Servei de Sistemes Elèctrics
i Electromecànics
Codi Projecte F.21719.1
Tipus
Tipus de
de Projecte
Projecte
PROJECTE
EXECUTADA
PROJECTE D’OBRA
CONSTRUCTIU

Títol del Projecte

PROJECTE REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS
TECNOLOGIA

Xarxa

Línia

Àmbit

Ubicació

FMB

SAGRERA

OFICINES

DEPENDÈNCIES

Terme Municipal
BARCELONA

Documents

Exemplar

Tom

Data de redacció

I. MEMÒRIA I ANNEXOS
II. PLÀNOLS
III. PLECS DE CONDICIONS
IV. PRESSUPOST

1

1

OCTUBRE 2021

Data: OCTUBRE / 2.021

ÍNDEX GENERAL DEL PROJECTE

DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA i ANNEXES
MEMÒRIA

DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST

ANNEXOS

AMIDAMENTS

ANNEX NÚM. 1

CRITERIS I CALCULS DISSENY INSTAL.LACIONS

QUADRE DE PREUS

ANNEX NÚM. 2

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

ANNEX NÚM. 3

PLA D’OBRA

RESUM DEL PRESSUPOST

ANNEX NÚM. 4

MEDI AMBIENT

ÚLTIM FULL

ANNEX NÚM. 5

CONTROL DE QUALITAT

ANNEX NÚM. 6

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ADJUDICATARI

DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM. 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
01

PRESCRIPCIONS GENERALS

02

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

03

PLECS ESPECÍFICS D’FMB
-PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE BAIXA TENSIÓ DEL FMB.
-PLEC DE CONDICIONS PER LA IMPLANTACIÓ DE NOUS SISTEMES
D'ENLLUMENAT EFICIENT A LES INSTAL·LACIONS DE FMB.
-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE LA XARXA DE METRO.
-SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE DE LES DEPENDÈNCIES DE
LA XARXA DE FMB.
-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS VENTILADORS AL FMB.
-NORMATIVA CABLEJAT ESTRUCTURAT PER A CONNECTIVITAT PER A UNA
ESTACIÓ A FMB.
-PLEC DE DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR PELS INSTAL·LADORS.
-PLEC NORMATIVA D’INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS EN CAMBRES
TÈCNIQUES DE TMB.

Projecte – “Projecte remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)

Data: OCTUBRE / 2021

DOCUMENT I
MEMÒRIA I ANNEXES

Projecte – “Projecte Remodelació Nova Sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

Data: OCTUBRE / 2021

MEMÒRIA

Projecte – “Projecte Remodelació Nova Sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

Data: OCTUBRE/ 2.021
MEMÒRIA

DOCUMENT I – MEMÒRIA I ANNEXES
MEMÒRIA

INDEX
1.

ANTECEDENTS .............................................................................................................. 2

2.

OBJECTE........................................................................................................................ 2

3.

TITULAR ........................................................................................................................ 2

4.

EMPLAÇAMENT ............................................................................................................. 2

5.

NORMATIVA D’APLICACIÓ ............................................................................................ 2

6.

ABAST ........................................................................................................................... 3

7.

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL ......................................................................... 3

7.1.
8.

EDIFICI JOSEP ESTIVILL .................................................................................................... 3
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA................................................................... 6

8.1.

OBRA CIVIL ...................................................................................................................... 6

8.2.

INSTAL·LACIONS ............................................................................................................... 6

9.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ADJUDICATARI ..................................................... 9

10.

ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA ...................................................... 9

11.

IMPACTE AMBIENTAL ................................................................................................... 9

12.

SEGURETAT I SALUT ..................................................................................................... 9

13.

PLA D’OBRA .................................................................................................................. 9

14.

TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA .............................................................................. 9

15.

VISITA A LES INSTAL·LACIONS .................................................................................... 9

16.

CONTROL DE QUALITAT ................................................................................................ 9

17.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ........................................................................... 9

18.

PRESSUPOST DE LICITACIÓ ....................................................................................... 10

19.

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE ................................................................ 10

20.

CONCLUSIONS ............................................................................................................ 10

21.

AUTORS DEL PROJECTE .............................................................................................. 10

Projecte – “Projecte remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

1 de 10

Data: OCTUBRE/ 2.021
MEMÒRIA

-

1. ANTECEDENTS
Les oficines del Centre de Suport Tècnic (CST) estan ubicades a l'edifici Josep Estivill. En aquest edifici
es realitzen les tasques de monitorització i control de la xarxa de metro de Barcelona. Dins de les
mateixes dependencies, es troben ubicades a la planta primera les oficines operacionals de el CST de
TMB des d'on es gestionen les diferents incidències tècniques.

L’objecte del projecte es definir a nivell de projecte constructiu, les actuacions necessàries per realitzar
la reforma de les dependències dels serveis CST en Sagrera, on s’actuaran a nivell arquitectònici de
instal·lacions generant diferents dependències de treball com ho són despatxos, sales de treball, sala de
reunions.
3. TITULAR
El titular de les instal·lacions és Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. c/ 60, num. 21-23, Sector A
Pol. Ind. Zona Franca. 08040 Barcelona. NIF A-08005795.
4. EMPLAÇAMENT
Els espais afectats estan ubicats a la planta primera de l'esdificio Estivill.
Les dependències a actuar dintre del edifici Josep estivill es localitzen a planta primera son:

Sala lliurament de telèfons
Sala per responsables de departament
Despatx
Sala general
Sala de reunions 1
Sala de reunions 2

Àrea (m2)
20,,25
29,00
19,35
69,90
10,85
14,05

5. NORMATIVA D’APLICACIÓ
La legislació bàsica que s’ha considerat, sense caràcter ni exhaustiu ni limitatiu, és la següent:

-

-

2. OBJECTE

-

-

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. RD 842/2002, de 2 d’agost, BOE de 18 de setembre de
2002 i Instruccions Tècniques Complementaries.
Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que modifiquen o
complementen el Reglament de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.
Resolucions i circulars de la Generalitat de Catalunya referents a instal·lacions elèctriques en
general.
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis.
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Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel que es modifiquen determinats articles i instruccions
tècniques del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel RD 1027/2007, de
20 de juliol.
Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel que es modifica el RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel
que s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat per a
instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.
Codi Tècnic de l’Edificació. Text modificat pel RD 1371/2007, de 19 d’octubre, i modificacions
posteriors.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat y
salut en les obres de construcció.
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut als llocs de treball.
Condicions mínimes de seguretat i salut de les instal·lacions i edificacions corporatives de FMB.
Normativa interna de seguretat per treballs a la xarxa de FMB.
Manual de Seguretat i senyalització d’obres de FMB.
Plecs d’especificacions tècniques a la xarxa de FMB que siguin d’aplicació, entre altres:
o
o
o
o
o

Baixa Tensió
Climatització
Enllumenat eficient
Protecció Contra Incendis
Execució i posada en servei d’instal·lacions BT/EM

Quan es faci referència a un mètode o Norma compresa a qualsevol de les anteriors publicacions, es
donarà per entès que es refereix a la darrera Norma o mètode que s’hagi publicat fins el moment.
També seran d’obligat compliment totes aquelles normes existents que, malgrat no aparèixer en el
llistat anterior, siguin d’aplicació.
En els casos que no estiguin detallades les normes, tant dels materials i components com de l’execució i
el muntatge, es farà segons decideixi FMB.
Si es produeix una discrepància entre els termes d'una prescripció anàloga continguda en la normativa
d'obligat compliment, susceptibles d'aplicació entre els anteriors citats, serà d'aplicació la més exigent.
Si les prescripcions referides a un mateix objecte fossin conceptualment incompatibles o contradictòries,
prevaldran les contingudes en les Prescripcions Tècniques del present projecte, en el supòsit d'estar
regulat en el mateix, i en defecte d'això, les quals decideixi el Director d'Obra designat per FMB.
Les normes relacionades completen les Prescripcions Tècniques del present projecte, referent a aquells
materials i unitats d'obra no esmentats expressament en ell, quedant segons el parer de l'Enginyer
Director de l'obra, dirimir les possibles contradiccions existents.
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6. ABAST
Formen part de l’abast d’aquest projecte les següents actuacions:
- Obra civil & Arquitectura
- Insta·llacions
•
•
•
•
•

Baixa Tensió: presses de corrent i il·luminació general i d’emergència.
Comunicacions: punts de xarxa per llocs de treball i per serveis generals.
Ventilació: nova instal·lació de ventilació per compliment de RITE.
Climatització: adequació de les instal·lacions existents de climatització als nous espais.
Protecció contra incendis: adequació de les instal·lacions existents de PCI als nous espais.

Totes les instal·lacions projectades compliran els Reglaments i el Plecs Tècnics de FMB, els quals
s’inclouran en aquest projecte.
7. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
FMB disposa a l’edifici Estivill d’unes instal·lacions generals per la gestió dels telecomandaments. Dins
d’aquest edifici a la planta primera disposa d’unes oficines generals: oficines tècniques CST. Degut a
canvis internes en l’organigrama de l’empresa aquestes oficines s’han d’adequar a les noves necessitats.
7.1. EDIFICI JOSEP ESTIVILL
Les dependències es troben en la planta primera del edifci Josep Estivill de Barcelona.

Planta de Ubicació

Planta Situació Xarxa TMB

Planta Ámbito de Projecte
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Obra Civil & Arquitectura:
Actualment la planta a actuar-hi presenta un espai diàfan poc definit amb algunes mampares retirades
de temps enrere i fent de mampares caixes per dividir les sales.
Els acabats actuals de la sala son:
• Paviment de terratzo de 40 x 40 gris clar.
• Mampares modulars de melamina de color gris clar i perfilaria gris oscur. Presenten
combinacions amb vidre a mitja alçada.
• Cel ras de plaques de guix.
• Algunes parets com els pilars estan forrats de panells de fusta de melamina.

NAIR 0733 i NAIR 1209. El sistema de ventilació es complementa amb reixetes d'aportació circulars de
Ø 300mm.
Proteció contra incendis:
L'àmbit d'actuació de el projecte tien eun sistema de detecció d'incendis consistent en detectors
analògics connectats a la centraleta d'incendis de l'edifici marca ZITON per mitjà del seu corresponent
llaç de cable apantallat. Actualment els espais no estan dotats de polsadors manuals d'alarma, extintors
i els seus corresponents llaços de connexió a la centraleta.
FOTOS ESTAT ACTUAL

Instal.lacions actuals:
Donada la naturalesa de la reforma es possible aprofitar alguns equips e instal·lacions
actualment en funcionament com els equips de clima, comunicacions (caixes i cablejat) y
megafonia així com las actuals línies de alimentació eléctrica i de comunicacions. Per tant abans del inici
del treballs s’haurà de desmunta els equips i emmagatzemar provisionalment on FMB indiqui, per tornar
a instal·lar-los després de la reforma.
Per tal motiu junt al replanteig de la obra, l’instal·lador realitzarà un inventari dels equips existent,
verificant el estat de funcionament dels mateixos. Aquest inventari formarà part del acta de replanteig.
Baixa Tensió:
L'alimentació elèctrica de les dependecias existents es realitiza des del subquadre P1 SQ-A5.1 situat al
passadís de distribució adjacent a l'àmbit d'actuació.
Il·luminació:

Imatge 1 – Sala de Treball

Actualment l'àmbit d'actuació de la reforma consta amb taules de treball, despatxos i sals de reunions
condicionades amb il·luminació per mitjà de lluminàries de inflourescencia de 600x1200mm i
alimentades elèctricament des del subquadre P1 SQ-A5.1.
Comunicacions:
Tots els espais de treball i dependencies interiors compten amb instalacion de comunicacions
consistents en preses equipades amb cablejat estructural i conectorers RJ45. El projecte contempla la
reutilització i adequació dels llocs de treball, connectats a l'rack ubicat a Planta 1ª.
Ventilació:
No existeix xarxa de ventilació.
Climatització:
El sistema de climatització actual consisteix en una xarxa de conductes de fibra de vidre tipus
CLIMAVER de diferents mides alimentats per equips fancoils identificats com NAIR 0731, NAIR 0732,
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Imatge 3 – Tipologies de Lluminaries, difusors, detectors y megafonia

Imatge 5 – Endolls BT i COM existents

Imatge – 6 Caixa de Instal·lacions existent

Imatge 4 – Subquadre P1 SQ-A5.1
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8. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA

8.2. INSTAL·LACIONS
Sistema de ventilació

8.1. OBRA CIVIL
La proposta a nivel d’aqruitectura es organitzar aquest espai projectat en aquet projecte per fer-hi tres
despatxos, una zona diáfana i dues sales de reunions.
Tancaments:
Les particions per aconseguir aquests espais serán amb mampares modulars. En el projecte hi hauran
tres tipus de mampares:

Les instal·lacions de ventilació projectades compliran amb el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en
els Edificis, segons Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol i amb el document intern “Condicions
mínimes de seguretat i salut a instal·lacions de FMB edificacions corporatives”.
El RITE estableix un cabal de renovació d’aire de 12.5 l/s per persona per una classificació per a
dependències: IDA 2 (Aire de bona qualitat). Aplicant el mètode de càlcul indirecte per cabal d’aire
exterior per persona a les nostres dependències, ens dona els següents valors:
L’ocupació serà:

-

-

-

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de
fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix, de dalt a baix, espai interior reblert de llana de
roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels perímetre dels taulers.
Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6
mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat lacat color
blanc i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers.
Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de
fusta i vidre, revestit amb melamina de 16 mm de gruix , i envidriament de vidre laminar de
seguretat de 6+6 de gruix a la part superior (de 2,00 a 2,50m), espai interior reblert de llana
mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini lacat color blanc, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers.

