreniments, enfonsaments del terreny.
Contagis per llocs insalubres.
Explosions i incendis.
Derivats accés al lloc de treball.






Talús natural del terreny.
Apuntalaments.
Neteja de viseres.
Apuntalaments, estintolaments.
Esgotament d’aigües.
Baranes a vorera d’excavació.
Taulons o planxes a forats horitzontals.
Separació trànsit de vehicles i operaris.
No romandre en radio d’acció màquines.
Avisadors òptics i acústics a maquinària.
Protecció parts mòbils de maquinària.
Cabines o pòrtics de seguretat.
No amuntegar materials al costat de la vorera
excavació.
Conservació adequada vies de circulació.
circula
Vigilància edificis adjacents.
No romandre sota / front excavació.
Distància de seguretat línies elèctriques.

Proteccions individuals












Casc de seguretat.
Botes o calçat de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Guants de lona i pell.
Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Protectors auditius.
Cinturó de seguretat.
Cinturó antivibratori.
Roba de treball.
Vestit d’aigua (impermeable).

4.2.3. FONAMENTS I ESTRUCTURES
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Riscos més freqüents

Mesures preventives
















































Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a diferent nivell.
Caiguda d’operaris al buit.
Caiguda d’objectes sobre operaris.
Caigudes de materials transportats.
Xocs o cops contra objectes.
Atrapaments i aixafaments.
Atropellaments, collisions, trobades i bolcament de
camions.
Talls o punxades per objectes o eines.
Trepitjades sobre objectes
Sobreesforços.
Sorolls, contaminació acústica.
Vibracions.
Ambient amb pols.
Cossos estranys als ulls.
Dermatosi per contacte de formigó.
Contactes elèctrics directes i indirectes.
indirectes
Inhalació de vapors.
Trencament, enfonsament, caigudes d’encofrats i
d’apuntalaments.
Condicions meteorològiques adverses.
Treballs a zones humides o mullades.
Desploms, despreniments, enfonsaments del terreny.
Contagis per llocs insalubres.
Explosions i incendis.
Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
Radiacions i derivats de la soldadura.
Cremades en soldadura ‘oxicorte’.
Derivats accés al lloc de treball.

Marquesines rígides.
Baranes.
Passos o passarelles.
Xarxes verticals.
Xarxes horitzontals.
Bastides de seguretat.
Malles electrosoldades.
Taulons o planxes en forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.
Escala d’accés graonada i protegida.
Carcasses de protecció de parts mòbils de màquines.
Manteniment adequat de la maquinària.
Cabines o pòrtics
rtics de seguretat.
Illuminació natural o artificial adequada.
Neteja de les zones de treball i de trànsit.
Distància de seguretat a les línies elèctriques.

Proteccions individuals











Casc de seguretat.
Botes o calçat de seguretat.
Guants de lona i pell.
Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Protectors auditius.
Cinturó de seguretat.
Cinturó antivibratori.
Roba de treball.
Vestit d’aigua (impermeable).

4.2.4.. COBERTES PLANES, INCLINADES, MATERIALS LLEUGERS
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Riscos més freqüents

Mesures preventives









































Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a diferent nivell.
Caiguda d’operaris al buit.
Caiguda d’objectes sobre operaris.
Caigudes de materials transportats.
Xocs o cops contra objectes.
Atrapaments i aixafaments.
Talls o punxades perr objectes o eines.
Trepitjades sobre objectes.
Sobreesforços
Sorolls, contaminació acústica.
Vibracions.
Ambient amb pols.
Cossos estranys als ulls.
Dermatosi per contacte de ciment i cal.
Contactes elèctrics directes i indirectes.
Condicions meteorològiques
ues adverses.
Treballs a zones humides o mullades.
Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
Cremades en impermeabilitzacions.
Derivats de l’accés al lloc de treball.
Derivats de l'emmagatzematge inadequat de productes
combustibles.

Marquesines rígides.
Baranes.
Passos o passarelles.
Xarxes verticals.
Xarxes horitzontals.
Bastides de seguretat.
Malles electrosoldades.
Taulons o planxes a forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.
Escala d’accés graonada i protegida.
Carcasses de protecció de parts mòbils de màquines.
Plataformes de descàrrega de material.
Evacuació de runa.
Neteja de les zones de treball i de trànsit.
Habilitar camins de circulació.
Bastides adequades.

Proteccions individuals











Casc de seguretat.
Botes o calçat de seguretat.
Guants de lona i pell.
Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Caretes amb filtre mecànic
Protectors auditius.
Cinturó de seguretat.
Botes, polaines, mandrís i guants de cuir per a impermeabilització.
Roba de treball.
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4.2.5. RAM DE PALETA I TANCAMENTS

Riscos més freqüents

Mesures preventives








































Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a diferent nivell.
Caiguda d’operaris al buit.
Caiguda d’objectes sobre operaris.
Caigudes de materials transportats.
Xocs o cops contra objectes.
Atrapaments,
aments, aixafaments en mitjans d’elevació i
transport.
Talls o punxades per objectes o eines.
Trepitjades sobre objectes.
Sobreesforços.
Sorolls, contaminació acústica.
Vibracions.
Ambient amb pols.
Cossos estranys en els ulls.
Dermatosi per contacte de ciment
ment i cal.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Derivats mitjans auxiliars utilitzats.
Derivats de l’accés al lloc de treball.

Marquesines rígides.
Baranes.
Passos o passarelles.
Xarxes verticals.
Xarxes horitzontals.
Bastides de seguretat.
Malles electrosoldades.
Taulons o planxes en forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.
Escala d’accés graonada i protegida.
Carcasses de protecció de parts mòbils de màquines.
Manteniment adequat de la maquinària.
Plataformes de descàrrega
rrega de material.
Evacuació de runa.
Illuminació natural o artificial adequada.
Neteja de les zones de treball i de trànsit.
Bastides adequades.

Proteccions individuals










Casc de seguretat.
Botes o calçat de seguretat.
Guants de lona i pell.
Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Caretes amb filtre mecànic.
Protectors auditius.
Cinturó de seguretat.
Roba de treball.
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4.2.6.. ACABAMENTS (ENRAJOLATS, ARREBOSSATS, LLISCATS, FALS SOSTRES, PAVIMENTS, PINTURES, FUSTERIA,
SERRALLERIA, VIDRIERIA).

Riscos més freqüents

Mesures preventives















































Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a diferent nivell.
Caiguda d’operaris al buit.
Caigudes d’objectes sobre operaris.
Caigudes de materials transportats.
Xocs o cops contra objectes.
Atrapaments i aixafaments.
Atropellaments, collisions, trobades i bolcament de
camions.
Talls o punxades per objectes o eines.
Trepitjades sobre objectes.
Sobreesforços.
Soroll, contaminació acústica.
Vibracions.
Ambient amb pols.
Cossos estranys en els ulls.
Dermatosi per contacte ciment i cal.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Ambients pobres en oxigen.
Inhalació de vapors i gasos.
Treballs en zones humides o mullades.
Explosions i incendis.
Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
Radiacions i derivats de soldadura.
Cremades.
Derivats de l’accés al lloc de treball.
Derivats de l'emmagatzematge inadequat de productes
combustibles.

Marquesines rígides.
Baranes.
Passos o passarelles.
Xarxes verticals.
Xarxes horitzontals.
Bastides de seguretat.
Malles electrosoldades.
Taulons o planxes en forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.
Escala d’accés graonada i protegida.
Carcasses de protecció de parts mòbils de màquines.
Manteniment adequat de la maquinària.
Plataformes de descàrrega
descàrreg de material.
Evacuació de runa.
Neteja de les zones de treball i de trànsit.
Bastides adequats.

Proteccions individuals











Casc de seguretat.
Botes o calçat de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Guants de lona i pell.
Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Protectors auditius.
Cinturó de seguretat.
Roba de treball.
Pantalla de soldador.
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4.2.7. BASTIDES EN GENERAL

Riscos més freqüents

Mesures preventives













Caigudes a diferent nivell, a l'entrada i la sortida.
Caigudes al buit.
Caigudes al mateix nivell.
Desplom de la bastida.
Contacte amb l'energia elèctrica.
Desplom o caiguda d’objectes.
Cops per objectes i/o eines.
Atrapaments.
Els derivats de malalties desconegudes para el
treballador. (Epilèpsia, vertigen, etc.).
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Les bastides sempre
re es traven, per evitar moviments
que facin perdre l’equilibri als treballadors.
Abans de pujar a la plataforma de la bastida, s'haurà de
revisar tota l’estructura, per evitar les situacions
inestables.
Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les
bastides,
tides, descansaran sobre taulons de repartició de
càrregues.
Els peus drets de les bastides en les zones de terreny
inclinat, es complementaran mitjançant peces
d'anivellació roscada que descansaran sobre el tauló de
repartiment.
Les plataformes de treball,
treball hauran de tenir com mínim
60 cm. d’ampla i estaran fortament travades als suports,
de tal forma que s'evitin moviments per lliscament o
bolcada.
Les plataformes de treball, ubicades a 2 o més metres
d’altura, hauran de tenir baranes perimetrals completes
complete
de 90 centímetres, formades per passamans, barra o
llistó intermedi i sòcol.
Les plataformes de treball permetran la circulació i
intercomunicació necessària per a la realització dels
treballs.
Els taulons que formen les plataformes de treball
estaran sense
nse defectes visibles, amb bon aspecte i
sense nusos que minvin la seva resistència. Es
mantindran nets perquè es puguin apreciar els defectes
d'ús.
Es prohibeix abandonar a les plataformes, sobre les
bastides, materials i/o eines. Poden caure sobre les
persones
rsones o fer ensopegar i caure al caminar sobre elles.
Es prohibeix fabricar morters (o assimilables)
directament sobre les plataformes de les bastides.
La distància de separació d'una bastida al parament
vertical de treball no serà superior a 45 centímetres,
centímetr en
prevenció de caigudes.
S’establirà al llarg i ampla dels paraments verticals,
“punts forts” de seguretat en els que travar la bastida.
Es prohibeix expressament córrer per les plataformes de
les bastides, per evitar accidents per caiguda.
Les bastides
es hauran de suportar 4 cops la càrrega
màxima prevista.
Els elements que denotin qualsevol tipus de
deteriorament de tipus tècnic o de mal comportament,
es desmuntaran d’immediat per a la seva reparació o
substitució.
Es desplegaran cables de seguretat ancorats
an
a “punts
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forts” de l’estructura en els quals fixar el fixador del
cinturó de seguretat necessari per a la permanència o
pas per les bastides.
Les escales de connexió vertical entre les plataformes
de les bastides, haurà de ser interior.

Proteccions individuals/collectives
A més a més, de la roba de protecció personal obligatòria para accedir a la feina específica sobre una bastida s’hauran d’utilitzar:
d’uti







Casc de protecció de polietilè.
Botes de seguretat.
Calçat antilliscant.
Cinturó de seguretat.
Roba de treball.
Roba per ambient de pluja.

Fitxa croquis

A. PERSPECTIVA
1. Placa
2. Diagonal
3. Travesser
4. Barana
5. Barana de cantonada
6. Marco
7. Plataforma
8. Plataforma amb trapa.
9. Sòcol
10. Sòcol
11. Suplement barana
12. Peu de barana
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4.2.8. POSADA A TERRA
RRA DE CATENÀRIA

Riscos més freqüents

Mesures preventives

 Collisions i atropellaments originats per la maquinària de
via.
 Explosions i incendis.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cops al cap i les extremitats.
 Caigudes a peu pla.
 Trepitjada d’objectes punxants.
 Sobresforços.
 Caiguda d’objectes en manipulació.