A sobre de les mampares es col·locarà una barrera fònica de llana de roca per tal de limitar les
transmissions sonores.

-

Sala lliurament de telèfons:
Sala per responsables de departament:
Despatx:
Sala general:

3 persones.
5 persones.
3 persones.
14 persones.

Per tant, aplicant el mètode de càlcul tenim un cabal de:
Extracció:
Oficines del CST
Tipus
Zona
Ocupació
Sala lliurament de telèfons
3
Sala per responsables de departament
5
Despatx
3
Extracció
Sala general
14
Sala reunions 1
6
Sala reunions 2
6

Qualitat d'aire
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA2
IDA2

m3/h
45
45
45
45
45
45
TOTAL

TOTAL (m3/h)
135
225
135
630
270
270
1.665

Qualitat d'aire
IDA 2
IDA 2
IDA 2

m3/h
45
45
45
TOTAL

TOTAL (m3/h)
135
225
135
495

IDA 2
IDA 2
IDA2

45
45
45

630
270
270

TOTAL

1.170

Paviments:
-

El paviment es col·locarà paviment de PVC heterogeni en lloseta de 600x600mm, classe 34-43,
segons UNE-EN 649 i gruix de 5 mm, model Kayar LL de la marca Artigo o similar, col·locat
directament sobre la base. Aquets paviment es el mateix que ara hi ha en una part de la sala
actualment.

Revestiments:
-

-

Sobre el cel ras, es desmuntarà el que hi ha per facilitar-hi la instal·lació de tots els equips i
instal·lacions que passin pel forjat, i es col·locarà un cel ras registrable de plaques de guix
laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm.

Impulsió:
Oficines del CST
Tipus Zona
Ocupació
Sala lliurament de telèfons
3
Impulsió Sala per responsables de departament
5
Despatx
3

Sala general
Impulsió Sala reunions 1
Sala reunions 2

14
6
6

Finalment es pintaran les parets amb pintura plàstica de tot l’espai.
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Resum de càlcul:

Impulsió (1)
Impulsió (2)
Extracció

-

Cabal de càlcul
(m3/h)

Pèrdues de càrrega
(Pa)

Equip seleccionat o equivalent

Cabal màxim ventilador
(m3/h)

495
1.170
1.665

80
100
120

TD 1000/200 Silent ECOWATT 3
TD 1300/250 Silent ECOWATT 3
TD 2000/315 Silent ECOWATT 3

1.000
1.300
2000

Per aconseguir aquest cabals de renovació s’instal·laran ventiladors de la marca comercial Soler i Palau
o similar:
-

Model TD 2000/315 Silent ECOWATT 3 V o similar, per a l’extracció. 1 unitat.
Model TD 1300/250 Silent ECOWATT 3 V o similar, per a l’extracció. 1 unitat.
Model TD 1000/200 Silent ECOWATT 3 V o similar, per a la impulsió.1 unitat.

Sala de reunions 2.

Les instal·lacions elèctriques projectades compliran amb les especificacions Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITC-BT, segons Reial Decret
842/2002.Caldrà legalitzar la instal·lació i actualitzar la documentació existent.
Les instal·lacions realitzades a les oficines tècniques CST es consideraran instal·lacions interiors o
receptores i s’aplicaran les ITC-BT-19 a ITC-BT-24.
A efectes de la determinació de les mides de protecció contra contactes indirectes i sobreintensitats, així
com per les especificacions de l’aparamenta emprada, es projecten les instal·lacions elèctriques objecte
del present projecte segons un esquema de distribució TT, segons ITC-BT-08 i ITC-BT-24.
Quadres elèctrics de protecció i comandament.
El subquadre elèctric P1 SQ-A5.1 disposarà de les següents línies d’alimentació:

L’Alimentació dels ventiladors es realitzarà des del subquadre elèctric P1 SQ-A5.1 situat al passadís
d’accés a les oficines del CST. Disposarà d’un rellotge horari per a la posada en servei de cada
ventilador.

Líneas d’Enllumenat. Quatre línies per l’alimentació de les noves lluminàries. Les lluminàries
d’emergencia tindran un circuit independent existent.

La distribució d’aire es realitzarà amb conducte helicoïdal circular d’acer galvanitzat de diàmetres de 150
mm fins a 315 mm i 1 mm de gruix. Les connexions per a la pressa i per a l’extracció d’aire es
realitzaran per façana.

Líneas per Presses de corrent. Tres línies per l’alimentació dels nous llocs de treball.

Les reixes seran d’alumini anoditzat, disposaran de plenum de connexió lateral i comporta de regulació.
Al instal·lar-se en fals sostre disposaran de clips de muntatge.

Els quadres elèctrics son existents. La numeració i denominació de les noves líneas serà donada per
TMB i quedarà ben senyalitzat.

Sistema de climatització:

Els interruptors magnetotèrmics han de portar indicada marca, tipus, tensió nominal en V, intensitat
nominal en A, poder de curtcircuit en A i designació segons dispositiu de desconnexió:

Les instal·lacions de climatització projectades compliran amb el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en
els Edificis, segons Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol i amb el document intern “Condicions
mínimes de seguretat i salut a instal·lacions de FMB edificacions corporatives”.

Líneas per ventilació i extracció. Dues líneas noves per alimentació eléctrica de ventiladors.

Poder de tall de l’interruptor:
-

Derivacions de 50 A o inferiors......... 25 kA (mínim)

-

Derivacions de més de 50 A............. 36 kA (mínim)

Les oficines del CST disposaran d’un sistema de climatització centralitzat.
Es realitzaran les modificacions de conductes de fibra i difusor necessàries per distribuir correctament
l’aire climatitzat en cadascun dels nous recintes de les oficines del CST.

Els interruptors diferencials han de portar indicada la marca, tipus, tensió nominal en V, intensitat
nominal en A, sensibilitat en mA i tipus (Classe A: per corrents no lineals).

No s’actuarà sobre les unitats interiors existents, únicament es verificarà el seu funcionament.
Canalitzacions i cablejats
Instal·lació Electrica de BT:
A continuació es descriuen les actuacions necessàries per la reforma de les instal·lacions elèctriques de
enllumenat i força en les següents sales:
-

Sala lliurament de telèfons.
Sala per responsables de departament.
Despatx.
Sala general.
Sala de reunions 1.
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Tots els consums d’aquestes dependències s’alimentaran en distribució monofàsica o trifàsica amb
neutre, essent la tensió de 400 V.
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El comportament del conductors i cables front el foc complirà el següent:
•
•
•
•
•
•

No propagació de flama. – Segons UNE EN 50265-2-1.
No propagador de foc. – Segons UNE EN 20266-2-4 Categoria C.
Baixa emissió de fums.- Segons UNE EN 50268.
Baixa emissió de gasos tòxics.- Segons UNE EN 50267-2-2.
Lliure d’halògens.- Segons UNE EN 50267-2-1.
Baix índex de corrosió. UNE 21147.

La il·luminació d’emergència es situarà a 2m del terra com a mínim i preferiblement a una distància
superior a 30 cm del sostre, per a garantir que la possible acumulació de fum no dificulti la seva visió.
Les lluminàries a instal·lar a les noves dependències seran:
-

Lluminària de emergència model NOVA 2N5 (REF KES NOVA) de la marca comercial DAISALUX o
similar de 255 lúmens i 2 H d’autonomia. Inclourà caixa per a fals sostre en dependències.

Presses de corrent
Aquests conductors s’instal·laran:
-

A l’interior de safates PVC, només en zones de dependències.

Com norma general els mecanismes s’instal·laran de superfície. Seran de 16A com a mínim i vindran
equipades amb presa de terra, tipus schuko.

-

Sota tub metàl·lic o tub metàl·lic anellat en qualsevol situació.

Interruptors.

-

Sota tub plàstic reforçat embegut en els forjats, sota paviments o darrera de parets de regulació.

Com norma general els mecanismes s’instal·laran encasts a les mampares existents. Els interruptors
sempre seran de tall bipolar.

Les canals seran de la marca comercial UNEX o similar.
Sistema de detecció i extinció d’incendis:
Enllumenat
Detecció d’incendis.
El document “Condicions mínimes de seguretat i salut a instal·lacions de FMB edificacions corporatives”
estableix els nivell lumínics mínims a assolir a cada sala:
-

Oficines: 500 lux.

Les instal·lacions de protecció contra incendis projectades compliran amb:
-

Reial Decret 2267/2004, Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), i les
corresponents normes UNE associades.

-

Reial Decret 314/2006 de 17 març, Codi Tècnic de l’Edificació, i en particular el seu document
bàsic SI: SEGURETAT EN CAS D’INCENDI i les corresponents normes UNE associades.

Les lluminàries a instal·lar a les oficines serà:
-

Lluminària de sostre panell LED: model SNOW L840 36W 60X60BL. T-V/S G4 LLEDO O SIMILAR.

Enllumenat d’emergència
El document “Condicions mínimes de seguretat i salut a instal·lacions de FMB edificacions corporatives”
estableix els nivell lumínics mínims a assolir:
- En general, el nivell mínim d’enllumenat d’emergència serà de 1 lux a l’eix dels recorreguts
d’evacuació.
-

Tota la superfície dels centres de treball, de les estacions i les seves dependències disposaran
d’un sistema d’il·luminació d’emergència dimensionat per donar un nivell de luminància de 3 lux.

- Tots els equips de seguretat, els equips d’extinció incendis manual i quadres de distribució de
les instal·lacions contra incendis disposaran d’un sistema d’il·luminació d’emergència dimensionat
per donar un nivell de luminància de 5 lux.

Es preveu instal·lar:
-

Sala lliurament de telèfons: 1 polsador i un detector analògic.
Sala per responsables de departament: 1 detector analògic.
Despatx: 1 detector analògic.
Sala general: 1 polsador, 2 detectors analògic i 1 sirena.

S’ha previst un fals sostre de 30 cm aprox, per tant no caldrà doblar la instal·lació de detecció
d’incendis. Els detectors existents estaran situats a una alçada de 2.5 m.
Tots els elements instal·lats aniran seriats a un únic llaç de detecció (sirena, polsador, detector, mòduls
de actuació, etc). La instal·lació d’aquest llaç es realitzarà sota tub d’acer i amb cablejat de 2x1.5 mm
amb pantalla d’alumini i coberta de poliolefina resistent al foc, de la marca comercial PYROFREN o
similar.

Aquesta instal·lació, serà fixa i estarà proveïda de font pròpia d’energia suficient per a funcionar de
forma autònoma durant 2 hores, tot proporcionant un nivell d’il·luminació homogeni. Els models de
lluminàries d’emergència a instal·lar seran homologats per TMB.
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Extinció d’incendis.
Per a la protecció contra incendis es preveuen els següents tipus d’extintors:
-

Instal·lació estàndard d’extintors mòbils de Pols ABC d’eficàcia 27A - 183B, de 6 kg, amb pressió
incorporada, situats de forma que la distància des de qualsevol punt de les dependències fins un
extintor no sigui superior a 15 m.

9. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ADJUDICATARI
Un cop finalitzada l’obra, l’Adjudicatari haurà de lliurar a FMB la documentació indicada a la taula de
l’annex número 6 del present projecte.
A més, aquesta documentació asbuilt, serà lliurada amb l’estructura organitzativa de carpetes indicada
també a l’annex 6.
10. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA
Tots els recursos necessaris, humans i materials, per a abordar l’obra projectada aniran a càrrec
de l’Adjudicatari.
Les feines de retirada i reposició de fals sostre i/o elements que es necessitin per portar a terme
els treballs, es troben inclosos en el present pressupost, sense suposar un sobre cost del total de l’obra.
Les feines es realitzaran, majoritàriament, en horari diurn, excepte les que requereixin talls de tensió o
que siguin susceptibles de provocar afectacions en el Servei de Metro, que
s’executaran, obligatòriament, en horari nocturn i reduït. En qualsevol cas, tots els treballs
relacionats en l’obra es realitzaran amb total coordinació amb el Tècnic Coordinador de Metro i amb els
responsables de la Línia corresponent.
L’adjudicatari, a la finalització de cada jornada laboral diària, deixarà en bones condicions
les dependències afectades per l’entrada del personal de FMB, sense limitar ni perjudicar les seves
feines.
11. IMPACTE AMBIENTAL
Per les característiques del present projecte, no és considera d’aplicació el tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental.
12. SEGURETAT I SALUT
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, es realitza l’estudi de Seguretat i
Salut, el contingut del qual figura com annex 2 d’aquest projecte i que serveix com a base per a la
redacció del Pla de Seguretat i Salut per part del Contractista sota l’aprovació de la Coordinació de
Seguretat i Salut.
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13. PLA D’OBRA
A l’annex 3 Pla d’Obra d’aquest projecte es detalla una planificació de l’obra.
14. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
A partir de l’adjudicació formal de l’obra, amb la recepció del número de comanda, l’Adjudicatari tindrà
un màxim de dos (2) mesos per executar totes les feines contractades i lliurar a FMB la documentació
final d’obra generada.
En un termini màxim de quinze (15) dies de l’enviament de la comanda, el Contractista haurà de lliurar
al Coordinador de Seguretat i Salut designat per FMB el Pla de Seguretat de l’obra per a la seva revisió i
aprovació.
El període de garantia serà de 2 anys a partir de la signatura de l’Acta de recepció provisional d’obra.
15. VISITA A LES INSTAL·LACIONS
En fase de licitació, FMB pot arribar a convocar una visita a les instal·lacions per tal de visionar “in situ”
les actuacions definides en l’obra a executar. En qualsevol cas, l’assistència a aquesta visita te caràcter
voluntari.
16. CONTROL DE QUALITAT
D’acord amb la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les
obres, inclòs a l’annex 5 d’aquest projecte.
El cost total d’execució per contracte del Pla de Control de Qualitat serà com a mínim d’un 1,5% del
pressupost d’execució per contracte de la obra.

17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb el que expressa el Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre, s’estima que el Contractista
Adjudicatari de les obres, objecte del present projecte, haurà de tenir la classificació següent:
GRUP

C

I

SUBGRUP 4

6
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18. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
L’import de licitació (PEC sense IVA) de l’obra que ens ocupa serà de 136.308,17 € (cent trenta-sis mil
tres-cents vuit euros amb disset cèntims).

21. AUTORS DEL PROJECTE
Barcelona, 30 d’octubre de 2.021
L’AUTOR DEL PROJECTE

Els ofertants hauran de completar el pressupost valorant cadascuna de les partides econòmiques
segons desglossament indicat en la taula Excel generada a partir del “Document III – PRESSUPOST”
d’aquest projecte.
De l’esmentada taula, creada a partir del pressupost de projecte com un arxiu independent, no és pot
modificar cap descripció ni amidament, ni tampoc el preu de les partides alçades que conté.
19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
Els documents que integren aquest Projecte són els següents:

Georgina Blanch Piera
Responsable de Projectes de Baixa Tensió i Sistemes Electromecànics
Unitat de Projectes de Sistemes d'Estació
Servei d'Energia i Sistemes d'Estació

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
MEMÒRIA
ANNEX
ANNEX
ANNEX
ANNEX
ANNEX
ANNEX

01:
02:
03:
04:
05:
06:

CRITERIS I CALCULS DISSENY INSTAL.LACIONS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PLÀ D’OBRA
MEDI AMBIENT
CONTROL DE QUALITAT
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ADJUDICATARI

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM. 3: PLECS DE PRESCRIPCIONS
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST
AMIDAMENTS
PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST
ÚLTIM FULL

20. CONCLUSIONS
Aquest projecte inclou els documents necessaris: Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions i Pressupost,
segons exposa l’article 124 del Reial Decret 2/2000 del 16 de juny de Contractes de les Administracions
Públiques (COE 20/6/2000), per a la definició complerta de les obres ” PROJECTE REMODELACIÓ NOVA
SALA OPERACIONS TECNOLOGIA (F.21719.1)”.

Projecte – “Projecte remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”
10

10

de

Data: OCTUBRE / 2021

ANNEX 1: CRITERIS I CÀLCUL DE DISSENY
INSTAL.LACIONS

Projecte – “Projecte Remodelació Nova Sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

ILUMINACIÓN
TECHOS
CONTROL
LUZ NATURAL
FOTOVOLTAICA
S PAC E C

NCEPT

®

PROYECTO:

Oficinas del CST

iluminación. Delegación Barcelona

CÁLCULOS
FICHAS TÉCNICAS
PRESUPUESTO

2ILFLQDVGHO&67

&RQWDFWR
1GHHQFDUJR
(PSUHVD
1GHFOLHQWH

)HFKD
3UR\HFWRHODERUDGRSRU-HQQLIHU0RUHQR

iluminación. Delegación Barcelona

2ILFLQDVGHO&67

2ILFLQDVGHO&67


/OHGRLOXPLQDFLyQ

3UR\HFWRHODERUDGRSRU -HQQLIHU0RUHQR
7HOpIRQR
)D[
H0DLO



/OHGRLOXPLQDFLyQ

3UR\HFWRHODERUDGRSRU -HQQLIHU0RUHQR
7HOpIRQR
)D[
H0DLO

ËQGLFH
2ILFLQDVGHO&67
3RUWDGDGHOSUR\HFWR
ËQGLFH
&6735238(67$'(//('2
5HVXPHQ
5HQGHULQJ SURFHVDGR HQ'
5HQGHULQJ SURFHVDGR GHFRORUHVIDOVRV

&6735238(67$'(//('25HVXPHQ







$OWXUDGHOORFDOP$OWXUDGHPRQWDMHP)DFWRU
PDQWHQLPLHQWR
6XSHUILFLH
3ODQR~WLO
3LVRV 
7HFKRV 
3DUHGHV 
3ODQR~WLO
$OWXUD
7UDPD
=RQDPDUJLQDO

9DORUHVHQ/X[(VFDOD

U>@

(P>O[@

(PLQ>O[@

(PD[>O[@

(PLQ(P


























P
[3XQWRV
P

/LVWDGHSLH]DV /XPLQDULDV
1

3LH]D





'HVLJQDFLyQ )DFWRUGHFRUUHFFLyQ
*5832//('Ï&$7$/2*2612:J
[/('  

) /XPLQDULD >OP@

) /iPSDUDV >OP@

3>:@







7RWDO 

7RWDO  

9DORUGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFD:Pð :PðO[ %DVHPð 

3iJLQD

3iJLQD

2ILFLQDVGHO&67

2ILFLQDVGHO&67


/OHGRLOXPLQDFLyQ

3UR\HFWRHODERUDGRSRU -HQQLIHU0RUHQR
7HOpIRQR
)D[
H0DLO



/OHGRLOXPLQDFLyQ

3UR\HFWRHODERUDGRSRU -HQQLIHU0RUHQR
7HOpIRQR
)D[
H0DLO

&6735238(67$'(//('25HQGHULQJ SURFHVDGR HQ'

&6735238(67$'(//('25HQGHULQJ SURFHVDGR GHFRORUHVIDOVRV

3iJLQD

3iJLQD

EMPOTRAR LED
SNOW /G5
Cuerpo deluminaria

Componenteóptico

Formado por marco-bastidor de
aluminio de extrusión
de sección plana encolor
blanco.

La nueva tecnología de ópticas en
PMMA ofrece uniformidaden el
difusor sin marcado de la fuente
luminosa, incluso con su reducida
altura de 9mm.

Tensión de alimentación:
220-240 V/50-60Hz.

Factor de potencia
corregido
>0 ,9.
Montaje: Empotrado en techos
de perfilería vista en T, la
luminaria descansa sobre
perfilería vista.
Posibilidad de Instalación
suspendida, superficie, empotrada
con marco o, empotrada en techos
de pladur (hasta 25 mm) mediante
kits accesorios (ver accesorios).

Estructura microprismática de
alta transparencia está formada
por una matriz
de microconos de base hexagonal
para un total control del
deslumbramiento
Elevado rendimiento y
limitación del
deslumbramiento:
L <1.000 cd/m2 a 65 respecto a la
vertical para un UGR < 19.
Libre de flicker

Vista frontalcompleta
Versión 1200x300

SIMPLIFY YOUR
LIGHTING
125 lm/W

Detalle vistafrontal

Detalleperspectiva
Versión 600x600

A++
A+
A

IP 20
IP 40

IK 02

UGR
<19

LED

RoHS

4.000K

CTE

EN
60598

lledogrupo.com

iluminación. Delegación Barcelona

LIGHTINGBOX/C01•2020•05

EN
62471
CLASE 0

EMPOTRAR LED • SNOW/G5

CÁLCULOS
FICHAS TÉCNICAS
PRESUPUESTO

Componente óptico (cont.)

Dimensiones

Aplicaciones

Medidas enmilímetros

Fuente de luz: LED940con alta
selección de binning
que garantiza el flujo luminoso
emitido y la temperatura de
color declarada.
Vida útil L80/B10 @ 50.000 h
Ta:25°C.

SNOW/G5 1200x300

SNOW/G5 600x600

1.19
5

595

Oficinas

595

LED940 30W

40

9

Colegios / Centros de formación

Centroscomerciales

40

9

295

ACCESORIOS

L

KIT EMPOTRAMIENTO TECHOS DE
PLADUR G4

q

KIT MONTAJE EN
SUPERFICIE

L

KIT MONTAJE
SUSPENDIDO

Pasillos

KIT EMPOTRAMIENTO CON
MARCO

q

Corte en techo:

Corte en techo:

635x635 mm/1235x335mm

580x580 mm/1180x280 mm

Luminarias
Fuente de luz

SNOW /G5 •

W

Temperatura de color

CRI

Flujo

Kg

Referencias: no regulable

regulableDALI

Luminaria de empotrar para techos de perfilería vista en T con componente óptico microprismático para uso en oficinas. Color

blanco
Módulo 600x600
LED840

30

4.000 K

>90

3.770 lm

3,1

LLEDS7J1S8405G5

LLEDS7J1S8406G5

30

4.000 K

>90

3.770 lm

3,2

LLEDS7J1L8405G5

LLEDS7J1L8406G5

Módulo 300x1.200
LED840

Accesorios
SNOW /G5 KITS ACCESORIOS DE MONTAJE

Referencia

KIT completo clips (4P) para montaje en techos de pladur de hasta 15mm de espesor. Para versiones 1.195x295 mm es necesario pedir dos
unidades de KIT (corte en techo AxB menos 10 mm)

LLEDS7J1CLIPSG3

KIT completo clips (4P) para montaje en techos de pladur de hasta 25mm de espesor. Para versiones 1.195x295 mm es necesario pedir dos
unidades de KIT (corte en techo AxB menos 15 mm)

LLEDS7J1CLIPSG4

EMPOTRAR LED • SNOW/G5

600x600
Kit completo (2P) sistema de suspensión regulable en altura (L= 350 hasta 1.200 mm)

LLEDS7J1S00XVG4

KIT marco bastidor para montaje en superficie versiones 595x595 mm

LLEDS7J1SMARCG3

KIT marco bastidor(regulable altura hasta 30mm) para empotrar versiones 595x595 mm

LLEDS7J1SEMPOG4

1200x300
Kit completo (2P) sistema de suspensión regulable en altura (L= 350 hasta 1.200 mm)

LLEDS7J1L00XVG4

KIT marco bastidor para montaje en superficie versiones 1195x295 mm

LLEDS7J1LMARCG3

KIT marco bastidor(regulable altura hasta 30mm) para empotrar versiones 1195x295 mm

LLEDS7J1LEMPOG4

LIGHTINGBOX/C01•2020•05

lledogrupo.com
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ANNEX 2: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I
SALUT
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1.2.
DOCUMENT I – MEMÒRIA I ANNEXES
ANNEX NÚM 02 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – MEMÒRIA

Designació dels coordinadors en materia de seguretat i salut

Per a l'obra objecte d'aquest estudi, el Promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'elaboració d'aquest, atenent al que disposa RD 1627/97 "si en l'execució de l'obra intervé més d'una
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de
l'inici dels treballs o tan aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra ".
1.3.

Principis generals aplicables al projecte i a l’obra

En la redacció d'aquest Projecte, i de conformitat amb la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals", han estat
A. MEMÒRIA DE L’ESTUDI

presos els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut que preveu l'article 15, en les fases
de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra i en particular:

1. INTRODUCCIÓ
a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents
1.1.

Objecte de l’estudi

treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament.
b) A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.

L'objecte d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat és identificar i preveure les accions, activitats, mitjans materials
i humans necessaris, durant el desenvolupament del projecte executiu de l'obra “Projecte remodelació nova

Així mateix, i de conformitat amb la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals", els principis de l'acció preventiva

sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)” a la població de Barcelona, per prevenir i/o controlar els riscos

que es recullen en el seu article 15 s'aplicaran durant l'execució de l'obra i, en particular, en les següents

laborals inherents a el desenvolupament dels treballs, protegir la integritat física dels treballadors que

tasques o activitats:

executin l'obra, i establir els processos, accions i mitjans, dedicats a la prevenció d'accidents en el treball i
malalties professionals d'aquells riscos que no es puguin evitar. Així com, els derivats dels treballs de

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

reparació, conservació i manteniment posterior de les instal·lacions.

b) 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.