El pilot homologat farà les següents comprovacions:
 Comprovar amb el CCM si hi ha tensió i no circulin
trens.
 Installació de les balises
ses lluminoses.
 Comprovar l‘entorn de treball.
 Comprovar si hi ha tensió en catenària amb el voltímetre
o pinça.
 Comprovar altres línies de tensió que puguin afectar
l’entorn.
 Collocar perxes de terra per tancar el circuit de 1200 ó
1500 Vcc.

Proteccions individuals/collectives









Casc de seguretat.
Botes o calçat de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Guants de protecció elèctrica.
Ulleres de seguretat.
Roba de treball.
Armilla alta visibilitat
Perxes de posada a terra.
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5. TREBALLS POSTERIORS
A l'apartat 3 de l'Article 6 del R.D.1627/1997 s’estableix que en l’Estudi Bàsic es contemplin també les previsions i les informacions
per a efectuar en el seu dia, en les adequades condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.
Riscos més freqüents

Mesures preventives



















Caigudes al mateix nivell en terres.
Caigudes d’alçada per forats horitzontals.
Caigudes per forats en tancaments.
Caigudes per relliscades.
Reaccions químiques per productes de neteja i líquids de
maquinària.
Contactes elèctrics per accionament inadvertit i
modificació o deteriorament de sistemes elèctrics.
Explosió de combustibles mal emmagatzemats.
Foc per combustibles, modificació d’elements
d’installació elèctrica o per acumulació de deixalles
perilloses.
Impacte d’elements de la maquinària, per despreniments
d’elements
ts constructius, per desplaçament d’objectes, per
trencaments a causa de la pressió del vent, per
trencaments per excés de càrrega.
Contactes elèctrics directes i indirectes.
Toxicitat de productes empleats en la reparació o
emmagatzemats en l’edifici.
Vibracions d’origen interno i extern.
Contaminació per soroll.





Bastides, escales i altres dispositius provisionals
adequats i segurs.
Encoratges de cinturons fixats a la paret per a la neteja
de finestres no accessibles.
Encoratges de cinturons per a reparació
repar
de teulades i
cobertes.
Encoratges per a politges per a hissat de mobles en
mudances.

Proteccions individuals





Casc de seguretat.
Roba de treball.
Cinturons de seguretat i cables de longitud i resistència adequada per a netejadors de finestres.
Cinturons
nturons de seguretat i resistència adequada per a reparar teulades i cobertes inclinades.

6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L’OBRA
Les obligacions previstes als apartats de l'Annex IV del Real Decreto 1627/1997, pel que s'estableixen
s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció, i al RD 2177/2004,, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals
temporals en alçada, s'aplicaran sempre que
sigui necessari per les característiques de l’obra o de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc.

7. FARMACIOLA
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Al lloc de treball es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i
estarà a càrrec d’una persona capacitada, designada per l'empresa constructora.
La dotació mínima d’aquesta farmaciola serà:
• Desinfectants i antisèptics autoritzats
• Gases estèrils
• Cotó hidròfil
• Venes
• Esparadrap
• Apòsits adhesius
• Tisores
• Pinces
• Guants

8.. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
El R.D.1627/1997 estableix disposicions mínimes i entre elles no figura, per a l’Estudi Bàsic, la de realitzar un Pressupost que
quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació
l’
d’aquest Estudi.
Encara que no sigui obligatori es recomana reservar en el Pressupost del projecte una partida per a Seguretat i Salut, que pot
po
variar entre l’1 per 100 i el 2 per 100 del PEM, en funció del tipus d’obra.

9. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR
OTOR
Abans de l’inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan a l’Execució de les
le obres
intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diversos treballadors autònoms.
(A la introducció
ucció del R.D.1627/1997 i en l’apartat 2 de l’Article 2 s’estableix que el contractista i el subcontractista hauran de tenir la
consideració d’empresari als efectes previstos en la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Com en les obres d’edificació
d’edifica és
habitual l’existència de nombrosos subcontratistes, serà previsible l’existència del Coordinador en la fase d’Execució.)
La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les responsabilitats.
’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici de les obres, que es redactarà, segons el que
El promotor haurà d’efectuar
disposa a l’Annex III del R.D.1627/1997 havent d’exposar-se
d’exposar se a l’obra de forma visible i actualitzant-se
actualitzant si fosa necessari.

10. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
La designació del Coordinador en l’elaboració del projecte i en l’Execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona.
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’Execució de l’obra, haurà de desenvolupar les següents funciones:
 Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.
 Coordinar les activitats de l’obra para garantir que les empreses i personal actuant apliquin de manera coherent i responsable
responsabl
els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’Execució de
l’obra, i en particular, en les activitats a les que es refereix l’Article 10 del R.D.1627/1997.
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en cas necessari, les modificacions introduïdes en el mateix.
 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes
mè
de treball.
 Adoptar les mesures necessàries perquè sols les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.
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La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no sigui necessària la designació del Coordinador.

11.. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL
E TREBALL
En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inici de l’obra, elaborarà un Pla de Seguretat
Seguret i Salut
en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic
Bàsi i en funció del seu
propi sistema d’execució d’obra. En aquest Pla s’inclouran, si és necessari, les propostes de mesures alternatives de prevenció
prevenc
que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar disminucions
disminucion dels nivells de protecció
previstos en aquest Estudi Bàsic.
El Pla de Seguretat i Salut 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. Aquest podrà ser modificat pel contractista
contractista en funció del procés d’execució de la mateixa, de l’evolució dels
treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa
exp
del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les funciones que se li atribueixen seran assumides per la
Direcció Facultativa.
Els qui intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o organismes amb responsabilitats en matèria de prevenció a les
empreses que intervinguinn en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El Pla estarà a l’obra a disposició de la Direcció Facultativa.

12.. OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES
CONTRACTISTE I SUBCONTRATISTES
El contractista i subcontratistes estaran obligats a:
1. Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en particular:
parti
 El manteniment de l’obra en bon estat de 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 de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.
 El manteniment,
teniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les installacions i dispositius necessaris para
l’Execució de les obres, amb objecte de corregir els defectes que pugessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
 La delimitació
ció i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en particular si se tracta de
matèries perilloses.
 L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa.
 La recollida de materials perilloses utilitzades.
 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se
dedicar se als diferents treballs o fases de treball.
 La cooperació entre tots els que intervinguin en l’obra.
 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
2. Complir i fer complir al seu personal el que s’estableix al Pla de Seguretat i Salut.
3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les OBLIGACIONS sobre coordinació de les
activitats empresarials previstes en l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Laborals, així com complir les disposicions
mínimes establertes en l’Annex IV del R.D.1627/1997.
4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin d’adoptar-se
d’adoptar
en el que es refereixi a seguretat i salut.
ut.
5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’Execució de l’obra.
l’obr
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Seran responsables de l’Execució correcta de les Mesures preventives fixades en el Pla, així com a les OBLIGACIONS que li
correspondran directament o, en el seu cas, als treballs autònoms contractats per ells. Tanmateix, respondran solidàriament de
les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les Mesures previstes en el Pla.
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció
recció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i
als subcontratistes.

13.. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS
Els treballadors autònoms estan obligats a:
1. Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en particular:
 El manteniment de l’obra en bo estat d’ordre i neteja.
 L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa.
 La recollida de materials perilloses utilitzats.
 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se
dedicar se als diferents treballs o fases de treball.
 La cooperació entre tots els que intervinguin en l’obra.
 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
2. Complir les disposicions
ons mínimes establertes a l’Annex IV del R.D.1627/1997.
3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol
qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que s’hagués
establert.
4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l’Article 29, apartats 1 i 2 de la Llei de Prevenció de Riscos
Ri
Laborals.
5. Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el R.D.1215/ 1997.
6. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els terminis previstos en el R.D.773/1997.
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut.
Els treballadors autònoms hauran de complir el que s’ha establert en el Pla de Seguretat i Salut.

14. LLIBRE D’INCIDÈNCIES
A cada centre de treball existirà, amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un llibre d’incidències que
constarà de fullss per duplicat i que serà facilitat pel Collegi professional al que pertanyi el Tècnic que hagi aprovat el Pla de
Seguretat i Salut.
Haurà de mantenir-se
se sempre a l'obra i en poder del Coordinador. Hauran de tenir accés al llibre d’incidències, la Direcció
Direcc
Facultativa, els contractistes i subcontratistes, els treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria de
prevenció de les empreses que intervinguin, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions
Administ
públiques competents en aquesta matèria, els que podran fer anotacions en el mateix.
Únicament podran fer-se anotacions en el llibre d’incidències relacionades amb el compliment del Pla.

ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT

27

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el Coordinador
Coordinador estarà obligat a remetre en el termini de vint-i-quatre
vint
hores una
copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on se realitza l’obra. Igualment notificarà aquestes anotacions
anota
al
contractista i als representants dels treballadors.

15. LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ
En compliment de la Llei 32/2006, a tota obra de construcció, cada contractista disposarà d’un Llibre de Subcontractació.
A aquest llibre que romandrà en tot moment a l’obra, quedarà reflectit, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, totes les
subcontractacions realitzades a l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, el seu nivell de subcontractació i
l’empresa comitent, l’objectiu del seu contracte, la identificació de la persona amb facultats d’organització i direcció de cada
subcontractista i, en el seu cas, dels representants legals dels treballadors de la mateixa, les respectives dates d’entrega 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 marcar la dinàmica i desenvolupament del procediment de coordinació establert, i les
anotacions efectuades per la Direcció Facultativa sobre l’aprovació de cada subcontractació
subcontractació excepcional.
Al Llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució
d’obra, les empreses i treballadors autònoms que intervinguin a l’obra, els tècnics de prevenció, els
e delegats de prevenció,
l’autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin a l’execució de l’obra.

16.. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS
Quan el Coordinador i durant l’Execució de les obres, observes incompliment
incompliment de les Mesures de seguretat i salut, advertirà al
contractista i deixarà constància de tal incompliment en el llibre d’incidències, quedant facultat para, en circumstàncies de risc greu
i imminent para la seguretat i salut dels treballadors, disposar la
la paralització de talls o, en cas necessari, de la totalitat de l’obra.
Informarà d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l’obra.
l’ob
Igualment notificarà al contractista, i en cas necessari
necessa als subcontractistes
tistes i/o autònoms afectats de la paralització i als
representants dels treballadors.

17. INFORMACIÓ I CONSULTA DELS TREBALLADORS
Els contractistes i subcontractistes
tistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible de totes
les Mesures que hagin d'adoptar-se
se en el que se refereix a la seva seguretat i salut en l’obra.
En compliment de l’article 16 del RD 1627/1997, una
u copia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als
efectes del seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centro de treball.

A Barcelona, a __ de ______ de 20__.
ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT
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Objectius.
Aquesta normativa afecta a tots els treballs d’instal·lació i connexionat de fibra òptica, coure, equips i armaris
de comunicacions realitzats dins de les cambres tècniques de TMB.
En el document trobarem la normativa d’instal·lació de tots els equips que podem trobar dins de les cambres
de comunicacions i auxiliars, així com la normativa d’etiquetatge i documentació de tots ells.
Aquest document es troba en continua ampliació, pel que ens assegurarem de disposar sempre de la seva
última versió, cosa que veurem amb l’historial de Revisions.
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Cambres Tècniques
Les cambres tècniques són un lloc crític pel correcte funcionament de TMB ja que en el seu interior es troben
els equips que permeten el funcionament de les instal·lacions. En cap cas podrem utilitzar-les com a
magatzem i sempre mantindrem el seu ordre i neteja en el seu interior.