Tot això segons el que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el R.D.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

1627/1997 de el 24 d'Octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius

que transposa la Directiva 92/57 / CEE de 24 de juny que estableix les disposicions mínimes de seguretat i

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la

salut que s'han d'aplicar en les obres de construcció temporals o mòbils.

seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en

En aplicació del present Estudi, el Contractista principal de l’obra serà el responsable d'elaborar el Pla de

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

Seguretat i Salut de l'Obra (PSS) on s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

contingudes en aquest Estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra definint una sèrie de

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.

mesures alternatives de prevenció amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar una

h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, de el període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als

disminució dels nivells de protecció previstos en el present Estudi.

diferents treballs o fases de treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

Amb aquest estudi i amb el Pla de Seguretat (PSS) elaborat pel Contractista, es pretén donar compliment al

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l'obra o

que disposa el Reial Decret 1.627 / 1997, de 24 d'octubre. "Disposicions mínimes de seguretat i de salut en

prop de el lloc de l'obra.

les obres de construcció" (B.O.E. de 25 d'octubre de 1997).
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2. DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA

3.2.

2.1.

3.2.1. Relació i descripció dels treballs concrets a executar

Dades generals de l’obra

Identificació i descripció dels treballs

En cada zona de treball, les principals actuacions a realizar seran les següents:

Motiu de l’obra:

Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Duració estimada:

La duració prevista de l’obra és de 2 mesos.

Nº. de treballadors:

El número total de treballadors previst en l’obra és de 5, treballant

-

Enderrocs i desmuntatges de paviments, mampares, fals sostres.

simultàniament un màxim de 5 operaris.

-

Tancaments i divisòries.

Aquest document està relacionat amb el projecte “Remodelació nova sala

-

Paviments.

Operacions Tecnologia”. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

-

Instal·lacions elèctriques.

L’obra está situada al Carrer Estivill 66-68.

-

Instal·lacions mecàniques.

-

Instal·lacions de PCI.

-

Instal·lacions de comunicacions.

-

Proves i posada en marxa dels diferents subsistemes.

Promotor: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

-

Legalització de les instal·lacions davant de l’Administració.

Tècnic Coordinador d’Obra: Rubén Núñez

-

Confecció d’as-built i actualització de documentació gràfica.

Projecte de l’obra:
Ubicació:
2.2.

2.3.

Agents intervinents

Autor de l’estudi de seguretat

El present Estudi de Seguretat y Salut ha segut elaborat per la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de
TMB.

Les activitats projectades concorreran amb altres activitats pròpies de centre de treball en qüestió, per al que
s'hauran de coordinar adequadament, delimitar zones de treball i evitar riscos a tercers.

L’adaptació de l’Estudi a l’obra en concret ha segut realitzada per Rubén Núñez.
3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA I SITUACIÓ
3.1.

3.2.2. Concurrència i/o interferències d’activitats

Emplaçament i accessos

L’obra està situada al municipi de Barcelona, en l’edifici de TMB situat al c/ Estivill 66-68 a la Planta 1ª.
El Contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tan sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que són obligades, puguin accedir a l'obra. És obligatori disposar de passis de TMB, SA
per poder accedir a les instal·lacions.
El Coordinador de Seguretat i Salut en cada visita de seguretat comprovarà que tots els operaris que es
troben en l'obra disposin dels seus passis, en cas contrari, aquests hauran d'abandonar el centre de treball.

3.3.

Característiques de l’obra

3.3.1. Entorn de treball. Particularitats de FMB SA
Les condicions físiques i d'ús dels edificis o instal·lacions de l'entorn en què es realitza l'obra són les
següents:
• Condicions de l'entorn en què es realitza l'obra.
Prèviament avisat el Responsable de l’edifici Estivill i amb passis específics de treball, l’obra es compaginarà
amb el desenvolupament habitual de treballs i sense afectar el servei de Metro.
En cas de realitzar treballs en altura, mitjançant plataformes elevadors o equipament similar, aquests mitjans
d'elevació seran proporcionats per l'Adjudicatari, i de manera que tot el personal haurà d'estar format al
respecte.
Si cal treballar a prop de zona de catenària, s’haurà de sol·licitar el tall de tensió corresponent segons
procediment d'FMB, SA.
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• Horari concret en què es realitzaran els treballs.

En els treballs contractats en què Metro hagi determinat la necessitat que l'Empresa contractada disposi d'un

Els treballs es realitzaran en horari diürn.

"Pilot Homologat de Seguretat" (PHS) (empleat de la mateixa empresa format per Metro), correspon a
l'esmentat "pilot" vetllar pel compliment de la normativa interna de del metro que sigui d'aplicació a les

• Tractament de residus generats.

activitats contractades.

L'extracció dels residus generats en l'obra, serà mitjançant saques o contenidors a l’exterior, preparats i
sense obstaculitzar el pas del personal.

En compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quan els treballs necessitin de la correcta aplicació
de mètodes o procediments específics o es considerin de risc especial, serà necessària la presència d'un

• Ubicació concreta dels subministraments i mitjans de comunicación.

Recurs Preventiu de el Contractista.

Els subministraments seran a càrrec d'FMB, SA.
El Cap de grup del Contractista o, en cas necessari, el Recurs Preventiu designat pel mateix, han de vetllar
3.3.2. Determinació dels procés constructiu i ordre d’execució dels treballs

pel compliment de la normativa de seguretat laboral aplicable durant la realització dels treballs, vetllant pel
correcte ús d'equips, eines equips de protecció individual i col·lectiva, procediments de treball, etc. En cas

Les obres i instal·lacions objecte del present projecte queden descrites en la memoria del projecte i en els

d'hipotètic accident de treball serà responsabilitat seva la notificació i gestió del succés així com

plànols adjunts, quedan constituides per les següents fases o unitats constructives:

l'acompanyament del treballador afectat el centre sanitari corresponent.

- Fase 1. Implantació de l’obra i delimitació de la zona de treball.

4.1. Identificació i evaluació de riscos de l’entorn. Mesures preventives associades i mitjans de

- Fase 2. Obra civil: paleteria.

protecció necessaris

- Fase 3. Muntatge i connexionat d’instal·lacions fixes.
- Fase 4. Proves, assajos i control de qualitat. Posada en servei de la instal·lació.

4.1.1. Riscos en funció de l’entorn

4. IDENTIFICACIÓ I EVALUACIÓ DELS RISCOS DURANTS L’OBRA

4.1.1.1 Riscos evitables

En el Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Contractista haurà de prestar especial atenció a la descripció dels

La següent taula conté la relació dels riscos laborals que poden presentar-se per l'emplaçament de l'obra i

riscos propis de la construcció, com ara caigudes en alçada (ús de plataformes elevadores), talls, cremades,

que seran eliminats mitjançant l'adopció de mesures tècniques de manera prèvia a l'inici dels treballs:

erosions i cops, havent adoptar en cada moment la postura més idònia segons el treball que es realitzi. Es
contemplaran també, les possibles repercussions en les estructures d'edificació veïnes i preveure els treballs
posteriors de reparació, manteniment, etc.
En aquest cas concret, pel fet que es realitzaran treballs en altura mitjançant mitjans d’elevació auxiliars,
s'haurà de detallar les mesures de proteccions a utilitzar per minimitzar riscos i complir amb la normativa de
PRL corresponents.
Com a criteri general destacaran les proteccions col·lectives enfront de les individuals. A més, hauran de
mantenir-se en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda, els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa CE.
Tota maquinària o equip ha de disposar dels seus corresponents certificacions i inspeccions, adequant al que
estableix el RD 1215/97 i la resta de normativa específica d'aplicació, pel que fa a condicions de seguretat en

RISCOS DETECTATS
MESURES TÈCNIQUES ADOPTADES
Riscos derivats del trencament de instal·lacions o Neutralització de les instal·lacions existents
conductes existents
(elèctrica, aigua, gas, aire comprimit)
Presència de línies de baixa tensió (400-230 V)
Desconnexió de tensions de les línies corresponents
i condemnació de les proteccions
Caigudes en altura (ús de plataformes elevadores)
Mesura de protecció com barreres, arnés o similars
Caigudes al mateix nivell
Senyalització d’obstacles i proteccions mitjançant
barreres o similars
4.1.1.2 Riscos inherents a les explotacions ferroviàries
 Veure annex: Per completar aquest punt seleccionar els riscos que siguin d'aplicació del document "Riscos
inherents a l'ambient ferroviari" contingut a la subcarpeta RISCOS ENTORN FERROVIARI de la carpeta
Biblioteca-Annexos.

la fabricació, utilització i conservació dels mateixos.
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4.1.2. Riscos en funció de l’emplaçament de l’obra en les instal·lacions de FMB SA

Informació prèvia

A continuació es detallen els riscos i mesures de control associats a l'emplaçament de l'obra:

Abans d'emprendre qualsevol de les operacions o treballs preparatoris a l'execució de l'obra, el Contractista
haurà informar-se de tots aquells aspectes que puguin incidir en les condicions de seguretat i salut

 Veure annex: Per completar aquest punt consultar i seleccionar els documents que siguin d'aplicació de la

requerides.

subcarpeta RISCOS ENTORN METRO continguda a la carpeta de Biblioteca-Annexos.
A aquests efectes, ha de demanar informació prèvia relativa, fonamentalment, a:
4.2. Identificació i evaluació dels riscos propis de l’activitat contractada. Mesures preventives
i/o proteccions tècniques per al control dels riscos

- Instal·lacions i serveis o altres elements ocults que puguin ser afectats per les obres o interferir la marxa
d'aquestes.

4.2.1. Riscos evitables

- Intensitat i tipus de trànsit de les vies de circulació adjacents a l'obra, així com càrregues dinàmiques
originades pel mateix, a l'efecte d'avaluar les possibilitats de despreniments, enfonsaments o altres accions

La següent taula conté la relació dels riscos propis de l'activitat contractada que seran eliminats de forma

capaces de produir riscos d'accidents durant l'execució de l' obra.

prèvia als treballs mitjançant l'adopció de mesures tècniques:

- Vibracions, trepidacions o altres efectes anàlegs que puguin produir-se per activitats o treballs que es
realitzin o hagin de realitzar-se en l'entorn pròxim a l'obra i puguin afectar les condicions de seguretat i salut

RISCOS DETECTATS
Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell
Cops
Electrocució

MESURES TÈCNIQUES ADOPTADES
Senyalització de la zona
Arnesos, línies de vida, casc, etc
Cascos, botes de seguretat
Guants dielèctrics, banquetes aïllants, etc

dels treballadors.
- Activitats que es desenvolupen en l'entorn pròxim a l'obra i puguin ser nocives, insalubres o perilloses per
a la salut dels treballadors.
Inspeccions i reconeixements

4.2.2. Normes generals de seguretat prèvies a l’inici de l’obra
Amb anterioritat a l'inici de qualsevol treball preliminar a l'execució de l'obra, s'hauran d'efectuar les
Condicions generals

inspeccions i reconeixements necessaris per a constatar i complementar, si cal, les previsions considerades
en el projecte d'execució i en el present Estudi, en relació amb tots aquells aspectes que puguin influir en les

No s'ha d'iniciar cap treball en l'obra sense l'aprovació prèvia de el Pla de Seguretat i Salut i sense que s'hagi

condicions de treball i salut dels treballadors.

verificat amb antelació, pel responsable del seguiment i control de la mateixa, que han estat disposades les

S'han de dur a terme, entre altres, les inspeccions i reconeixements relatius principalment a:

proteccions col·lectives i individuals necessàries de l'obra i que s'han recollit les mesures preventives
establertes en el present Estudi.

̵ Estat del solar, edifici estació o taller, segons es tracti, i especialment d'aquelles parts que requereixin un
tractament previ per a garantir les condicions de seguretat i salut necessàries dels treballadors.

A aquests efectes, el Contractista ha de comunicar al responsable del seguiment i control del Pla de
Seguretat i Salut l'adopció de les mesures preventives, a fi que aquest pugui efectuar les comprovacions
pertinents amb caràcter previ a l'autorització de l'inici dels treballs. Abans d'iniciar qualsevol tipus d'activitat a
l'obra, serà requisit imprescindible que es disposi de les llicències i autoritzacions reglamentàries que siguin

̵ Estat de les construccions confrontants o mitgeres, si escau, als efectes d'avaluar els riscos que puguin
causar-se als treballadors o a tercers.
̵ Servituds, obstacles o impediments aparents i la seva incidència en les condicions de treball i en la salut
dels treballadors.

pertinents, com ara: col·locació de tanques o tancaments, senyalitzacions, desviaments i talls de trànsit de

̵ Accessos a l'obra de persones, vehicles, maquinàries, etc.

vianants i de vehicles, accessos, aplecs, emmagatzematge de determinades substàncies, etc.

̵ Xarxes d'instal·lacions i la seva possible interferència amb l'execució de l'obra.
̵ Espais i zones disponibles per descarregar, aplecs, instal·lacions i maquinàries.

Abans de l'inici de qualsevol treball en l'obra, s'han de realitzar les proteccions pertinents, si s'escau, contra
activitats molestes, nocives, insalubres o perilloses que es duguin a terme en l'entorn pròxim a l'obra i que

̵ Topografia real del solar o edifici i el seu entorn confrontant, accidents de el terreny, perfils, talús natural,
etc.

puguin afectar la salut dels treballadors.
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Serveis afectats. Identificació, localització i senyalització

mínima de 2 m i estarà degudament senyalitzat. Hauran d'acotar i delimitar les zones de càrregues,
descàrregues, aplecs, emmagatzematge i les d'acció dels vehicles i màquines dins de l'obra.

Abans de començar qualsevol treball en l'obra, hauran de quedar definides les xarxes de serveis públics o
privats poden interferir la seva realització i poden ser causa de risc per a la salut dels treballadors o per a

Han de quedar prèviament definits i degudament senyalitzats els traçats i recorreguts dels itineraris interiors

tercers.

de persones, així com les distàncies de seguretat i limitacions de zones de risc especial, dins de l'obra i a les
seves proximitats.

Accessos, circulació interior i delimitació de l’obra
4.2.3. Normes de seguretat genèriques en el transcurs de l’obra
Abans de l'inici de l'obra hauran de quedar definits i executats el seu tancament perimetral, els accessos a
ella i les vies de circulació i delimitacions exteriors.

Previ a l'inici de qualsevol unitat d'obra es disposarà dels equips de protecció col·lectius i mesures de
seguretat necessàries per evitar noves situacions potencials de risc.

Les sortides i portes exteriors d'accés a l'obra seran visibles o degudament senyalitzades i suficients en
nombre i amplada perquè tots els treballadors puguin abandonar l'obra amb rapidesa i seguretat. No es

Es donarà als treballadors les advertències i instruccions necessàries en relació amb l'ús, conservació i

permetran obstacles que interfereixin la sortida normal dels treballadors.

manteniment de la part d'obra executada, així com de les proteccions col·lectives i mesures de seguretat
disposades.

Els accessos a l'obra han de ser adequats i segurs, tant per a persones com per a vehicles i màquines. Haurà
diferenciar-se, si és possible, l'accés destinat a les persones mitjançant separació física senyalitzada

Es disposarà en obra de les fitxes de seguretat de tots els productes químics a utilitzar.

adequadament.
S'informarà a tot el personal que hagi d'estar en contacte amb els mateixos del contingut dels esmentats
L'ample mínim de les portes exteriors serà de 1,20m quan el nombre de treballadors que les utilitzin

documents. Aquests productes se subministraran en el seu embalatge original amb les seves etiquetes

normalment no excedeixi de 50 i s'augmentarà el nombre d'aquelles o la seva amplada, per cada 50

reglamentàries.

treballadors més o fracció, en 0,50m més.
S'informarà al personal de la ubicació de dutxes o renta-ulls.
Les portes que no siguin de vaivé s'obriran cap a l'exterior.
Les eines elèctriques hauran de comptar amb doble aïllament o aïllament reforçat o, si no seran connectades
Quan els treballadors estiguessin singularment exposats a riscos d'incendi, explosió, intoxicació sobtada o

a la presa de terra de l'edifici.

altres que exigeixin una ràpida evacuació, seran obligatòries, al menys, dues sortides a l'exterior, situades en
costats diferents del recinte de l'obra.

S'haurà de verificar abans d'iniciar l'activitat l'estat dels equips de treball, mànegues de connexió i clavilles de
connexió al subministrament d'energia. En tot cas les línies hauran de comptar amb proteccions

En tots els accessos a l'obra es col·locaran cartells de "Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra", "És

reglamentàries per si s'originessin corrents de defecte per falta d'aïllament dels equips.

obligatori l'ús de casc" i "Prohibit aparcar" i, en els accessos de vehicles, el cartell indicatiu de " Entrada i
sortida de vehicles ".

S'ha de proveir a tot el personal de la protecció adequada a el nivell d'exposició de soroll de cada lloc de
treball. Per minimitzar la dosi d'exposició, el compressor i en general les màquines productores de soroll

Els vehicles, abans de sortir a la via pública, comptaran amb un tram horitzontal de terreny consistent o

s'han de situar tot el apartat de les zones de treball que sigui possible, es minimitzarà l'estada al costat de

pavimentat de longitud no menys de vegada i mitja de separació entre eixos o de 6 metres. Si això no és

les màquines a el temps estrictament necessari per a l'operació de les mateixes, així com el nombre

possible, es disposarà de personal auxiliar de senyalització per a efectuar les maniobres.

d'operaris necessaris per a les diferents operacions i no es permetrà l'estada de tercers al costat dels equips
productors de soroll.

Es procedirà a executar un tancament perimetral que delimiti el recinte de l'obra i impedeixi el pas de
persones i vehicles aliens a la mateixa. Aquest tancament haurà de ser prou estable, tindrà una alçada
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implicacions en la realització dels treballs en les condicions adequades de seguretat i higiene.

• Desmuntage i/o sanejat d’instal·lacions existents.
• Instal·lacions provisionals d’obra.

Un cop finalitzats els treballs, es retiraran de el lloc o àrea de treball dels equips i mitjans auxiliars, les eines i
els materials sobrants i runes.

FASE 2. Obra civil: paleteria.

4.2.4. Riscos en funció del procés constructiu

Aquesta fase inclou les actuacions obra civil: paleteria, remodelació de les divisòries, paviments i fals sostres.

El present llistat de treballs no té caràcter exhaustiu, en ell apareixen les activitats previstes a desenvolupar

Activitats:

durant l'execució de l'obra.

• Enderrocs i desmuntatges.
• Adequació de divisories i revestiments.

En el posterior Pla de Seguretat de l'obra el Contractista detallarà cadascuna de les activitats a realitzar en la

• Adequació de paviments.

diferents fases del procés constructiu i les mesures de control associades.

• Adeuació de fals sostres.
• etc

En el cas que amb posterioritat es generés una activitat o ampliació d'algun treball, no previst inicialment, es
realitzarà una anàlisi per tal d'identificar possibles situacions de risc, conformant-se com annex del o els

FASE 3. Muntatge i connexionat de instal·lacions fixes i equipament.

Plans de Seguretat i Salut de l'obra.
Aquesta fase inclou els treballs de muntatge i conexionat d’insta·lacions fixes.
4.2.4.1 Fases de l’obra i riscos associats a les principals activitats previstes
Activitats:
El proces constructiu dels treballs es divideix en quatre (4) subetapes o fases, segons el següent ordre

• Estesa de cables, canalitzacions, etc.

cronològic:

• Modificació de quadres elèctrics existents
• Modificació de la climatització.

- Fase 1. Implantació de l’obra i delimitació de la zona de treball.

• Muntatge de d’equipament de renovació d’aire.

- Fase 2. Obra civil: paleteria.

• Muntatge d’equipament de protecció contra incendis.

- Fase 3. Muntatge i connexionat d’instal·lacions fixes.

• Muntantge d’instal·lacions de comunicacions.

- Fase 4. Proves, assajos i control de qualitat. Posada en servei de la instal·lació.

• etc.

Els treballs o activitats previstes per a cadascuna de les fases del projecte d’obra son les següents:

FASE 4. Proves, assajos i control de qualitat. Posada en servei.

FASE 1. Implantació de l’obra i delimitació de la zona de treball.

Aquesta fase inclou totes les proves necessàries per poder posar en servei la instal·lació realitzada (proves
del Contractista, proves dels Promotor i posada en servei de les instal·lacions i equips).

Compren totes les tasques que el Contractista, sota la supervisió de l’Equip d’obra designat pel Promotor, ha
de realizar per deixar dades físiques i mesures referenciades per poder executar les activitats i elements

Activitats:

constructius que composen l’obra.

• Proves de funcionament d’aparellatge elèctric i verificacions de quadres i línies.
• Proves de funcionament dels equips de clima.

Activitats:

• Proves de funcionament dels equips de ventilació.

• Replanteig i comprovacions per definir les fases prèvies de l’obra.

• Proves de funcionament de PCI.

• Delimitació de les zones de treball.

• Proves de comunicacions.

• Abassegament de materials, càrrega-descàrrega.

• etc
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Fase 1.

Implantació de l’obra y delimitació de la zona de treball

-

Botes de seguretat.

-

Guants de protecció mecànica.

-

Casc.

Riscos previsibles:
Fase 3.
-

Caigudes al mateix nivell.

-

Cops.

Mesures preventives:
-

Ordre i neteja.

-

Senyalització.

Proteccions col·lectives:
-

Muntatge i connexionat de instal·lacions fixes i equipament

Riscos previsibles:
-

Electrocució.

-

Cops.

Mesures preventives:
-

Ordre i neteja.

-

Senyalització.

Tancaments perimetrals.
Proteccions col·lectives:

Proteccions individuals:
-

Botes de seguretat.

-

Guants de protecció mecànica.

Fase 2.

Obra civil: paleteria

Riscos previsibles:
-

Caigudes a diferent nivell.

-

Cops.

Tancaments perimetrals.

Proteccions individuals:
-

Botes de seguretat.

-

Guants de protecció dielèctrica.

-

Màscara dielèctrica.

Fase 4.

Proves, assajos i control de qualitat. Posada en servei de la instal·lació

Riscos previsibles:
Mesures preventives:
-

Ordre i neteja.

-

Senyalització.

-

Electrocució.

-

Cops.

Mesures preventives:
Proteccions col·lectives:
-

Tancaments perimetrals

Proteccions individuals:
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-

Tancaments perimetrals.

5. Manteniment en cas d'incidències. Unitats de Manteniment de Baixa Tensió o de Sistemes Electromecànics,
segons correspongui. Les mesures preventives en els treballs de manteniment seran les mateixes que les

Proteccions individuals:
-

Botes de seguretat.

-

Guants de protecció dielèctrica.

-

Màscara dielèctrica.

4.2.4.2 Manteniment posterior de la insta·lació

assenyalades en l'apartat

Les mesures preventives dels treballs de manteniment seran les mateixes que les assenyalades en l’apartat
4.2.4 “Riscos en funció del procés constructiu”, del present document.

En qualsevol cas, seran analitzades i desenvolupades amb més detall en el Pla de Seguretat i Salut associat a
l’actuació de manteniment a realitzar.

Els treballs de reparació, conservació i manteniment de la totalitat de l'obra en si mateixa i de les seves
instal·lacions un cop lliurada consta de les següents activitats:

5. PROCEDIMENTS DE TREBALL, EQUIPS, EINES I MITJANS AUXILIARS

- Revisions periòdiques de la instal·lació elèctrica: quadres, línies, etc.

5.1. Normes de seguretat i instruccions de treball específiques a aplicar

- Possibles reparacions dels equips instal·lats: climatitzadors, ventiladors, equipament PCI, etc.
5.1.1. Normes de seguretat aplicables durant l’execució de l’obra
Els elements de seguretat previstos inicialment per al desenvolupament de les tasques de manteniment són:
L'article 10 de R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva continguts en l'article
- Mitjans auxiliars: baranes, escales, bastides, etc.
- Elements de seguretat davant risc caiguda alçada: línies de vida, trípode, punts d'ancoratge, etc.

15è de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i,
en particular, en les següents activitats:
a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja diària.

El manteniment el realitzarà íntegrament personal propi de TMB, SA amb els elements de seguretat propis

b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la

com ara: escales de mà, línies de vida, punts ancoratge, bastides, plataformes, banquetes aïllants, etc.

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

Les operacions de manteniment establertes en aquest estudi les ha de fer personal tècnic qualificat i

d. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius

quedaran reflectides en el quadern de registre de manteniment de la instal·lació dins de el període d'un any

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la

després de la recepció de l'obra.

seguretat i salut dels treballadors.
e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

El tipus de manteniment previst contempla les següents tipologies:

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.

1. Manteniment realitzat pels mateixos usuaris: utilització de l'equipament de les sales a nivell usuari.

h. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, de el període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als

2. El manteniment serà realitzat per personal qualificat: en el cas de fallada d'algun element, qui actuarà

diferents treballs o fases de treball.

seran les unitats de Manteniment de Baixa Tensió o de Sistemes Electromecànics, segons correspongui.
3. Es realitzaran inspeccions tècniques generals: per part de l'OCA corresponent.

i. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de el lloc de l'obra.

4. Reposicions: Unitats de Manteniment de Baixa Tensió o de Sistemes Electromecànics, segons
correspongui.
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5.1.2. Procediments i instruccions de treball en instal·lacions de FMB SA

- Als túnels, estacions i les seves dependències, es considerarà la possibilitat d’existència de corrents d’aire
intenses. Cal preveure-ho a l’hora d’aprovisionament o moviment de materials, així com a la instal·lació

Tot el personal que participi en l'obra (contractistes i subcontractistes), haurà de conèixer i aplicar la següent

d’elements provisionals (tanques, bastides, lones, senyalització, etc) de forma que no quedi compromesa la

normativa interna de TMB, SA:

seva estabilitat. Les corrents d’aire també podrien ocasionar moviments ràpids i inesperats d’elements
mòbils com portes o tapes d’instal·lacions, motiu pel qual es mantindran sempre tancades o caldrà fixar-les

- No està permès l’accés de personal a la zona de vies i/o cues de maniobra sense el coneixement i
autorització del CCM. Per accedir a aquestes zones, hauran de complir les disposicions del P092.
- Cada grup o persona aïllada que accedeixi a la zona de vies i túnel per a executar un treball, haurà de
portar obligatòriament, a la seva pròpia dotació, el següent equip de protecció i comunicació:
Armilla reflectant o roba de treball “d’alta visibilitat" (veure procediment "P089 Normes del vestuari i

si cal que estiguin obertes temporalment.
- Es posarà especial atenció a l’ús i disposició dels mitjans de protecció contra incendis.
- No es col·locaran materials obstruint-los ni tampoc a les portes de sortida. Es mantindrà lliure d’obstacles
les zones de pas. Es comunicarà la falta o l’ús dels mitjans d’extinció, per a facilitar la seva reposició.
- A túnels, estacions, dependències i centres de treball, poden existir instal·lacions de fibrociment. Si

elements de senyalització de alta visibilitat").

qualsevol Contractista detecta plaques o canalitzacions d’aquest material deteriorat, no les manipularà i

Radiotelèfon (1 per persona aïllada o grup de treball), correctament connectat a la freqüència de la

comunicarà la situació immediatament al tècnic de TMB, SA que porta l’activitat per posar en marxa el

línia que correspongui. Comprovar prèviament el seu perfecte estat de funcionament.

procediment corresponent.