Per aconseguir-ho, complirem amb aquestes normes bàsiques:
-

No accedir sense autorització de qualsevol dels diferents departaments de Projectes i Manteniment de
TMB.

-

En cas de trobar algun desperfecte o anomalia al començar a treballar, avisar al responsable dels
treballs.

-

En cas de trobar aigua o calor excessiva avisar a l’operador d’estacions del CCM (Telf. 19numLínia93)

-

No deixar cap mena de material ni eines emmagatzemades dins de la sala durant els treballs.

-

Retirar tots els embalatges i el material sobrant un cop finalitzats els treballs.

-

En cas de retirar algun equip o bateria no deixar-ho en la cambra.

-

El terra de la cambra ha de quedar net desprès de finalitzar els treballs.

-

No s’han de fer mecanitzats d’armaris i d’altres dins de la cambra.

-

Tancar les portes dels armaris, dels equips i dels quadres elèctrics desprès de finalitzar els treballs.

-

Al sortir, apagar els llums i assegurar-se de que la cambra quedi ben tancada.

Totes les portes de les Cambres Tècniques aniran etiquetades en la seva part frontal exterior, a la part
superior esquerra. L’etiqueta serà d’alumini amb el text negre amb relleu, o en el seu defecte s’utilitzarà la
etiqueta Brady M21-375-580-WT amb font 28 negreta.
Cambra
S’etiquetarà com nnn-ddd on:
nnn
ddd

és el codi de l’estació o de l’operativa on es troba la cambra.
és el codi de la dependència on es troba la cambra.

Ex:

521-AX1
325-CCP
ZF1-CCP

Correspon a la Cambra de Comunicacions Auxiliar 1 de Diagonal-5
Correspon a la Cambra de Comunicacions Principal de Liceu
Correspon a la Cambra de Comunicacions Principal de Zona Franca 1
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Instal·lació d’Armaris de comunicacions
Els armaris de comunicacions o racks seran del fabricant Rittal i els models seran el models que TMB
determini en cada moment. Aquest model d’armari ja porta un equipament de sèrie tal com canalitzacions
laterals per permetre el pas del cablejat, Powerbox, llum, i els accessoris que el model tingui definits per
catàleg.
El model que s’utilitzarà el definirà TMB durant la instal·lació, i generalment serà un d’aquests:
ES8002206
XES8002209
ES8002208
XES8002207

TMB-8428C Armari de 800x800 amb 42 unitats d’alçada amb portes cegues.
TMB-8428P Armari de 800x800 amb 42 unitats d’alçada amb portes perforades.
TMB-6428C Armari de 600x800 amb 42 unitats d’alçada amb portes cegues.
TMB-6426C Armari de 600x600 amb 42 unitats d’alçada amb portes cegues.

Els armaris dins de la Cambra Comunicacions Principal que continguin electrònica activa tindran la porta
frontal i la posterior amb porta perforada. Seran de 800x800 i 42 unitats d’alçada.
Els armaris dins de la Cambra Comunicacions Principal que no continguin electrònica (cablejat i Fibra òptica)
tindran la porta frontal i la posterior amb porta cega. Seran de 800x800 i 42 unitats d’alçada.
Els armaris dins de les Cambres Auxiliars tindran la porta frontal i la posterior amb porta cega. Seran de
800x800 i 42 unitats d’alçada.
Pels armaris dins de la Cambra Comunicacions Principal, el bombí de les dues portes de l’armari serà el bombí
KABA del pla de numeració KABA 20 TY50099 corresponent als armaris de les cambres de comunicacions.
Pels armaris dins de qualsevol Cambra Auxiliar, el bombí de les dues portes de l’armari serà el bombí KABA
del pla de numeració KABA 20 TY50099 corresponent als armaris de les cambres de comunicacions.
A l’armari de comunicacions definirem una porta frontal i una porta posterior. Anomenarem porta frontal a la
porta que entrant a la dependència quedi mes accessible, i serà la que portarà l’etiqueta identificativa del
rack. En principi, tots els equips instal·lats en l’armari tindran la seva part frontal accessible des d’aquesta
porta. L’armari haurà d’estar col·locat de tal forma que les dues portes es puguin obrir completament.
Per a les Cambres Tècniques on s’instal·li un armari de paret, aquest serà del fabricant Rittal, i segons les
unitats d’alçada necessàries seleccionarem un model de dins d’aquesta llista, segons el que determini TMB.
DK 7709.735
DK 7715.735
DK 7721.735

Armari de paret amb 9 unitats d’alçada
Armari de paret amb 15 unitats d’alçada
Armari de paret amb 21 unitats d’alçada
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L’etiqueta de la porta frontal de tots els tipus d’armari estarà feta amb l’etiqueta Brady M21-375-580-WT,
amb font 28 negreta, ubicada en la part superior esquerra i la seva nomenclatura serà:

Rack
S’etiquetarà com RK-nnn-ddd-rr on:
nnn
ddd
rr

és el codi de l’estació o de l’operativa on es troba el rack.
és el codi de la dependència on es troba el rack.
és un comptador seqüencial en cada dependència començant per 01. Definim un rack 00 que
representa qualsevol equip de paret (equip standalone) que no estigui dins de cap armari.

Ex:

RK-521-AX1-01 Correspon a l’amari 1 de la cambra AX1 de Diagonal-5
RK-325-CCP-03 Correspon a l’armari 3 de la cambra CCP de Liceu
RK-ZF1-CCP-05 Correspon a l’armari 5 de la cambra CCP de Zona Franca 1

El Powerbox de l’armari de comunicacions es subministrarà complet amb vuit endolls més un magnetotèrmic
que permeti tallar l’alimentació de tots ells. Aquest magnetotèrmic normalment serà de 10A corba C, però
abans de la seva instal·lació es confirmarà amb TMB el seu amperatge, per tal de no provocar discrepàncies
entre el Quadre Elèctric Principal, la línia elèctrica i el Powerbox. El Powerbox el trobarem a la part inferior de
l’armari accessible des de la porta posterior. Aquest Powerbox s’etiquetarà amb el nom del circuit elèctric que
l’alimenta i amb l’etiqueta normalitzada de “Risc Elèctric” en el seu frontal. En cas de que l’armari disposi de
SAI de peatge, aquest SAI anirà a la part inferior de l’armari i el Powerbox en la part immediatament superior
contigua al SAI.
En el cas de previsió que en l’armari de comunicacions hi hagin molts equips alimentats, es podrà col·locar un
altre Powerbox en el mateix armari, alimentat de la mateixa línia elèctrica, o una regleta d’endolls fixada
correctament en el lateral posterior de l’armari de forma que permeti el tancament de la porta i la instal·lació
de nous equips. Aquesta regleta es connectarà a la sortida del tèrmic que es troba dins del Powerbox que
s’amplia. La regleta sempre serà metàl·lica i mecanitzada per a permetre la seva correcta fixació a l’armari.
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Instal·lació d’equips enrackats en Armaris de Comunicacions.
Tots els equips que s’instal·lin en un armari de comunicacions tindran la seva part davantera en el frontal de
l’armari.
Tots els equips s’enrackaran utilitzant tots els sistemes de fixació que disposin per a tal efecte. La forma de
fixació és l’estàndard per a guies de 19”. A l’hora d’enrackar un equip s’haurà de vigilar d’utilitzar posicions
“U” completes, i no utilitzar dos mitges “U” de forma que es perdés espai útil per altres equips.
Els equips aniran fixats a la guia amb tots els cargols disponibles en el frontal de l’equip, encara que es
consideri que per pes es podria prescindir d’alguns. Aquests cargols seran M6, portaran arandela de plàstic
per ajustar a l’equip i també s’utilitzarà la femella expansible corresponent, la que abans de fixar l’equip
quedarà correctament subjecta en la guia de 19” del rack.
S’haurà de tenir en compte que un cop enrackat l’equip ha de permetre que la porta de l’armari de
comunicacions es pugui tancar correctament. No s’admetrà cap equip enrackat de forma que ell o el seu
cablejat associat no permeti el correcte tancament de l’armari.
El Powerbox tindrà la seva part davantera en la porta posterior de l’armari. Normalment anirà instal·lat en la
part inferior.
El Powerbox portarà la etiqueta normalitzada de “Risc Elèctric” en el seu frontal.
Tots els equips que necessitin alimentació es connectaran al Powerbox o regleta elèctrica del seu armari. En
cap cas es col·locarà un “ladrón” per alimentar l’equip, ni s’alimentarà de l’endoll d’enllumenat de l’armari, ni
s’alimentarà de l’armari del costat. Tampoc es connectarà a bornes elèctriques.
Tots els equips aniran etiquetats en el seu frontal segons la nomenclatura que es defineixi per a cadascun
d’ells. L’etiqueta serà Brady M21-375-580-WT, amb font 14 negreta.
Per a qualsevol tipus d’equip que s’instal·li, es desinstal·li o es modifiqui la seva posició, s’omplirà la següent
fitxa amb totes les dades del nou equip/equips a instal·lar, indicant perfectament les seves unitats d’alçada i
la posició en l’armari. En cas de moure algun equip existent, s’indicarà la seva posició inicial i la final.
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Es farà una foto on es vegi tot el frontal de l’armari en una única foto. El fitxer tindrà el nom:
Foto1_NumEstacióCambraArmari_e01_v01_Data.jpg
Exemple:
Foto1_138CCP01_ e01_v01_20120209.jpg
Estació 138
Cambra CCP
Data 9-2-12
En cas de ser necessari fer dues fotos per agafar completament tot l’armari, es numerarà Foto1_... i Foto2_...
-Equip Òptic enrackat en armaris de comunicacions
Seguirem el criteri d’instal·lació general indicat anteriorment. Tots els equips òptics s’intentaran instal·lar en el
mateix armari de comunicacions sempre que sigui possible.
En el cas de que només tinguem un repartidor òptic, aquest s’instal·larà en la part frontal superior de l’armari
de comunicacions.
Sota de cada repartidor òptic col·locarem un organitzador de cablejat o passafils de forma que tots els seus
tirantets quedin organitzats correctament.
Definim diferent nomenclatura per les etiquetes dels equips òptics segons quin siguin. Aquestes etiquetes
s’hauran de reportar a TMB per a que les pugui introduir al software d’Auditoria de Fibra Òptica de TMB.
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La nomenclatura de les etiquetes dels equips serà:
Mòdul Empalms
S’etiquetarà com ME-xxx-ddd-rr-nn on:
xxx
ddd
rr
nn

és
és
és
és

el codi de l’estació o de l’operativa on es troba el mòdul d’empalms.
el codi de la dependència on es troba el mòdul d’empalms.
el codi que identifica el rack dins de la dependència. Si està dins d’un equip standalone es posa 00.
un comptador independent per a cada dependència, començant per 01.

Ex:

ME-521-AX1-01-01
ME-325-CCP-03-02
ME-ZF1-CCP-05-01

Correspon al primer mòdul d’empalms de l’armari 1 del AX1 de l’estació 521.
Correspon al segon mòdul d’empalms de l’armari 3 del CCP de l’estació 325.
Correspon al primer mòdul d’empalms de l’armari 5 del CCP de ZF1.

Mòdul Repartidor
S’etiquetarà amb el format MRkk-xxx-ddd-rr-nn on:
kk
xxx
ddd
rr
nn

és el número de ports màxim del repartidor.
és el codi de l’estació o de l’operativa on es troba el mòdul repartidor.
és el codi de la dependència on es troba el mòdul repartidor.
és el codi que identifica el rack dins de la dependència. Si està dins d’un equip standalone es posa 00.
és un comptador independent per a cada dependència, començant per 01, i el mateix
independentment del número de boques del repartidor.