Fanal o llanterna de llum vermella o blanca (1 per persona o grup).
- Els treballs a la vora d’andana (franja d’un metre des de la vora d’andana), es consideraran com treball en

5.2. Materials, maquinària, eines i equips de treball

zona vies a tots els efectes, pel que serà necessari que el supervisor del CCM aprovi els treballs en aquestes
zones i el Pilot Homologat de Seguretat permeti treballar complint l’especificat per la normativa de FCMB per

Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzats en el treball serà seleccionat de manera que no

a treballs en zona de vies (P092).

ocasioni riscos afegits per a la seguretat i salut dels treballadors i / o per a tercers. Els equips de treball i

- La línia de tracció (catenària rígida) es considera sempre amb tensió, llevat confirmació expressa i

elements constitutius d'aquests o aparells acoblats a ells estaran dissenyats i construïts de manera que les

comprovació de la seva absència. Si existeix tensió a catenària, no es podran portar a terme treballs si

persones no estiguin exposades a perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment s'efectuïn d'acord

aquests impliquen proximitat a la mateixa o possibilitat de tocar-la en la manipulació de càrregues o

amb les condicions previstes pel fabricant.

elements.
- Per a efectuar treballs en proximitat de la línia de tracció s’hauran de col·locar equips de “posada a terra” en
la mateixa, segons procediment especificat en la normativa interna de Metro (P091).
- Els treballs en zones o recintes on es trobin els equips o cablejat d’alta tensió, no s’iniciaran fins que es

Les diferents parts dels equips, així com els seus elements constitutius, han de poder resistir al llarg de el
temps els esforços que hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que
puguin presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes.

tingui permís del CCM, els terres col·locats y el Pilot Homologat de Seguretat permeti treballar, respectant
sempre la distància de seguretat.

Els equips a utilitzar estaran basats en les condicions i característiques específiques de la feina a realitzar i en

- Com a mesura principal, sempre que sigui possible, es delimitarà la zona de treball de la obra per tal

els riscos existents en el centre de treball i compliran les normes i disposicions en vigor que els siguin

d’evitar interferències, riscos, entrada de persones alienes, etc. En aquests casos la zona quedarà

aplicables, en funció de la seva tipologia, ocupació i posterior maneig pels treballadors. No es poden utilitzar

correctament senyalitzada i tancada en tot el seu perímetre. El lloc d’accés a la zona delimitada estarà

per a operacions i en condicions per a les quals no siguin adequats. A les parts accessibles dels equips no

permanentment vigilat o amb elements fixos per impedir l’accés si no són retirats de forma voluntària

haurien d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.

(tanques, cadenes, etc). A les zones de públic, no es deixarà un espai de pas inferior a 2 metres (1 metre a
la resta de zones)
- A les operacions susceptibles d’originar pols, fum, radiacions o sorolls que pugui ocasionar molèsties al

Els equips auxiliars, maquinària, eines a utilitzar en l'obra hauran d'ajustar-se al que disposa la seva
normativa específica

passatge, empleats d'FMB, SA o afectar a la prestació del servei, es tendirà a la seva eliminació en el punt
d’origen, mitjançant un sistema adequat (aspiració, aïllament,...), s’adoptaran mesures organitzatives o

5.2.1. Maquinària

tècniques per limitar les seves conseqüències i es disposaran d’elements de senyalització per delimitar la
zona d’obres. Preferentment aquestes operacions es realitzaran fora d’hores de servei al públic.

Tota la maquinària a utilitzar en l'obra serà propietat del Contractista o directament de l'empresa
subcontractada, per tant es comprovarà que s'hagi realitzat un manteniment acceptable i que el seu nivell de

Projecte –“Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

9 de 22

Data: OCTUBRE / 2.021
ANNEX NUM 02 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

seguretat és alt.

La descàrrega de material es realitzaran amb el vehicle situat el més pròxim possible a l'entrada de centre de
treball.

En Pla de seguretat, el Contractista haurà d'identificar els riscos associats.
Queda prohibit l'ús dels ascensors i escales mecàniques per a usos de l'obra tant per a l'entrada de material com
5.2.2. Eines portàtils

per a la retirada de residus i deixalles.

Les eines portàtils que es preveu que es van a utilitzar durant el desenvolupament de l'obra i els riscos que

6.2. Senyalització i tancament de l’obra

puguin ocasionar es determinen a continuació:
El Reial Decret 485/97, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en
- Trepants.

el treball, estableix un conjunt de preceptes sobre dimensions, colors, símbols, formes de senyals i conjunts que

- Moles.

proporcionen una determinada informació relativa a la seguretat de la superfície del senyal, S (m2), ha de ser tal

- Serres.

que S> L2 / 2000, sent l la distància màxima en (m) d'observació prevista per un senyal (fórmula aplicable per l

- Petites eins elèctriques de mà.

<50 m) . En general s'adoptaran els valors normalitzats per UNE 1-011-75, sèrie A.

- etc.
Els senyals de seguretat poden ser complementades per senyals auxiliars que contenen un text proporcionant
En el Pla de seguretat el Contractista haurà d'identificar els riscos associats.

informació complementària. Són de forma rectangular, amb la mateixa dimensió màxima del senyal que
acompanyen, i col·locades sota d'elles.

5.2.3. Elements auxiliars
Es prohibirà el pas a tota persona aliena a l'obra, havent de quedar clarament senyalitzada aquesta
En el Pla de seguretat el Contractista haurà d'identificar els riscos associats.
5.2.4. Activitats de risc especial.
No s'identifiquen activitats de risc especial.

circumstància mitjançant el senyal de prohibició.
Els senyals es situaran en llocs visibles de l'obra.
6.3. Condicions tècniques dels mitjans de protecció

6. CONDICIONS DE SEGURETAT EN L’OBRA

6.3.1. Proteccions colectives

6.1. Accés i circulació

6.3.1.1 Condicions tècniques i característiques dels equips de protecció col·lectiva

Tots els treballadors que hagin d'accedir a obra hauran de comptar amb un passi de treball per acreditar el seu

Condicions generals

accés a les instal·lacions d'FMB, SA. Per a la consecució d'aquest passi, la documentació tant d'empresa com de
treballadors ha d'estar validada en el sistema de gestió documental Achilles.

Com a norma d'actuació, els riscos han de ser eliminats en l'origen. Si això no fos possible s'adoptaran
sistemes de protecció col·lectiva per controlar la situació de risc, evitant la lesió si aquest arribés a

Serà el Coordinador de Seguretat i Salut designat per a l'obra qui sol·liciti a TMB, SA els passis de les persones un materialitzar-se.
cop comprovat l'estat documental tant del treballador com de l'empresa a la qual pertany el treballador.
Les proteccions col·lectives projectades en aquest estudi, estan destinades a la protecció dels riscos de tots
No s'autoritzarà l'accés a obra de cap treballador ni de cap empresa que no estigui degudament acreditada.

els treballadors de l'empresa principal, els de les empreses subcontractistes, empreses col·laboradores,
treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d'obra o de la Propietat, visites de les inspeccions
d'organismes oficials, o de convidats per diverses causes.
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Es col·locaran obstacles aïllants entre els treballadors i els cables en tensió.
L'elecció del tipus de protecció col·lectiva més adequat en cada operació serà responsabilitat del Contractista,
i quedarà expressament detallat i valorat en funció de la seva fiabilitat en el PSS de l'Obra. Així com, la data

j. Resguards i dispositius de seguretat

de muntatge, manteniment, canvi d'ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives.

Els resguards són mitjans físics que impedeixen l'accés als elements perillosos i els dispositius són mitjans
que no impedeixen l'accés però que asseguren que el perill hi haurà cessat quan s'arribi a algun element

En general s'han de tenir en compte les següents mesures de protecció col·lectiva durant l'execució dels

perillós.

treballs:
Els equips de treball que s'utilitzin compliran amb la reglamentació aplicable i que es troba detallada en
a. Senyalitzacions i abalisament

l'apartat corresponent de legislació de el present estudi de seguretat; pel que fa a màquines i equips de

Els senyals, cintes i balises estaran d'acord amb la normativa vigent.

treball.

b. Escales de mà

Muntatge i desmuntatge de les proteccions

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants i altres requisits exigits per l'apartat dedicat a això en el RD
486/1997.

El muntatge de les proteccions previstes pel Contractista, s'efectuarà seguint les directrius del Coordinador
de Seguretat i Salut designat per a l’obra.

c. Límits de desplaçament de vehicles
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats a el terreny per mitjà de rodons clavats a

Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva en ús en què s'apreciïn deterioraments amb minva

aquest o d'una altra forma eficaç.

efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la
protecció col·lectiva una vegada resolt el problema. Entre tant es realitza aquesta operació, es suspendran

d. Cables i ancoratges de subjecció de cinturó de seguretat

els treballs protegits pel tram deteriorat i s'aïllarà eficaçment la zona per evitar accidents. Aquestes

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció

operacions queden protegides mitjançant l'ús d'equips de protecció individual.

protectora.
Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar la manera o la disposició de la instal·lació de la
e. Ús d'interruptors diferencials.

protecció col·lectiva prevista inicialment. Si això passa, la nova situació serà definida en els plànols de

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA i per la força de 300mA.

seguretat i salut en col·laboració amb el CSS. D'aquestes variacions, es deixarà constància en el Llibre

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i al menys en les èpoques més seques.

d'Ordres i Assistència de l'obra.

f. Col·locació de Preses de terra

L'empresa realitzarà el muntatge, manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels seus

La resistència de les preses a terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de

mitjans o mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat de l'obra, segons les clàusules que

l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V.

penalitzen del contracte d'adjudicació d'obra, i dels plecs de condicions tècniques i particulars del projecte
executiu.

g. Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques
Han de disposar de límit degudament senyalitzat.

El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva és preferible a l'ús d'equips de protecció individual per
defensar-se de idèntic risc. En conseqüència, la Propietat no admetrà el canvi d'ús de protecció col·lectiva

h. Distàncies de seguretat en treballs en proximitat a instal·lacions en tensió:

prevista pel d'equips de protecció individual, ni en els treballadors propis ni en els dependents de les diverses

- 3 metres en línies de fins a 5 kV.

subcontractes o en treballadors autònoms.

- 5 metres per sobre dels 5 kV.
En cas de fallada de les proteccions col·lectives per accident de persona o persones, es procedirà segons les
i. Pantalles de protecció davant risc elèctric
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elements de protecció tècnica i equips de protecció individual necessaris. Així mateix, han de controlar
Els materials necessaris per al manteniment i que tinguin un pes considerable es transportaran fins al seu

l'adequat estat dels mateixos i correcta utilització.

punt d'utilització mitjançant vehicles auxiliars per la via (dresines, vagonetes) i / o força humana.
Han de disposar de registre de lliurament nominal dels elements de protecció tècnica i protecció personal a
En el cas de ser necessari l'ús de dresines o vagonetes es requereix l'autorització i certificació expressa

cada empleat.

d'FMB, SA per a poder circular per la xarxa.
El personal d'obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cadascuna de les peces de protecció individual
6.3.2. Proteccions individuals

que se li proporcionin.

6.3.2.1 Condicions tècniques i característiques dels equips de protecció individual

Obligacions i responsabilitats

Condicions generals

Segons estableix la normativa vigent, els mitjans de protecció personal seran d'utilització obligatòria, de
manera que tots els treballadors de l'empresa o empreses contractades hauran de proveir i utilitzar el

Com a norma general, es triaran equips de protecció individual còmodes i operatius, per tal d'evitar les

vestuari i mitjans de protecció personal necessaris per a la realització dels treballs.

negatives al seu ús. Amb això es justifica, que el pressupost contempli qualitats que en cap moment han de
ser rebaixades, doncs aniria en contra d'aquest objectiu general.

Sent les empreses les responsables de l'acompliment d'aquesta obligació, els responsables de la seguretat en
l'obra, en la seva representació, han de vetllar per la correcta utilització dels EPI, i exigir als treballadors

Els equips de protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD

propis i als representants de les empreses contractades, la utilització del vestuari i els equips de protecció

773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, de 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

personal necessaris per realitzar els treballs encomanats.