Ex:

MR24-521-AX1-01-01
l’estació 521.
MR12-325-CCP-03-02
l’estació 325.
MR12-ZF1-CCP-05-01

Correspon a un mòdul repartidor de 24 boques de l’armari 1 del AX1 de
Correspon a un mòdul repartidor de 12 boques de l’armari 3 del CCP de
Correspon a un mòdul repartidor de 12 boques de l’armari 5 del CCP de ZF1.

-Equip de cablejat enrackat en armaris de comunicacions
Seguirem el criteri d’instal·lació general indicat anteriorment.
Definim diferent nomenclatura per les etiquetes dels equips de cablejat segons de quin es tracti. Aquestes
etiquetes s’hauran de reportar a TMB per a que les pugui introduir al software de gestió.
Sota de cada patch pannel col·locarem un organitzador de cablejat o passafils de forma que tots els seus
tirantets quedin organitzats correctament.
La nomenclatura de les etiquetes dels equips serà:
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Patch pannel de cablejat estructurat.
Els ports de tots els patch pannels de cablejat estructurat de la mateixa dependència numeraran
correlativament dins de tota la dependència, independentment de l’armari on es trobin.
Tots els patch pannel aniran etiquetats en el seu frontal segons la nomenclatura indicada per a cadascun
d’ells. L’etiqueta serà Brady M21-375-580-WT, amb font 9 negreta en dues línies.
El patch pannel s’etiquetarà amb el format ddd
(PrimerPort-ÚltimPort)

on:

ddd
és el codi de la dependència on es troba.
(PrimerPort-ÚltimPort) és el primer i últim port que conté el patch pannel
Ex:

CCP
(1-24)
AX1
(25-48)

Correspon al primer patch panel de cablejat estructurat de la CCP, que conté els ports
del 1 al 24.
Correspon al segon patch panel de cablejat estructurat de la AX1, que conté els ports
del 25 al 48.

Els ports per la part frontal s’hauran d’etiquetar correctament de forma que no pugui donar confusió. Es
poden etiquetar tots els ports individualment, o etiquetar el primer, el darrer i algun port intermedi, de forma
que quedi clara la numeració consecutiva de totes les boques.

CCP
(25-48)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Patch pannel de cablejat estructurat en CPDs i CCPs singulars.
En el CPD o en les cambres de comunicacions singulars els ports de tots els patch pannels de cablejat
estructurat del mateix armari de comunicacions numeraran correlativament dins de l’armari. Per a cada armari
es començarà amb un nou comptador de port.
Tots els patch pannel aniran etiquetats en el seu frontal segons la nomenclatura indicada per a cadascun
d’ells. L’etiqueta serà Brady M21-375-580-WT, amb font 9 negreta en dues línies.
El patch pannel s’etiquetarà amb el format ddd#XX
(PrimerPort-ÚltimPort)

on:

ddd
és el codi de la dependència on es troba.
XX
és el número de l’armari.
(PrimerPort-ÚltimPort) és el primer i últim port que conté el patch pannel
Ex:

CPD#51
(1-24)
CPD#51
(225-248)

Correspon al primer patch panel de cablejat estructurat del CPD dins de l’armari 51,
que conté els ports del 1 al 24.
Correspon a un patch panel de cablejat estructurat del CPD dins de l’armari 51, que
conté els ports del 225 al 248.
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Els ports per la part frontal s’hauran d’etiquetar amb el seu port destí. S’han d’etiquetar tots els ports
individualment amb el format ddd#XX
on:
Port
ddd
XX
Port

és el codi de la dependència destí del cablejat.
és l’armari destí del cablejat.
és el port dins de l’armari destí.

Ex: CPD#51 C0.2#1 C0.2#1 CPD#85
13
1
2
35

CCP#51
(25-48)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Correspon als diferents destins del cablejat a diferents sales.

10

11

12

13

14

CPD#39 CPD#39 CPD#39 C0.2#1 C0.2#1 C0.2#1 C0.2#1 C0.2#1 C0.2#1 CPD#85 CPD#85 CPD#85 CPD#85 CST#2
1

2

3

7

8

9

10

11

12

25

25

25

25

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CST#2

CST#2

CST#2

CST#2

CST#2

CST#2

CST#2

CST#2

CST#2

CST#2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Patch pannel de cablejat d’enllaç de 25 parells
El repartidor de 25p sempre s’etiquetarà amb el mateix nom del cable que hi arriba. Els diferents patch panels
que trobem en els dos extrems del mateix cable, tenen el mateix nom.
Tots els patch pannel aniran etiquetats en el seu frontal segons la nomenclatura indicada per a cadascun
d’ells. L’etiqueta serà Brady M21-375-580-WT, amb font 14 negreta.
Cada repartidor de 25p es codificarà amb el format C25P-xxxyyyvvvwww-z on:
xxx
yyy
vvv
www
z

és
és
és
és
és

el codi de l’estació o de l’operativa d’origen.
el codi de la dependència d’origen.
el codi de l’estació o de l’operativa de destí.
el codi de la dependència de destí.
un comptador numèric consecutiu per cada cable de coure de parells que fa el mateix recorregut.

Ex:

C25P-521CCP521AX1-1 Correspon al primer patch panel o borner de 25p per un cable que va de la
CCP de l’estació 521 fins a la cambra AX1 de la mateixa estació.
C25P-521CCP521AX1-2 Correspon al segon patch panel o borner de 25p per un cable que va de la
CCP de l’estació 521 fins a la cambra AX1 de la mateixa estació.

Els parells es connectaran de la següent forma:

C25P-xxxyyyvvvwww-z
Nº fils

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

4

Reservat DECT
22
23
24
4

4

4

50p
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Patch pannel de Parells Central de Telefonia.
Els ports de tots els patch pannels de Parells Central de Telefonia de la mateixa dependència numeraran
correlativament dins de tota la dependència, independentment de l’armari on es trobin.
Tots els patch pannel aniran etiquetats en el seu frontal segons la nomenclatura indicada per a cadascun
d’ells. L’etiqueta serà Brady M21-375-580-WT, amb font 9 negreta en dues línies.
El patch pannel s’etiquetarà amb el format Parell Central on:
(PrimerPort-ÚltimPort)
Parell Central
indica que es tracta d’un parell central de telefonia.
(PrimerPort-ÚltimPort) és el primer i últim port que conté el patch pannel del parell central.
Ex: Parell Central
(1-24)

Correspon al primer patch panel de Telefonia de la CCP, que conté els ports
del 1 al 24.

Els ports per la part frontal s’hauran d’etiquetar correctament de forma que no pugui donar confusió. Es
poden etiquetar tots els ports individualment, o etiquetar el primer, el darrer i algun port intermedi, de forma
que quedi clara la numeració consecutiva de totes les boques.

Parell central
(1-24)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Borner WAGO.
El borner WAGO sempre s’etiquetarà amb el mateix nom del cable que hi arriba. Pel que els dos borners que
trobem en els dos extrems del mateix cable tenen el mateix nom.
Cada borner es codificarà amb el format C25P-xxxyyyvvvwww-z on:
xxx
yyy
vvv
www
z

és
és
és
és
és

el codi de l’estació o de l’operativa d’origen.
el codi de la dependència d’origen.
el codi de l’estació o de l’operativa de destí.
el codi de la dependència de destí.
un comptador numèric consecutiu per cada cable de coure de parells que fa el mateix recorregut.

Ex:

C25P-521CCP521AX1-1 Correspon al primer borner o patch panel de 25p per un cable que va de la
CCP de l’estació 521 fins a la cambra AX1 de la mateixa estació.
C25P-521CCP521AX1-2 Correspon al segon borner o patch panel de 25p per un cable que va de la
CCP de l’estació 521 fins a la cambra AX1 de la mateixa estació.
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-Equip d’alimentació elèctrica enrackat en armaris de comunicacions
En les ampliacions elèctriques dels armaris de comunicacions s’haurà de tenir en compte l’estat en el que es
troba l’actual alimentació.
Si partim d’un Powerbox existent, amb posicions lliures, cablejarem totes les posicions lliures i instal·larem un
magnetotèrmic de l’amperatge i corba que TMB determini.
Si partim d’un carril DIN amb endolls i bornes i volem ampliar en un o dos endolls, els instal·larem en l’espai
lliure del carri. En el cas de que no hagi espai lliure, o que vulguem ampliar en més endolls, haurem de
substituir l’actual muntatge i instal·lar un Powerbox complet amb tots els endolls possibles més un
magnetotèrmic que permeti tallar l’alimentació de tots ells. Aquest magnetotèrmic serà de 10A corba C (a
determinar per TMB abans de la seva instal·lació).
Si partim d’un Powerbox existent, sense posicions lliures, instal·larem una regleta d’endolls fixada
correctament en el lateral posterior de l’armari de forma que permeti el tancament de la porta i la instal·lació
de nous equips. Aquesta regleta es connectarà a la sortida del tèrmic que es troba dins del Powerbox que
s’amplia. La regleta sempre anirà connectada a les bornes internes del Powerbox, i mai endollada al mateix.
La regleta sempre serà metàl·lica i mecanitzada per a permetre la seva correcta fixació a l’armari.
Tot això ho farem sempre d’acord amb el que indica el Reglament de Baixa Tensió.
La ubicació del tèrmic i els endolls en el Powerbox quedarà de la següent forma:

Tèrmic
10 Amp

Endoll

Endoll

Endoll

Endoll

Endoll

Endoll

Endoll

Endoll
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Instal·lació de cablejat de fibra òptica
Tots els tirantets de fibra òptica entre equips de diferents armaris aniran convenientment entubats per
l’exterior dels armaris amb tub metàl·lic flexible d’acer galvanitzat amb funda plàstica (tipus Interflex
Ondaplast o similar), de longitud suficient i amb racors terminadors als extrems del tub. Sempre es farà el
recorregut per fora dels armaris, mai pel seu interior, encara que els armaris siguin contigus i no tinguin
parets laterals. Aquest recorregut amb el tub es realitzarà per una canalització de rejiband o canal tipus Unex
existent. Dins de l’armari el tirantet disposarà de cinta helicoïdal durant tot el seu recorregut des de la
finalització del coarrugat i fins l’equip destí. Aquest recorregut sempre serà per les safates laterals de l’armari i
pels passafils dins de l’armari. Quan varies fibres comparteixin origen i destí, podran anar per dins del mateix
tub. Si sobre els armaris es disposa d’una canalització exclusiva pel pas de la fibra òptica, separada de la resta
de cablejat, no caldrà utilitzar el tub coarrugat, i a la sortida d’aquesta canal es col·locarà directament la cinta
helicoïdal.
Encara que el tipus de cable no aparegui en aquest document, aquest anirà etiquetat amb etiqueta Brady ref.
M21-1250-427.
Segons el tipus de cable o tirantet de Fibra òptica, tindrem diferents formats d’etiqueta:
Tub coarrugat
Aquesta etiqueta es realitzarà amb el portaetiquetes tipus Laminat de Brady ref. LC-65X13-B7644, i el text es
realitzarà amb l’etiqueta Brady ref. M21-375-580-WT amb font 14 negreta. El portaetiquetes es fixarà al tub
mitjançant una brida.
Cada tub es codificarà amb el format #ArmariOrigen-#ArmariDestí on:
ArmariOrigen és el número de l’armari origen del tub.
ArmariDestí és el número de l’armari destí del tub.
Ex:

#15-#16

Correspon a un tub coarrugat que va de l’armari 15 al 16.

Cable de fibra òptica
Aquesta etiqueta es realitzarà amb el portaetiquetes tipus Laminat de Brady ref. LC-65X13-B7644, i el text es
realitzarà amb l’etiqueta Brady ref. M21-375-580-WT amb font 14 negreta. El portaetiquetes es fixarà al cable
mitjançant una brida.
Cada cable principal es codificarà amb el format Fnnnmm-xxxyyyvvvwww-z on:
nnn
mm
xxx
yyy
vvv
www
z

és el número de fibres monomode del cable.
és el número de fibres multimode del cable.
és el codi de l’estació o de l’operativa d’origen.
és el codi de la dependència d’origen.
és el codi de l’estació o de l’operativa de destí.
és el codi de la dependència de destí.
és un comptador numèric consecutiu per cada cable que fa el mateix recorregut, independentment
del nombre de fibres que contingui el cable

Per definir quina és la dependència origen i quina és la dependència destí, normalment podrem definir com a
origen el CCP, o també podrem definir com l’origen com la codificació mes baixa per ordre alfabètic. En cas
d’estacions d’enllaç si que farem servir obligatòriament el criteri que l’origen és l’estació amb codificació mes
baixa per ordre alfabètic.
14
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Ex:

F04800-521CCP522CCP-1
Correspon a un cable de 48 fibres monomode que va des de la CCP
de l’estació 521 a la CCP de l’estació 522.
F00012-521CCP521AX1-1
Correspon a un cable de 12 fibres multimode que va des de la CCP de
l’estació 521 a la cambra AX1 de la mateixa estació.
F09608-521CCP522CCP-2
Correspon a un cable de 96 fibres monomode i de 8 fibres multimode
que va des de la CCP de l’estació 521 a la CCP de l’estació 522.
F09608-126CCP326CCP-1
Correspon a un cable de 96 fibres monomode i de 8 fibres multimode
que fa l’enllaç entre les CCP de dues línies diferents.

Canalització dins de túnel
Aquesta etiqueta es realitzarà amb el portaetiquetes tipus Laminat de Brady ref. LC-103X15-B7644, i el text
es realitzarà amb l’etiqueta Brady ref. M21-375-580-WT amb font 14 negreta. El portaetiquetes es fixarà al
tub mitjançant una brida.
Una canalització es codificarà amb el format CA-xxx-yyy-zzTritub on:
xxx
yyy
zz

és el codi de l’estació o de l’operativa d’origen.
és el codi de l’estació o de l’operativa de destí.
es un comptador. El criteri utilitzat és que la canalització mes propera a l’hastial de Via1 porta el
número 10, i aquest augmenta respecte s’allunya d’aquest punt, en increments de 10 unitats.
Tritub és el número del tub dins d’un tritub.
Ex:

CA-517-518-101
CA-517-518-102

Correspon al primer tub d’un Tritub que va entre l’estació 517 a la 518.
Correspon al segon tub d’un Tritub que va entre l’estació 517 a la 518.

CA-517-518-103
CA-517-518-201

Correspon al tercer tub d’un Tritub que va entre l’estació 517 a la 518.
Correspon al primer tub d’un altre Tritub que va entre l’estació 517 a la 518.

Per a la identificació dels tritubs utilitzarem els següents gràfics, en el que podem veure la numeració dels
tributs i la dels hastials del túnel, segons es tracti de túnel únic o doble.
-Túnel únic

HASTIAL 22

HASTIAL 11

3 6
2 5
1 4

3
2
1

VIA 2

VIA 1

-Túnel doble
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HASTIAL 22

HASTIAL 12

HASTIAL 21

3 6
2 5
1 4

3
2
1

VIA 2

HASTIAL 11

3 6
2 5
1 4

3
2
1

VIA 1
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Tirantet òptic
Les etiquetes seran del fabricant Brady ref. M21-1250-427 consistent en una etiqueta de material plàstic que
s’enrotlla varies vegades sobre el tirantet, amb font 9 negreta; i s’instal·laran en els dos extrems del cable.
S’admetran altres referencies Brady de material plàstic enrotllable, sempre que es vegi que perdurarà en el
temps.
Els tirantets s’etiquetaran en els dos extrems amb la mateixa etiqueta (veure annex per L9), que tindrà el
format:
PortOrigen R+RackOrigen NumRepartidorOrigen
PortDestí EquipDestí on:
PortOrigen
és el port del mòdul repartidor d’origen.
RackOrigen és el rack on es troba el repartidor d’origen
NumRepartidorOrigen són les dos xifres finals nn de l’etiqueta MRxx-ddd-rr-nn del repartidor de Fibra on
està connectat el tirantet.
PortDestí
és el port de l’equip de destí.
EquipDestí
és el sistema/servei/equip que transporta el tirantet.
Ex:

3 R02 01
49 GB
15 R01 01
50 PDH

Correspon a un tirantet que surt del port 3 del repartidor núm 1 que es troba en
l’armari 2 i que va fins al port 49 d’un Switch de Gigabit.
Correspon a un tirantet que surt del port 15 del repartidor núm 1 que es troba en
l’armari 1 i que va fins al port 50 del PDH.

En cas de que el tirantet sigui bifibra i no es pugui etiquetar individualment, es seguirà el format:
PortOrigen1-PortOrigen2 R+RackOrigen NumRepartidorOrigen
PortDestí1-PortDestí2 EquipDestí on:
PortOrigen1 és el primer port del mòdul repartidor d’origen.
PortOrigen2 és el segon port del mòdul repartidor d’origen.
RackOrigen és el rack on es troba el repartidor d’origen.
NumRepartidorOrigen són les dos xifres finals nn de l’etiqueta MRxx-ddd-rr-nn del repartidor de Fibra on
està connectat el tirantet.
PortDestí1
és el primer port de l’equip de destí.
PortDestí2
és el segon port de l’equip de destí.
EquipDestí
és el sistema/servei/equip que transporta el tirantet.
Ex:

3-4 R02 01
49 GB
15-16 R01 01
1-2 PDH

Correspon a un tirantet que surt del port 3 i 4 del repartidor núm 1 que es troba en
l’armari 2 i que va fins al port 49 (que és doble) d’un Switch de Gigabit.
Correspon a un tirantet que surt del port 15 i 16 del repartidor núm 1 que es troba en
l’armari 1 i que va fins al port 1 i 2 del PDH.

Per a qualsevol tirantet de Fibra que s’instal·li, s’haurà d’omplir una taula com aquesta.
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Exemple

Dependència

#Armari

Origen
Modul repartidor

Port

Id. Tirantet

Tipus fibra

Color

Longitud (m)

Dependència

#Armari

Destí
Equip

Port

Servei

CCP

01

MR24-CCP-511-01-01

6

1 R01 01 49 SW

MM

Taronja

3

CCP

01

SWGB-511-CCP-01

49

Gigabit

Mòduls de fibra amb MPO en CPDs
Tots els patch mòduls MPO aniran etiquetats en el seu frontal segons la nomenclatura indicada per a
cadascun d’ells. L’etiqueta serà Brady M21-375-580-WT, amb font 9 negreta en dues línies.
La part esquerra del repartidor contenidor dels mòduls MPO s’etiquetarà el nom de la sala, del rack i un
incremental amb el número del mòdul del repartidor per a cada armari del CPD.
El repartidor MPO s’etiquetarà amb el format ddd#XX
on:
(PrimerMòdul-ÚltimMòdul)
ddd
és el codi de la dependència on es troba.
XX
és el número de l’armari.
(PrimerMòdul-ÚltimMòdul) és el primer i últim mòdul que conté el repartidor.
Ex:

CPD#87
(1-3)

Cada mòdul de MPO s’identificarà amb el seu destí i el número dels ports que van a aquest destí pel mateix
recorregut. Als armaris especials MoR també s’inclourà el número d’armari i el seu codi de MoR.
El mòduls MPO s’etiquetarà amb el format ddd#XX
(PrimerPort-ÚltimPort)

on:

ddd
és el codi de la dependència destí del cablejat.
XX
és l’armari destí del cablejat.
(PrimerPort-ÚltimPort)
és el número de port òptic incremental pel mateix recorregut.
Ex:

CPD#24MoR7
(1-12)

CPD#24MoR7
(13-24)

CPD#24MoR7

CPD#87
(1-3)

(1-12)

CPD#15
(1-12)

CPD#24MoR7

(13-24)

CPD#15

(1-12)

18

Plec Normativa d’Instal·lacions de Comunicacions en Cambres Tècniques de TMB

Instal·lació de Cablejat estructurat i de parells.
Totes les instal·lacions hauran de complir la norma TIA/EIA-568-B.
Tot el cablejat estructurat dins de l’armari ha de quedar convenientment col·locat a les safates laterals i als
passafils habilitats a tal efecte.
Tots els tirantets de coure entre equips de diferents armaris aniran sempre per l’exterior dels armaris de
comunicacions, sense necessitat d’anar entubats. Aquest recorregut es realitzarà per una canalització de
Rejiband o de canal tipus Unex existent. En el cas de no existir aquesta canalització, s’haurà de realitzar per a
poder fer l’estesa del tirantet. Mai podrem tenir un tirantet o cable que no estigui recolzat en una safata de
comunicacions.
Sempre que es pugui s’evitarà estendre tirantets entre armaris i s’instal·larà en el seu lloc un repartidor de
cablejat estructurat entre els dos extrems.
Tots els cables o tirantets que utilitzin el mateix recorregut i s’estenguin a mateixa vegada aniran
convenientment agrupats formant un únic grup.
Per a la fixació dels tirantets a les canalitzacions, baixants o altres dins dels armaris de comunicacions no
s’utilitzaran brides de nylon, si no que s’utilitzaran brides de velcro.
Per a la fixació dels cables a les canalitzacions exteriors dels armaris de comunicacions s’utilitzaran brides de
nylon. Dins d’una cambra que es pugui considerar Node Principal o CPD utilitzarem sempre brides de velcro
tant en l’interior com l’exterior dels armaris menys en el cas de cablejat de gran rigidesa o pes que
requereixin de brides de nylon per fixar-los correctament.
Els tirantets han de tenir la longitud justa i necessària per arribar al destí sense necessitat de realitzar grans
coques de cable. Sempre que es pugui s’utilitzaran tirantets realitzats en fàbrica, on els connectors dels
extrems es troben perfectament fusionats amb una goma protectora. Com que aquests tirantets es fabriquen
en diverses mides, mai tindrem problemes de no ajustar-nos a la longitud necessària del recorregut.
Encara que el tipus de cable no aparegui en aquest document, aquest anirà etiquetat amb etiqueta Brady ref.
M21-1250-427.
Etiquetatge Cablejat estructurat fins a punt d’usuari.
En els dos extrems del cable s’haurà d’etiquetar l’origen del cable, més el port corresponent del patch pannel.
Les etiquetes seran del fabricant Brady ref. M21-1250-427 consistent en una etiqueta de material plàstic que
s’enrotlla varies vegades sobre el tirantet, amb font 9 negreta, repetit el texte en dues línies com a mínim; i
s’instal·laran en els dos extrems del cable. S’admetran altre tipus d’etiqueta de material plàstic enrotllable,
sempre que es vegi que perdurarà en el temps.
S’etiquetarà com Origen-Port on:
Origen és la dependència origen del cable.
Totes les dependències utilitzaran la nomenclatura de dependència, menys les gerències i casos
especials, que utilitzaran la nomenclatura d’estació.
Port és el port del patch pannel origen del cable. Els patch pannels numeraran dins de la mateixa
dependència des de 1 fins al total de ports existents.
Ex:

CCP-01
CCP-02
CCP-58

Cable provinent de la boca 1 del patch panel que es troba en la CCP.
Cable provinent de la boca 2 del patch panel que es troba en la CCP.
Cable provinent de la boca 58 del patch panel que es troba en la CCP.
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GL5-05
AX1-08

Cable provinent de la boca 5 del patch panel que es troba en la Gerència L5.
Cable provinent de la boca 8 del patch panel que es troba en la AX1.