Per l'exposat, s'especifica com a condició expressa que tots els equips de protecció individual utilitzables

Control i utilització

durant el desenvolupament de l'obra, compleixin les següents condicions generals:
Es crearà un registre documental de lliurament i recepció del vestuari de treball i dels mitjans de protecció a
- Disposar de marcatge CE.

cada un dels treballadors.

- Si no existís la marca CE, al mercat, per a un determinat equip de protecció individual de tots els
ressenyats, s'admetran els següents supòsits:

La pèrdua o deteriorament d'aquests equips, implicarà la substitució immediata dels mateixos.

 Que estigui homologat MT.
 Que estigui en possessió d'una homologació equivalent de qualsevol dels estats membres de la Unió

6.4. Instal·lacions elèctriques

Europea.
Les reparacions les ha de fer personal especialista en possessió de el corresponent carnet professional que
Els equips de protecció individual que compleixin en cadena amb les indicacions expressades en tot el punt

ho acrediti.

anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de vigència.
El cablejat serà adequat a la càrrega a suportar, connectat a les bases mitjançant clavilles normalitzades,
Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat immediatament,

blindats i interconnectats amb unions anti-humitat i antixocs.

quedant constància a l'oficina d'obra del motiu del canvi i el nom de l'empresa i de la persona que rep el nou
equip de protecció individual, amb el finalitat de donar la màxima serietat possible a la utilització d'aquestes

Els cables conductors no presentaran defectes en els seus aïllaments.

proteccions.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra i estaran penjats.
Les empreses contractades posaran a disposició dels seus empleats i dels d'empreses subcontractades dels
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Els equips connectats a la instal·lació elèctrica disposaran de clavilles de connexió normalitzades.

perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

Els cables i elements integrants de la instal·lació elèctrica que presentin algun defecte d'aïllament hauran de

La il·luminació s'ha de col·locar de manera que no suposi un risc afegit d'accident (ombres, zones de

reparar o substituir per evitar possibles contactes elèctrics directes.

col·locació, etc.).

En els treballs que s'hagin de realitzar en els voltants de zones en tensió com quadres elèctrics de distribució

En els llocs de treball en què una fallada de l'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es

serà preceptiu l'ocupació equips de protecció individual i col·lectiva.

disposarà d'un enllumenat d'emergència d'evacuació i de seguretat (túnel, fosses, espais molt foscos, etc)
establint les zones de pas per a una possible evacuació.

Els punts fixos d'enllumenat es situaran en zona no accessible i superfícies fermes.
Les intensitats mínimes d'il·luminació artificial, segons els distints treballs seran les següents:
Els llums d'incandescència aniran protegides mitjançant pantalles de protecció. Si es col·loquessin en zona
accessible s'ha de considerar que el receptor sigui de Classe I.

Baixes exigències visuals:

Les línies generals de força i derivacions a punts d'alimentació estaran protegits mitjançant interruptors

- 25-50 lux: En galeries i altres llocs de pas en funció de l'ús ocasional o habitual.

diferencials de afta sensibilitat i automàtics magnetotèrmics calibrats per als diferents circuits.

- 100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de
mercaderies, l'apilament de materials, sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits,

En general, els punts de llum que estan a la intempèrie estaran protegits contra raig d'aigua i el seu

vestuaris i lavabos de personal.

corresponent grau de protecció (IP55).
Moderades exigències visuals:
L'enllumenat portàtil estarà alimentat mitjançant transformador de seguretat a la tensió de 24 volts. Seran
estancs i amb reixeta de protecció del llum.

- 200-300 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, arremolinada
de paviments i tancament mecànic, manipulació de maquinària, etc.

6.5. Condicions ambientals
Altes exigències visuals:
6.5.1. Il·luminació
- 500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció àmplia de detalls, soldadura, etc.
Com a referència, s'han de tenir en compte les recomanacions donades i el descrit en el R.D. 486/1997
(Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball) en el seu Annex IV (Il·luminació), encara

Exigències visuals molt altes:

que en principi les obres de construcció estan excloses de l'àmbit d'aplicació obligatòria d'aquest R.D.
- 1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant
A les zones de l'obra, llocs de treball o de pas, on no hi hagi suficient llum natural (o aquesta falti abans de

contrast, durant llargs períodes de temps, com ara muntatges delicats, etc.

la fi de la jornada de treball) es disposarà il·luminació artificial mitjançant punts de llum fixos o portàtils.
Aquests nivells mínims hauran de duplicar quan a les zones de treball o vies de circulació poguessin produirEl color de la il·luminació artificial no ha d'alterar la percepció dels senyals, etc.

se errors d'apreciació visual, que comporten situacions de risc de caiguda, xoc o altres accidents.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i

6.5.2. Soroll

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d'intensitat.
Els riscos derivats de l'exposició a soroll s'han d'eliminar en origen o ser reduïts a el nivell més baix possible.
En els locals amb risc d'explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients
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1. Supressió de el risc en origen.

Serà responsabilitat del Contractista, especificar en el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra, l'estimació dels

2. Aïllament de la part sonora.

nivells de soroll a què els treballadors estaran exposats en funció de cada activitat; així com; el control de les

3. Ús d'equip de protecció individual (EPI).

condicions de treball i organització dels mètodes de treball per tal de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir l'exposició a soroll.

Per això, si excedeixen dels límits permesos s'han de:
- Adoptar altres mètodes de treball.

6.5.3. Presència de partícules en suspensió

- Canviar els equips, reparar-los, etc.
- Canviar la situació dels llocs de treball.
- Formar els operaris per generar el menor soroll possible.
- Utilitzar tancaments, recobriments, apantallaments, etc.
- Dotar els treballadors de protectors auditius.
Els treballadors no han d'estar exposats, en cap cas, a valors superiors al valor límit d'exposició:

Les operacions en què es preveu la producció de pols, són bàsicament les següents:
• Demolicions
• Perforacions
• Manipulació de ciment
Serà responsabilitat del Contractista, especificar en el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra, l'estimació de el risc
en funció de la pols generada i els equips d'extracció i ventilació que preveu l'Obra; així com, el control de les

 Per al nivell d'exposició diària: 87 dB(A)

condicions de treball i l'organització dels mètodes de treball per tal de prendre les decisions per a eliminar,

 Per al nivell de pic: 140 dB(C)

controlar o reduir l'exposició a la pols.

Quan no es puguin baixar aquests valors límit, es posaran a disposició del treballador protectors auditius

En el cas que el Contractista prevegi una possible afectació a treballadors d'FMB, SA durant les operacions en

individuals, d'acord amb les següents pautes:

què es genera la producció de pols es comunicarà immediatament a través del Coordinador de Seguretat i
Salut designat per a l'adopció de les mesures de prevenció necessàries per el seu control.

Si el nivell de soroll supera els valors inferiors d'exposició que donen lloc a una acció, els treballadors han de
tenir a la seva disposició els protectors auditius, quedant al seu criteri el seu ús.

En cas de ser necessari disposar de contenidors de recollida de runes, s'ubicaran inicialment, llevat de decisió
contrària de TMB, SA fora de les instal·lacions de TMB, SA.

Valors inferiors d'exposició que donen lloc a una acció:
6.6. Condicions de conservació i manteniment
 Per al nivell d'exposició diària: 80 dB(A)
 Per al nivell de pic: 135 dB(C)
Per a valors superiors d'exposició, els treballadors estan obligats a utilitzar els protectors auditius.

Ordre i neteja
Tot el material, així com les eines que s'hagin d'utilitzar, es trobaran perfectament emmagatzemades en llocs
preestablerts i confinades en zones destinades per a aquesta fi, sota el control d'un responsable i diàriament,

Valors superiors d'exposició que donen lloc a una acció:

es comprovarà que no queda cap material, mitjà, maquinària , residu, etc, en les zones de treball.

 Per al nivell d'exposició diària: 85 dB(A)

Actuacions bàsiques

 Per al nivell de pic: 137 dB(C)
- Retirada dels objectes.
Per a la determinació de l'exposició real de soroll a l'aplicar els valors límit d'exposició, es tindrà en compte

- Emplaçament dels objectes en el seu respectiu lloc d'apilament.

l'atenuació que proporcionen els protectors auditius, però no es tindrà en compte per a l'aplicació dels valors

- Ubicació dels recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d'evacuació de residus.

d'exposició que donen lloc a una acció.
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- Neteja de restes de material.

Per garantir un bon nivell de seguretat en el lloc, s'haurà de gestionar adequadament l'emmagatzematge i la

- Desallotjament de les zones de pas de cables, mànegues i restes de material

manipulació dels productes químics necessaris.

- Retirada d'equips i eines, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
- Drenatge de vessaments en forma de tolls.

Normes generals de Seguretat

- Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.
- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja.
- Els vessaments de líquid, olis, grassa i altres productes es netejaran adequadament i immediatament, una
vegada eliminada la causa del seu abocament.
- Els residus es dipositaran en els contenidors específics per a ells com són el paper, cartró, plàstic, fusta,
ferralla, restes de cables, esprai, components elèctrics i electrònics, piles, bateries, fluorescents.
- Les eines, mitjans de treball, materials, subministraments i altres equips mai d'obstruir les vies de
circulació de l'obra.
- Tot clau, piqueta o angle sortint d'una taula o xapa s'eliminarà immediatament bé sigui doblegant, tallant
o retirant de la zona i pas (sòl o parets).
- Les operacions de neteja es realitzaran en els moments, en la forma i amb els mitjans més adequats.

- Els productes químics han d'estar etiquetats i els seus subministradors han de proporcionar les fitxes de
seguretat en castellà.
- Per aconseguir unes adequades mesures preventives en l'obra, cal establir sistemes de comunicació i
informació de el risc químic en tots aquells llocs en què s'utilitzin aquests productes químics.
- No transvasar mai a recipients que puguin confondre amb líquids que es poden beure (ampolles d'aigua,
refrescos, sucs, etc.)
- Etiquetar correctament els envasos. En ocasions el propi subministrador disposa de recipients més petits.
- El caràcter específic i la toxicitat de cada producte perillós, ha de ser indicat pels senyals de perill
característic, indicades en els pictogrames de seguretat.
- No menjar, beure ni fumar durant la seva utilització.
- Mantenir aclarits els accessos i senyalitzar les vies de trànsit.

Paletització de materials

- Evitar realitzar treballs que produeixin guspira que generin calor (esmerilar, soldar, esmolar, etc.) a prop
de les zones d'emmagatzematge, així com el transvasar substàncies perilloses.

Durant la paletització de materials es respectaran les següents consignes de seguretat:

- Els locals en què s'emmagatzemin substàncies químiques inflamables, a més, complir amb una sèrie de
requisits bàsics: evitar l'existència dels focus de calor; disposar de parets de tancament resistents a el foc i

- Normalització interna dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de
manutenció intern d'obra
- Delimitar les zones de provisions de materials
- Apilar els palets sobre superfícies anivellades i resistents.
- L'alçada de les piles no ha de superar l'altura que designi el fabricant.
- No apilar en una mateixa pila palets amb diferents geometries i continguts.
- El proveïment de materials solts a obra s'ha de tendir a minimitzar, remetent únicament a materials d'ús
discret.
- Els materials emmagatzemats en gran quantitat sobre pisos s'han de disposar de manera que el pes quedi

amb porta metàl·lica; comptar amb una instal·lació elèctrica antideflagrant; tenir una paret o teulada que
actuï com parament dèbil perquè en cas deflagració s'alliberi la pressió a un lloc segur; i disposar de
mitjans de detecció i protecció contra incendis.
- Els treballadors han d'estar informats i formats sobre els riscos que comporta treballar amb elles amb
substàncies químiques
- Utilitzar per al seu maneig dels equips de protecció individual adequats (guants, ulleres, mascareta,
pantalla facial, etc.)
- No llençar mai aquests productes pel desguàs. Emmagatzemar els residus en recipients especials per al
seu trasllat a punts de recollida adequats.

uniformement repartit.
- No s'han d'emmagatzemar materials de manera que impedeixin el lliure accés als extintors d'incendis i

Emmagatzematge

sortides d'evacuació.
- No s'han de col·locar materials i útils en llocs on pugui suposar perill d'ensopegades o caigudes sobre
persones, màquines o instal·lacions.
- Mantenir aclarits els llocs de pas dels materials a manipular
- S'utilitzaran les eines i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

- Determinar un lloc en l'obra adequat per emmagatzemar-los, establir els equips de protecció col·lectiva i
individuals necessaris i els mitjans d'extinció correctes segons les característiques dels productes o
substàncies per evitar que es produeixin accidents.
- Emmagatzemar les substàncies perilloses degudament separades, agrupades pel tipus de risc que poden
generar (tòxic, d'incendi, etc.) i respectant les incompatibilitats que existeixen entre elles; per exemple, les

6.7. Manipulació i emmagatzematge de productes químics. Gestió de residus

substàncies combustibles i reductores han d'estar separades de les oxidants i de les tòxiques.
- Disposar a la zona de treball de les quantitats de productes químics que siguin estrictament necessàries.
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D'aquesta manera, és més fàcil aïllar i disminuir els perills que es deriven de la seva manipulació i dotar les