Etiquetatge punt d’usuari.
El punt d’usuari sempre s’etiquetarà amb el mateix nom del cable que hi arriba. En cas d’instal·lació en un
patch pannel existent i que no disposi de la identificació compresa en aquesta normativa, s’identificarà també
la boca del patch pannel amb la mateixa nomenclatura que el punt d’usuari. D’aquesta forma en els dos
extrems disposarem de la mateixa etiqueta.
Tots els punts d’usuari aniran etiquetats en el seu frontal segons la nomenclatura indicada per a cadascun
d’ells. L’etiqueta serà Brady M21-375-580-WT, amb font 14 negreta.
S’etiquetarà com Origen-Port on:
Origen és la dependència origen del cable.
Totes les dependències utilitzaran la nomenclatura de dependència, menys les gerències i casos
especials, que utilitzaran la nomenclatura d’estació.
Port és el port del patch pannel origen del cable. Els patch pannels numeraran dins de la mateixa
dependència des de 1 fins al total de ports existents.
Ex:

CCP-01
CCP-02
GL5-05
AX1-08

Punt
Punt
Punt
Punt

de
de
de
de

dades
dades
dades
dades

provinent
provinent
provinent
provinent

de
de
de
de

la
la
la
la

boca
boca
boca
boca

1
2
5
8

del
del
del
del

patch
patch
patch
patch

panel
panel
panel
panel

que
que
que
que

es
es
es
es

troba
troba
troba
troba

en
en
en
en

la
la
la
la

CCP.
CCP.
Gerència L5.
AX1.

Etiquetatge tirantets coure.
Les etiquetes seran del fabricant Brady ref. M21-1250-427 consistent en una etiqueta de material plàstic que
s’enrotlla varies vegades sobre el tirantet, amb font 14 negreta, i s’instal·laran en els dos extrems del tirantet.
Si els tirantets tenen una etiqueta anterior, aquesta es retirarà i s’actualitzarà amb la nova. S’admetran altres
referencies Brady de material plàstic enrotllable, sempre que es vegi que perdurarà en el temps i el seu
principi d’etiquetatge sigui el mateix.
L’etiqueta serà la mateixa en els dos extrems del tirantet.

Tirantet que connecta en switch.
S’etiquetarà com SistemaPilaSwitch-PortXX on:
Sistema
Pila
Switch
Port
Ex:

és l’etiqueta dels switch. Si porta més lletres apart de SW, es traurà SW i es deixarà la resta.
Els tirantets dels switchs de la MPLS on connectem usuaris s’etiquetaran com a NGSW.
és la pila a la que pertany el switch (si només hi ha una pila aquesta serà la 1).
és el switch dins la pila de switch (si només hi ha un switch aquest serà el 1).
és el número del port de switch.

SW11-23
GB12-17
USR13-21
NGSW11-01

Correspon
Correspon
Correspon
Correspon

a
a
a
a

un
un
un
un

tirantet
tirantet
tirantet
tirantet

que
que
que
que

es connecta
es connecta
es connecta
es connecta

a
a
a
a

la
la
la
la

boca 23 del switch genèric
boca 17 del segon switch de la Gigabit
boca 21 del tercer switch d’usuaris.
boca 1 del switch de la MPLS.
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En els equips MPLS apilats diferenciarem el switch on es trobin a la columna Port Switch, de forma S/X, on S
serà el switch i X serà el port. La columna Id Tirantet querarà igual, indicant el número de la pila i el switch
dins de la pila.
Si trobem un equip que connecta directament amb el switch sense passar pel cablejat estructurat, com per
exemple el SAI o el Node Concentrador dins d’un armari auxiliar, omplirem només la part afectada de la taula.
Totes les boques dels switchs es troben desactivades i sense connectar. Per a poder utilitzar-les, primer
s’haurà de demanar la seva activació, i és requisit indispensable enviar la taula amb tots els camps coneguts
per a que ens assignin les IPs. Desprès, un cop assignades, s’haurà de tornar a enviar la taula completament
complimentada.
Aquesta documentació també inclourà un full Excel amb el frontal de l’armari, amb tots els switchs i
repartidors de cablejats dibuixats i amb la seva identificació.

Tirantet que connecta entre dos patch pannels.
S’etiquetarà com

#ArmariOrigen
PatchOrigen
PortOrigen
#ArmariDestí
PatchDestí
PortDestí

Ex:

#ArmariOrigen-PatchOrigen-PortOrigen
#ArmariDestí-PatchDestí-PortDestí

on:

és el nom de l’armari origen del tirantet
és el nom del patch pannel d’origen, en el cas que no numerin tots els ports
seqüencialment, si no, aquest camp s’ometrà
és el número del port d’origen
és el nom de l’armari destí del tirantet
és el nom del patch pannel de destí, en el cas que no numerin tots els ports
seqüencialment, si no, aquest camp s’ometrà
és el número del port de destí

#315-22-10
#315-24-15

Correspon a un tirantet entre el STM3 patch 22 port 10 i el patch 24 port 15.

#85-106
#85-24

Correspon a un tirantet entre el CPD armari 85 port 106 i el port 24.

Tirantet que connecta Telefonia analògica.
S’etiquetarà com V-Parell Central on:
Parell central és el parell central de l’extensió de telefonia.
Ex:

V-105
V-105
V-27

Correspon al parell central 105 de telefonia dins de la CCP
Correspon al parell central 105 de telefonia dins de la AX1
Correspon al parell central 27 de telefonia
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En el cas que ens trobem amb un tirantet que connecta bornes Wago amb patch pannel, o patch pannel a
patch pannel, la identificació del tirantet serà la mateixa que en la cambra de comunicacions principal i
identificarà el parell central a l’origen. Per tant, a la mateixa estació podem trobar etiquetes repetides amb el
mateix parell central a diferents dependències.

Tirantet que connecta Telefonia analògica a través de MediaGateway.
S’etiquetarà com MGX-ModulPort on:
X
és el incremental de MediaGateway dins de la mateixa cambra de comunicacions.
Modul és el número del mòdul indicat en el frontal del MediaGateway en format d’una xifra. Veure el
següent gràfic per l’etiquetatge dels mòduls.
Port és el número del port d’origen en format dues xifres.
Ex:

MG1-116
MG1-GD305

Correspon al MediaGateway 1, mòdul 1, Port 16
Correspon al MediaGateway 1, mòdul GD3, Port 5

En el cas que ens trobem amb un tirantet que connecta bornes Wago amb patch pannel, o patch pannel a
patch pannel, la identificació del tirantet serà la mateixa que en la cambra de comunicacions principal i
identificarà el parell central a l’origen, que en el cas dels MediaGateway serà el seu mòdul i port d’origen. Per
tant, a la mateixa estació podem trobar etiquetes repetides amb el mateix nom a diferents dependències.
En el frontal del MediaGateway s’indicarà el número dels mòduls de la següent forma:

Les connexions que fan els tirantets també es documentaran en el full de l’auditoria de coure IP.
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Tirantet que connecta amb una càmera de vídeo.
S’etiquetarà com
XX

Ex:

C-XX

on:

és el número de l’entrada de la videomatriu on es connecta la càmera. És el número real de
càmera, no el codi VOLE.
C-23

Correspon la càmera 23 que connecta a l’entrada 23 de la videomatriu.

Etiquetatge cable coure de 25 parells.
Cada cable es codificarà amb el format CuuP-xxxyyyvvvwww-z on:
uu
xxx
yyy
vvv
www
z

és
és
és
és
és
és

el número de parells del cable
el codi de l’estació o de l’operativa d’origen.
el codi de la dependència d’origen.
el codi de l’estació o de l’operativa de destí.
el codi de la dependència de destí.
un comptador numèric consecutiu per cada cable de coure de parells que fa el mateix recorregut.

Ex:

C25P-127CCP128CCP-1
Correspon a un cable de 25 parells que va entre les cambres
principals de l’estació 127 i 128

Etiquetatge cable 25p en repartidor cablejat estructurat.
Cada cable es codificarà amb el format C25P-xxxyyyvvvwww-z on:
xxx
yyy
vvv
www
z

és
és
és
és
és

el codi de l’estació o de l’operativa d’origen.
el codi de la dependència d’origen.
el codi de l’estació o de l’operativa de destí.
el codi de la dependència de destí.
un comptador numèric consecutiu per cada cable de coure de parells que fa el mateix recorregut.

Ex:

C25P-127CCP127AX1-1
Correspon al cable de 25 parells que va entre la cambra principal de
l’estació 127 a la seva cambra AX1.

Etiquetatge cable 25p en bornes Wago o qualsevol altre tipus de repartidor.
Cada cable es codificarà amb el format C25P-xxxyyyvvvwww-z on:
xxx
yyy
vvv
www
z

és
és
és
és
és

el codi de l’estació o de l’operativa d’origen.
el codi de la dependència d’origen.
el codi de l’estació o de l’operativa de destí.
el codi de la dependència de destí.
un comptador numèric consecutiu per cada cable de coure de parells que fa el mateix recorregut.

Ex:

C25P-127CCP127AX1-2 Correspon al segon cable de 25 parells que va entre la cambra principal de
l’estació 127 a la seva cambra AX1.
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Taula de Cablejat Estructurat
Existeix una sola taula de cablejat estructurat on quedarà reflectida tota la informació de cablejat estructurat
ja sigui per veu o dades o qualsevol altre element que faci servir aquest cablejat estructurat, així com el
cablejat de reserva que s’hagi afegit a noves ubicacions tècniques per a futur us dels diferents elements.
La taula és com l’exemple següent:

Origen
Dependència

Cablejat Estructurat

#Armari

Equip

RK-111-CCP01
RK-111-CCP01
RK-111-CCP01
RK-111-CCP01
RK-111-CCP01
RK-111-CCP02
RK-111-CCP02
RK-111-CCP02

NGSW-111CCP-01
NGSW-111CCP-01
NGSW-111CCP-01
NGSW-111CCP-01
NGSW-111CCP-01
MG1-111CCP-02
MG1-111CCP-02
MG1-111CCP-02

CCP

RK-111-CCP02

MG1-111CCP-02

4

CCP

RK-111-CCP02

MG1-111CCP-02

5

RK-111-CCP02

MG1-111CCP-02

6

RK-111-CCP02

MG1-111CCP-02

7

RK-111-CCP02

MG1-111CCP-02

8

RK-111-CCP02

PABX-111CCP-02

7

RK-111-CCP02

PABX-111CCP-02

8

RK-111-CCP02
RK-111-CCP04
RK-111-CCP04

PABX-111CCP-02
EQUIP DE
VIDEO
EQUIP DE
VIDEO

CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP

CCP

CCP

CCP

CCP

CCP
CCP
CCP
CCP

Port Equip
1
2
3
4
5

Link
UP
UP
UP
UP
UP

Estat enllaç
(Mbps)
100/Full
(auto)
100/Full
(auto)
1000/Full
(auto)
1000/Full
(auto)
100/Full
(auto)

VLAN
160
160
160
160
160

1

Id. Tirantet

NGSW11-02
NGSW11-03
NGSW11-04
NGSW11-05

MG1-102

3

CAT5e

MG1-103

15

CCL-31

CAT5e

8

CCL-24

CAT5e

4

CCL-20

CAT5e

12

CCL-11

CAT5e

AX1
AX1
AX1
AX1
AX1
AX1
AX1

AX1

AX1

AX1

AX1

AX1

AX1

Equip

RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101

NGSW-111AX1-01
NGSW-111AX1-01
NGSW-111AX1-01
NGSW-111AX1-01
NGSW-111AX1-01
NGSW-111AX1-01
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1

RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101

RK-111-CCP01
RK-111-CCP01
RK-111-CCP01
RK-111-CCP01
RK-111-CCP01
RK-111-CCP02
RK-111-CCP02
RK-111-CCP02

Etiqueta Punt Servei/Sistem
usuari
a
NA
CCL-31
CCL-24
CCL-20
CCL-11

1

CCP-1

CAT5e

CCP-15

CAT5e

CCP-1

4

CCP-4

CAT5e

DIRECTE

NA

NA

NA

12

DIRECTE

NA

NA

NA

9

DIRECTE

NA

NA

NA

5

DIRECTE

NA

NA

NA

8

DIRECTE

NA

NA

NA

CCP-15
CCP-4

MG1-104

MG1-105

MG1-106

MG1-107

MG1-108

13
DIRECTE

NA

NA

NA

DIRECTE

NA

NA

NA

19

V-7

V-8
9

V-3

NA

C-10

NA

C-11

20
2

CCP-2

CAT5e

21

CCP-21

CAT5e

15

CCP-15

CAT5e

RK-111-CCP02
RK-111-CCP02
RK-111-CCP02

Adreça IP
Equip

Dependència

Armari

10.160.11.67

SD

NA

NS

NA

NS

NA

NS

NA

NS

NA

TELF(11101)

SELECT. V1

NA

TELF(11102)

SELECT. V2

TELF(11171)

CCE

QUIOSC

RM (rljnmo- 10.160.11.22
111-srp-111)
9
10.160.11.16
PC-5608
4
10.160.11.16
PC-4745
2
10.160.11.16
PC-5138
0

C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1
C25P111CCP111A
X1-1

Port Equip
1
2
3
4
5
6

Link
DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED

Estat enllaç
(Mbps)
auto
auto
auto
auto
auto
auto

VLAN
160
160
160
160
160
160

Etiqueta Port
Tipus cable
Patch

NA

NA

AX1

NA

NA

NA

RK-111-CCP02

CCP-2

(11130)

CCP

NA

VIDEO IP

VEST.1

NA

CCP-15

VIDEO IP

VEST.0

NA

Destí
Adreça IP
Equip

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

CAT5e

RK-111-AX101

AX1-9

AX1

NA

CAT5e

RK-111-AX101

AX1-11

CAT5e

RK-111-AX101

AX1-8

CAT5e

RK-111-AX101

AX1-7

CAT5e

RK-111-AX101

AX1-5

RK-111-AX101

AX1-1

RK-111-AX101

AX1-10

1

AX1-9

2

AX1-11

3

AX1-8

4

AX1-7

5

AX1-5

11

AX1-1

CAT5e

12

AX1-10

CAT5e

NA
NA
NA
NA
NA

6

AX1-6

CAT5e

7

AX1-3

CAT5e

8

AX1-4

CAT5e

9

AX1-2

CAT5e

10

AX1-12

CAT5e

#Armari

Etiqueta Punt Servei/Sistem
usuari
a

NA

V-8

NA

NA

NA

20

AX1

RK-111-CCP02

Armari

V-7

NA

NA

NA

19

NA

RK-111-CCP02

Dependència

MG1-108

NA

CCP

NA

13

AX1

RK-111-CCP02

NA

MG1-107

NA

CCP

NA

8

NA

RK-111-CCP02

NA

MG1-106

NA

CCP

NA

5

NA

RK-111-CCP02

NA

MG1-105

NA

CCP

NA

9

NA

RK-111-CCP02

Port Patch

MG1-104

AX1

NA

CCP

Id. Tirantet

12

AX1

NA

CCP-21

Cablejat Estructurat

#Armari

RK-111-AX101

Destí
#Armari

15

Origen
Dependència

Etiqueta Port
Tipus cable
Patch

NGSW11-01

MG1-101

2

Port Patch

RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101
RK-111-AX101

TELF(11130)

AX1-6
AX1-3
AX1-4
AX1-2
AX1-12

NA

TELF(11131)

CBT

TELF(11132)

CT6

TELF(11133)

ES

TELF(11135)

SEC

TELF(11133)

ES

TELF(11135)

SEC

RESERVA

AX1

RESERVA

CBT

RESERVA

CT6

RESERVA

ES

RESERVA

SEC

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Aquesta taula està diferenciada en tres grups:
Origen, en aquest grup quedarà reflectida la informació de l’origen del cablejat estructurat, la sala tècnica
d’on surt el cable, i la informació de l’equip que dona el servei. Dins d’aquest grup s’omplirà la següent
informació:
-

Dependència, és el nom de la sala tècnica on està l’equip que dona el servei. S’etiquetarà com
ddd-n on

-

o

ddd és el codi de la dependència on es troba la cambra

o

n és un comptador seqüencial en cada dependència començat per 1.

Armari, és l’armari (Rack) de comunicacions on està instal·lat l’equip. S’etiquetarà com Rk-nnnddd-rr on
o nnn
és el codi de l’estació o de l’operativa on es troba el rack.
o ddd
és el codi de la dependència on es troba el rack.
o rr
és un comptador seqüencial en cada dependència començant per 01. Definim un rack
00 que representa qualsevol equip de paret (equip standalone) que no estigui dins de cap
armari.

-

Equip, és l’equip instal·lat a un armari de comunicacions que dona el servei. S’etiquetarà com
Sistema-nnn-ddd-rr on
o
o
o
o

-

Port Equip, és cadascun dels ports dels diferents sistemes. S’etiquetarà com r on
o

-

Sistema és el nom de l’equip que dona el servei.
nnn
és el codi de l’estació o de l’operativa on es troba l’equip.
ddd
és el codi de la dependència on es troba l’equip.
rr
és un comptador seqüencial de cada sistema en cada dependència començant per 01.

r és un comptador seqüencial dels diferents ports de l’equip començant per 1.

Id. Tirantet, és l’etiquetatge de cadascun dels tirantets que surten de cada equip. S’etiquetarà com
Sistemaxx-rr on

-

o

Sistema és el nom de l’equip que dona el servei.

o

xx

Les columnes Link, Estat Enllaç (Mbps) i Vlan són a omplir pel departament de xarxes.

Cablejat estructurat, en aquest grup es defineix les posicions, etiquetatges i ubicacions del cablejat
estructurat. Dins d’aquest grup s’omplirà la següent informació:
-

Port Patch, és la posició de la boca del patch pannel de camp d’on sortirà el cablejat estructurat del
subsistema horitzontal cap a la roseta. S’etiquetarà com r on

-

o

r és un comptador seqüencial dels diferents ports de l’equip començant per 1.

o

DIRECTE és quan el tirantet enllaça de forma directe diferents equips dins de la mateixa
sala.

Etiqueta Port Patch, és l’etiqueta de la posició de la boca del patch pannel de camp d’on sortirà el
cablejat horitzontal. S’etiquetarà com ddd-r on
o
o

ddd
és el codi de la dependència on es troba el patch pannel.
r és un comptador seqüencial dels diferents ports del patch pannel de l’equip començant per
1.
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-

Tipus de Cable, aquest camp fa referència a la categoria del cable que surt del patch pannel en el
cablejat estructurat. S’etiquetarà com zzz on
o

-

zzz indicarà la categoria del cable instal·lat. CAT5e o CAT6 en funció del cable.

Armari, és l’armari (Rack) de comunicacions on està instal·lat el patch pannel de camp. S’etiquetarà
com Rk-nnn-ddd-rr on
o nnn
és el codi de l’estació o de l’operativa on es troba el rack.
o ddd
és el codi de la dependència on es troba el rack.
o rr
és un comptador seqüencial en cada dependència començant per 01. Definim un rack
00 que representa qualsevol equip de paret (equip standalone) que no estigui dins de cap
armari.

Destí, en aquest últim grup es defineix la nomenclatura de les rosetes, la ubicació tècnica del cablejat i el
nom del servei/sistema que dona el cablejat estructurat. Dins d’aquest grup s’omplirà la següent informació:
-

Etiqueta Punt Usuari, és l’etiqueta ubicada al punt final i/o roseta que es correspon amb l’etiqueta
Port Patch de la sala tècnica origen del cable. S’etiquetarà com ddd-r on
o
o

ddd
és el codi de la dependència on es troba el patch pannel.
r és un comptador seqüencial dels diferents ports del patch pannel de l’equip començant per
1.

En el cas de cables directes o enllaços de 25 parells, és la boca del Patch pannel o el parell de bornes
Wago que connecta el cable de 25 parells entre dos sales tècniques. S’etiquetarà com r on
o

-

r és un comptador seqüencial dels diferents ports de l’equip començant per 1.

Servei/Sistema, és l’etiqueta que indica el servei que dona el cablejat estructurat. S’etiquetarà com
hhh que es correspondrà a la de l’annex de dependències.
o

-

En el cas que sigui un enllaç del cable de 25 parells entre dues sales tècniques. S’etiquetarà
com a C25P-nnnddd-nnnfff-r on
 nnn
és el codi de l’estació o de l’operativa on es troba el patch o bornes wago.
 ddd
és el codi de la dependència origen.
 fff
és el codi de la dependència final.
 r
és un comptador seqüencial començant per 1.

Dependència, és el nom de la dependència tècnica on està ubicat el servei a connectar. S’etiquetarà
com xxxx-yyyy que es correspondrà a la taula adjunta a l’annex d’aquest document amb el Codis
Ubicacions.

-

La columna Adreça IP Equip, és a omplir pel departament de xarxes.

-

En aquelles columnes que no tenim prou informació s’ha d’etiquetar con NS.

-

En aquelles columnes que no aplica la informació s’ha d’etiquetar con NA.
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Instal·lació de PC en el Lloc Central de Metro
Tots els ordinadors que trobem instal·lats en les sales tècniques que donen suport al Centre de Control de
Metro tenen separada la CPU del que és la pantalla, teclat i ratolí.
Per realitzar la unió entre PC i els seus elements externs s’utilitzen diferents tipus de aparells KVM per adaptar
el senyal de VGA + teclat + ratolí mitjançant cablejat estructurat ethernet.
En general, aquests aparells consten d’un emissor i un receptor. El emissor estarà al costat de PC i el receptor
al costat de la pantalla.
Diagrama general dels equips KVM:

Instal·lació de emissor KVM a PC:






El PC està instal·lat en una safata d’un rack concret en una sala de equips Telecontrol. Aquest PC
estarà alimentat de la UPS corresponent a cada telecomandament o servei corporatiu.
El emissor ha d’estar ben subjectat a la sortida VGA.
El emissor s’alimenta amb una entrada USB, sempre del mateix PC.
No s’han de connectar els cables PS2. Únicament s’ha de connectar el cable USB
Per regle general hi haurà dos tirantets, un que anirà al Switch corresponent i l’altre el del KVM que
anirà a una posició de patch panel. S’etiquetarà segons indicacions.

Exemple d’instal·lació:
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Instal·lació de receptor KVM i pantalla PC:





La pantalla està instal·lada en un suport específic, i ben ajustada mecànicament a la taula CCM i
estarà alimentada de la toma d’UPS corresponent.
El receptor s’instal·la a la safata de darrera la taula que es basculant, amb velcro industrial de dues
cares.
S’alimenta amb font externa de la toma corresponent de UPS. La font externa s’instal·la al costat del
seu receptor.
Es connecten els cables de dades (tirantet ethernet), pantalla, teclat i ratolí, i es passen per la safata
corresponent. El tirantet ethernet anirà fins el buck corresponent que centralitza el cablejat
estructurat de la taula.

Exemples d’instal·lació:
Taula Centre Control TMB

Costat Pantalles
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Costat Buck Taula

Safata basculant per instal·lar receptor KVM.

Etiquetatge dels tirantets:
Exemple d’etiquetatge. Cal que el contractista ompli la taula i retorni al responsable tècnic de TMB.
L’etiquetatge es realitzarà tal i com s’indica en l’apartat Etiquetatge tirantets coure.
PC's Corporatius de Línies Convencionals
COONEXIÓ a SWITCH
PC

Armari STM5

5576

503-B7

CONNEXIÓ KVM's Pantalles Extensors USB
Servei

Xarxa 1

Switch corporatiu
Etiqueta tirantet SWSW-SGR-STM5-01
PC (STM5)
#504 Boca de SW
SW01-01

503-B7/SW01-01

KVM M1

Etiqueta tirantet
KVM- Patch (STM5)

Posició Patch
definitiva

Posició buck

Etiqueta
tirantet a buck

503-B7/504-10-03

504-10-03

B3/B4-01-03

TP-03

Etiqueta de tirantet a Buck, depenen del servei:
TP-03 Vol dir que es de teleprocés i que està a la posició 03 del buck de la taula
TP (teleprocés), TM (Telemando estacions), SI (sistema Vídeo) TF (telefonia), RA (Radio), TT (Telemando de
Tràfic), TE (Telemando Energia).
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La resta d’etiquetes que van en els tirantets dels armaris de PC’s i armaris de patch panel identifica sempre
l’origen i final. Exemple: 503-B7/504-10-03, llegenda: cable entre bandeja7 del armari 503 al armari 504,
patch 10 i posició 3
Finalment la instal·lació d’un equip KVM ha de tenir una posta en servei i una configuració específica de
l’equipament, amb tots els requeriments dels seus ajustos en cada cas. Finalment els paràmetres han de
quedar guardats en el equip.
Tots els tirantets utilitzats en la instal·lació del KVM ha de ser de CAT6 S/FTP. Això és necessari pel seu
correcte funcionament.
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Annex. Codis Ubicacions.
Per a tots els dispositius de la xarxa de TMB, utilitzarem aquesta nomenclatura de dues paraules, en la que
podrem definir qualsevol ubicació a TMB. Per a definir una ubicació seguirem el format XXXX-YYYY on:
XXXX
SGR
SGRH
SGRT
SGF
STE
ZF2
TFR
TRG
ZF1
PNT
BX1
BX2
BX3
BXR

Descripció
Sagrera
Sagrera Honduras
Sagrera Taller Material Mòbil
Sagrada Família
Santa Eulàlia
Zona Franca 2
Triangle Ferroviari Bus
Triangle Metro
Zona Franca 1
Ponent
Boixeres Edifici 1
Boixeres Edifici 2
Boixeres Edifici 3
Boixeres Deposit trens

YYYY
CPD
CST
STM0
STM1
STM2
STM3
STM4
STM5
CCM
CCP
AX1
AX2
AX3
LAB

MGZ
UNV
TRR
VLP
RQT
STG
VHT
GL1
GL2
GL3
GL4
GL5
NAU
HRT
MRM
TLF
TRV
MCN
XXX
PRL
MDT
FUN
SNT
BAL
CAT
COL
URQ
CTL
ZPT
CRN
LLC
TRS
MRG
ZEPI

Magatzem Boixeres
Universitat
Tarragona
Vilapicina
Roquetes
Sant Genís
Vall d'Hebron Diposit trens
Gerència L1
Gerència L2
Gerència L3
Gerència L4
Gerència L5
Nau Esplugues
Horta
Miramar
Telefèric
Tramvia Blau
Mercat Nou
Número de l'estació
Paral·lel
MediaTIC (Oficines MOU-TV)
Funicular
Oficina Sants
Oficina C/Balmes
Oficina Catalunya
Oficina Colon
Oficina Urquinaona
Castell de Montjuïc
Zona Port
Cornellà
Llacuna
Torres i Bages
Maragall
ZEPI a ZF2

CX.Y

Descripció
CPD
Sala del CST
STM0 Sagrera
STM1 Sagrera
STM2 Sagrada Familia
STM3 Sagrera
STM4 Sagrada Familia
STM5 Sagrera
Centre Control Metro Sagrera
Cambra comunicacions Principal
Cambra Auxiliar 1
Cambra Auxiliar 2
Cambra Auxiliar 3
Laboratori
Cambra secundària ubicada en la Planta X, Y
indica el número de cambra

PX
EXT
SC
SD
SPS
ACIS
CRT
TAL
CPC
CAN
ES
SUB
SEC
CBT
CT6
CT25
SAI
CTTI
GSM
CCME
ZX.XX
CU
CCE
FO
CIAC
POR
FOR
OMM
MTV
MAQ
GL1

Equip ubicat fora de cambra, X indica la Planta
Exterior de TMB
Sala Comandaments
Sala Descans
Sala Pressa de Servei
Sala ACIS
Centre Regulació Tràfic Triangle
Taller
Cambra Principal de cablejat
Cabina d'andana
Enclavament de Senyalització
Subcentral
Cambra de Seccionadors
Cambra de Baixa Tensió
Cambra de Mitja tensió 6kV
Cambra de Mitja tensió 25kV
Cambra de SAI
CTTI
Cambra de GSM
Centre Control Metro Emergència
Zona dins d'una cotxera. Segons llista de zones
CECU
Cabina Cap Estació
CEFO
Centre Informació i Atenció al Client
Porteria
Formació
Oficina Material Mòbil
MouTV
Sala màquines
Gerència L1

VESTX
ANDX
INTX
ENLX

Vestíbul X de l'estació
Andana X de l'estació
Passadís intermig de l'estació
Passadís d'enllaç de l'estació
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Annex. Numeració d’estacions.
Pel cas en el que el codi d’ubicació XXX és el número de l’estació, utilitzarem aquesta llista amb el número de
totes les estacions de Metro.
LIN EA 1
111 Hospital de Bellvitge
112 Bellvitge

LIN EA 4 - LIN EA 11
413 La Pau
414 Besòs

LIN EA 9
M acropou
930 La Sagrera

113 Av. Carrilet

415 Besòs M ar

931 Sagrera TAV

114 R. J. Oliveres

416 M aresme

932 Onze Setembre

115 Can serra

417 Selva de M ar

933 Bon Pastor

116 Florida

418 Poblenou

940 Can Peixauet

117 Torrassa

419 Llacuna

941 Santa Rosa

118 St. Eulàlia

420 Bogatell

942 Fondo

119 M ercat Nou
120 Plaça Sants

421 Ciutadella
422 Barceloneta

943 Esglèsia M ajor
944 Singuerlin

121 Hostafrancs

423 Jaume I

945 Can Zam

122 Espanya

424 Urquinaona

123 Rocafort

425 P. Gràcia

901 Aeroport T1

124 Urgell

426 Girona

902 Aeroport Terminal Càrrega

125 Universitat

427 Verdaguer

903 Aeroport T2

126 Catalunya

428 Joanic

904 M as Blau

127 Urquinaona
128 Arc Triomf
129 M arina

429 Alfons X
430 Guinardó | Hospital de St. Pau
431 M aragall

905 Parc Nou
906 Cèntric
907 El Prat Estació

130 Glòries
131 Clot
132 Navas

432 Llucmajor
433 Via Julia
434 Trinitat Nova

908 La Ribera
909 Les M oreres
910 M ercabarna

134 Fabra i Puig
135 St. Andreu

437 Casa de l'aigua
438 Torre Baró

912 Fira
913 Europa Fira

136 Torras i Bages
137 Trinitat Vella

439 Ciutat M eridiana
440 Can Cuiàs

914 Can Tries Gornal
915 Torrassa

133 Sagrera

911 Parc Logístic

138 Baró de Viver
139 St. Coloma
140 Fondo

LIN EA 5

LIN EA 2

916 Collblanc
917 Camp Nou
918 Zona Universitària

509 Cornellà
510 Gavarra
511 St. Ildefons

LIN EA 10

210 Paral·lel
211 St. Antoni

512 Can Boixeres
513 Can Vidalet

934 Llefià
935 La Salut

212 Universitat
213 P. Gràcia
214 Tetuan

514 Pubilla Cases
515 Collblanc
516 Badal

936 Gorg

215 M onumental
216 Sagrada Familia
217 Encants

517 Plaça Sants
518 Sants Estació
519 Entença

958 Ciutat de la Justícia
957 Foneria
956 Foc

218 Clot
219 Bac Roda
220 St. M artí

520 Hospital Clínic
521 Diagonal
522 Verdaguer

955 M otors
954 Zona Franca Litoral
953 Zona Franca Port

221 La Pau
222 Verneda

523 Sagrada Familia
524 St. Pau | Dos de M aig

952 Zona Franca Zal
951 ZAL

223 Artigues
224 St. Roc
225 Gorg

525 Camp de l'Arpa
526 Sagrera
527 Congrès

226 Pep Ventura
227 Badalona Pompeu Fabra

528 M aragall
529 Virrei Amat
530 Vilapicina

LIN EA 3
314 Z. Universitària
315 Palau Reial
316 M aria Cristina

959 Provençana

531 Horta
532 Carmel
533 El Coll | La Teixonera
534 Vall d'Hebron

317 Les Corts
318 Plaça Centre
319 Sants Estació
320 Tarragona
321 Espanya
322 Poble Sec
323 Paral·lel
324 Drassanes
325 Liceu
326 Catalunya
327 P. Gràcia
328 Diagonal
329 Fontana
330 Lesseps
331 Vallcarca
332 Penitents
333 Vall d'Hebron
334 M ontbau
335 M undet
336
337
338
339

Valldaura
Canyelles
Roquetes
Trinitat Nova
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Annex. Etiquetatge Fibra òptica L9.
Es seguirà la mateixa normativa que a la resta de TMB, però amb una nomenclatura especial que ve descrita
a la següent taula:

Annex. Dependències.
33

Plec Normativa d’Instal·lacions de Comunicacions en Cambres Tècniques de TMB

TPV
DAX
PARX
PNC
MX
SAI
PC-XXXX
PID-XXXX
MAC-XXXX
PDA-XXXX

Dades
Dades
Dades
Dades
Dades
Dades
Dades
Dades
Dades
Dades

Terminal Venda en CIAC
Distribuidora
Porta validadora
Node concentrador
Moxa concentrador Peatge
SAI
PC Genèric
PC Renting Idgrup
PC Macintosh
Base PDA

COE

Dades

Transceiver Òptic-IP

SCN
IMP-XXX
PJT

Dades
Dades
Dades

Escanner
Impressora
Projector

VID
VIDVG

Dades
Dades

Càmera Video IP
Videograbador

PDM
ADM

Dades
Dades

Perifèric de megafonia
Amplificador de megafonia

VOIP
MGX-XX
BBX-XX
DECT

Dades
Dades
Dades
Dades

Telefonia IP
MediaGateway VoIP
Blue/Black-Box Grabadora IP
Antena DECT IP

MTV
MIR
ES
CF
CAT
PAC

Dades
Dades
Dades
Dades
Dades
Dades

MouTV
Miralín
Enclavaments
Caixa Forta
Control Accesos
Portes d'accès

DAV
OV

Dades
Dades

Davantis
Object Video

TPA
STC

Dades
Dades

Tancament Portes Andana
Manteniment de STC

RM
WIFI

Dades
Dades

Rellotge Marcatge
Antena WIFI

INT
TELF
FAX
DECT

Veu
Veu
Veu
Veu

Interfon
Telèfon Genèric
Fax
Antena DECT
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