6.8.1. Radiacions no ionitzants

instal·lacions i locals dels mitjans de seguretat adequats.
- No guardar els líquids perillosos en recipients oberts. Els envasos adequats per a aquesta finalitat s'han de

Dins el grup de les radiacions no ionitzants, podem distingir dos subgrups:

tancar després de ser usats o quan quedin buits.
- Escollir el recipient adequat per a guardar cada tipus de substància química i tenir en compte el possible
efecte corrosiu que pugui tenir sobre el material de construcció de l'envàs. Els recipients metàl·lics són els

a) Els camps electromagnètics de 0 Hz fins a 300 GHz.
b) Les radiacions òptiques de 300 GHz a 1.660 Hz.

més segurs.
- Disposar d'una bona ventilació en els locals, especialment a les zones on s'emmagatzemen substàncies

No s'identifiquen treballs contractats en els quals es preveu la generació de radiacions electromagnètiques.

tòxiques o inflamables, així com sistemes de drenatge que ajuden a controlar els vessaments que es
puguin produir (reixetes a terra, canalitzacions, etc.).
- Dividir les superfícies dels locals en seccions distanciades unes de les altres, que agrupen els diferents

Serà responsabilitat del Contractista, especificar en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, l'estimació de
l'exposició a radiacions electromagnètiques a l'obra en funció de l'activitat realitzada; així com, el control de

productes, identificant clarament que substàncies són (sempre amb etiqueta normalitzada) i la seva

les condicions de treball i l'organització dels mètodes de treball per tal de prendre les decisions per a eliminar,

quantitat. En el cas d'una fuita, vessament o incendi, es podrà conèixer amb precisió la naturalesa dels

controlar o reduir l'exposició.

productes emmagatzemats i actuar amb els mitjans adequats.
En el cas que el Contractista prevegi una possible afectació a treballadors d'FMB, SA es comunicarà
6.7.1. Fitxa de dades de seguretat

immediatament a través del Coordinador de Seguretat i Salut designat, per a l'adopció de les mesures de
prevenció necessàries per al seu control.

El responsable de la comercialització d'un preparat perillós ha de facilitar a el destinatari del preparat una
Fitxa de dades de seguretat.

6.9. Permisos especials de treballs. Activitats de risc especial

La Fitxa de dades de seguretat ha d'incloure obligatòriament les següents dades:

Seguint les prescripcions recollides en el RD 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i concretament la relació de treballs que

- Identificació del preparat i del responsable de la seva comercialització.

requereixen la condició de treballs amb riscos especial; s'enumeren a continuació les activitats a desenvolupar

- Composició / informació sobre els components.

en el projecte d'obra, que comporten per les seves característiques algun risc especial:

- Identificació dels perills.
- Primers auxilis.

- Treballs en proximitat elèctrica.

- Mesures de lluita contra incendis.
- Mesures en cas d'abocament accidental.

En el cas que el Contractista identifiqui alguna circumstància catalogada de risc especial, no prevista

- Manipulació i emmagatzematge.

inicialment i/o decideixi modificar alguna de les normes de seguretat aquí projectades, haurà de justificar

- Controls de l'exposició / Protecció personal.

aquesta circumstància mitjançant una avaluació de riscos específica inclosa en el Pla de Seguretat i Salut de

- Propietats físiques i químiques.

l'obra (art.7 apartat 4 RD1627 / 1997).

- Estabilitat i reactivitat.
- Informació toxicològica.

En tots els treballs de risc especial en obra, es comptarà amb la presència d'un recurs preventiu (RP), amb la

- Informació ecològica.

formació adequada i necessària que s'encarregarà de controlar els riscos i aplicar les mesures preventives

- Consideracions relatives a l'eliminació.

necessàries. Aquest recurs formarà part de la plantilla de personal de la contracta.

- Informació relativa al transport.
Tots els treballs no habituals que per les seves característiques, lloc en què es desenvolupin, productes o
6.8. Radiacions
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Requeriran una "autorització expressa" del responsable dels treballs en l'obra mitjançant l'emissió d'un permís

circumstàncies de el cas així ho exigeixen a causa de les condicions de treball detectades.

de treball, en el qual s'indiquin els riscos específics i les mesures de seguretat a adoptar.
2. Es consideren recursos preventius, als quals l'empresari pot assignar la presència, els següents:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució haurà de coordinar les accions i funcions de control
per a la correcta aplicació d'aquest treball especial.

a) Un o diversos treballadors designats de l'empresa.
b) Un o diversos membres de el servei de prevenció propi de l'empresa.

6.10. Figures de control de la seguretat en l’obra

c) Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa.
d) Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius aquests hauran de col·laborar entre si.

6.10.1. Presència de Recurs Preventiu

El Contractista en el Pla de Seguretat de l'Obra determinarà els mecanismes de coordinació establerts a
aquest efecte.

Amb independència de les funcions dels serveis de prevenció en determinats supòsits, la llei estableix la
necessitat d'una vigilància especial d'activitats perilloses duta a terme pels recursos preventius.

3. Els recursos preventius a què es refereix l'apartat anterior han de tenir la capacitat suficient, disposar dels
mitjans necessaris i ser suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de

Han d'actuar coordinadament, disposar dels mitjans necessaris, ser suficients en nombre i reunir els

romandre en el centre de treball durant el temps en què es mantingui la situació que determini la seva

coneixements, la qualificació i l'experiència necessaris en les activitats o processos productius objecte de la

presència.

seva tasca.
6.10.2. Pilot Homologat de Seguretat
En qualsevol cas, han d'acreditar al menys la formació preventiva corresponent a les funcions de nivell bàsic
més la part corresponent a el risc per al qual siguin nomenats com a recurs preventiu.

Als treballs contractats en què FMB, SA hagi determinat la necessitat que l'Empresa contractada tingui un
"Pilot Homologat de Seguretat" (PHS), correspon a l'esmentat "pilot" vetllar pel compliment de la normativa

També han de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la

interna de metro que sigui d'aplicació a les activitats contractades.

seva presència.
El PHS és un Agent pertanyent a una empresa externa a FMB, SA encarregat de la vigilància i protecció dels
La preceptiva presència de recursos preventius s'aplicarà a cada Contractista i tindrà com a objectiu vigilar el

treballs que s'efectuïn en "zona de vies" i/o que suposin intervencions en determinades instal·lacions o

compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i comprovar l'eficàcia

vehicles que puguin comportar riscos en relació amb la seguretat ferroviària, ja sigui durant la prestació de

d'aquestes.

servei a el públic com fora d'aquest, complint i fent complir les normes de seguretat ferroviària pròpies
d'FMB, SA.

Designació de Recurs Preventiu
La formació i capacitació anirà a càrrec d'FMB, SA que establirà el grau de pilotatge adequat per a l'activitat a
1. Segons estableix l'article 32 bis de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, la presència dels

desenvolupar.

recursos preventius en el centre de treball, qualsevol que sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos,
serà necessària en els següents casos:

El PHS és equiparable a la figura del recurs preventiu exclusivament pels temes de Seguretat Ferroviària
(treballs en zona de vies).

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per
la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin

6.10.3. Seguretat del personal extern a l’obra durant visites o inspeccions

precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb
riscos especials.
c) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les
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Abans que personal tècnic, personal de la Direcció Facultativa o qualsevol visita es desplaci per l'obra
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estaran exposats en l'obra.
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El dret dels treballadors a la paralització de l'activitat laboral, reconegut per la legislació vigent, és d'aplicació
Per tant, el Contractista o la figura en la qual aquest delegui aquesta responsabilitat, ha de traslladar per

a el personal designat en cas d'emergències.

escrit a FMB, SA a totes les subcontractes i altres, de totes aquelles condicions específiques que es donen en
l'obra i sense el coneixement previ podrien ser causa de riscos importants.

El Contractista serà responsable d'organitzar les relacions necessàries amb els serveis externs que puguin
realitzar activitats de primers auxilis, assistència mèdica, de urgència, salvament, lluita contra incendis i

Tant FMB, SA com subcontractistes es comprometran a distribuir aquesta documentació escrita entre el

evacuació de persones.

personal susceptible d'accedir a l'obra de forma puntual, periòdica o en cas d'emergència.
En el Pla de Seguretat i salut de l'obra quedaran reflectides de manera detallada la planificació de les
Al seu torn, es asseguressin de l'acompanyament permanent de les visites per persona coneixedora de l'obra,

mesures d'emergència adoptades en l'obra. Les consignes d'actuació en cas d'emergència hauran de

el Pla de Seguretat de la mateixa i les seves peculiaritats.

col·locar-se en diferents zones visibles de l'obra per a coneixement de tot el personal.

Tots els visitants a l'obra hauran de portar les proteccions individuals adequades que siguin necessàries per a

8.2. Vies d’evacuació i sortides d’emergència

protegir-los adequadament.
En cas de perill, tots els llocs de treball han de poder ser evacuats ràpidament i en les condicions de màxima
Els subministradors hauran de tractar com a visitants a l'obra, especialment quan sigui la primera visita.

seguretat per als treballadors.

7. INSTALACIONS SANITÀRIES

El nombre, distribució i dimensions de les vies i sortides d'emergència que s'han de disposar es determinaran
en funció de: ús, equips, dimensions, configuració de les àrees de treball i nombre màxim de persones que

7.1. Descripció dels seveis sanitaris disponibles.

puguin estar presents.

En cas de necessitat, el personal serà traslladat als serveis sanitaris municipals més propers.

Les vies d'evacuació i sortides d'emergència hauran de romandre lliures i desembocar el més directament
possible a una zona de seguretat.

8. ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA
Hauran de senyalitzar d'acord amb la normativa vigent. Aquesta senyalització haurà de ser duradora i fixar-se
8.1. Pla d’ emergencia i evacuació de l’obra. Consignes d’actuació

en llocs adequats i perfectament visibles.

En compliment de l'Article 20, Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95) en el qual es

Les vies i sortides no hauran d'estar obstruïdes per obstacles de qualsevol tipus, de manera que puguin ser

posa de manifest la necessitat de definir els mitjans humans, materials i tècnics posats en joc per al

utilitzades sense inconvenient en qualsevol moment.

tractament de les situacions de emergència que es poguessin donar en l'obra durant el desenvolupament de
la mateixa.

En cas d'avaria de el sistema d'enllumenat i quan sigui preceptiu, les vies i sortides d'emergència que
requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb llums de seguretat de suficient intensitat.

El Contractista haurà de reflectir en el Pla de Seguretat i Salut les possibles situacions d'emergència i establir
les mesures en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació de el personal present a l'obra.

Les portes d'emergència, quan sigui procedent, s'han d'obrir cap a l'exterior i disposaran de fàcil sistema

Per a això, ha de designar la persona encarregada de posar en pràctica aquestes mesures.

d'obertura, de manera que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas d'emergència pugui obrir-les
fàcilment i immediatament.

Aquest personal posseirà la formació necessària, serà prou nombrosos i disposarà de el material adequat
dimensionat en funció de la mida de l'obra i dels riscos específics de l'activitat a desenvolupar en cada fase

8.3 Prevenció y extinció d’incendis

del projecte.
En els treballs amb risc específic d'incendi es compliran, a més, les prescripcions imposades pels reglaments i
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normes tècniques generals o especials, així com les preceptuades per les corresponents ordenances

A les dependències i llocs de treball amb alt risc d'incendi es prohibirà terminantment fumar o introduir

municipals.

cigarrets, encenedors o útils de ignició.

S'ha de preveure un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i en funció de les

Aquesta prohibició s'indicarà amb cartells visibles a l'entrada i en els espais lliures dels llocs o dependències

característiques de l'obra, dimensions i usos dels locals i equips que continguin, característiques físiques i

esmenades.

químiques de les substàncies materials que es trobin presents i nombre màxim de personal que pugui trobarse en els llocs i locals de treball.

Es prohibirà igualment a el personal introduir o utilitzar estris de treball no autoritzats per l'empresa i que
puguin ocasionar espurnes per contacte o proximitat a substàncies inflamables.

8.3.1 Mitjans de prevenció i extinció d’incendis
Hi ha un pla d'autoprotecció per a la línia automàtica en el qual es determinen les actuacions a realitzar en
A més d'observar les disposicions anteriors, s'han d'adoptar les prevencions que s'indiquen a continuació,

cas d'emergència.

combinant la seva execució, en tot cas, amb la protecció general més propera que puguin prestar els serveis
públics contra incendis.

En cas que es presentin situacions d'emergència a les instal·lacions de la línia que facin necessària l'evacuació
del túnel o estacions se seguiran les consignes emeses des del CCM, que com a Cap de l'Emergència actuarà

Us de l’aigua:

segons protocols establerts per a cada cas.

Si hi ha conduccions d'aigua a pressió s'instal·laran suficients preses o boques d'aigua a distància convenient i

Les situacions d'emergència que siguin detectades pel personal de les empreses contractades s'han de posar

properes als llocs de treball, locals i llocs de pas de personal, col·locant a costat d'aquestes presses les

en coneixement dels agents de Metro propera o del CCM perquè actuïn en conseqüència.

corresponents mànegues, que tindran la secció i resistència adequades.
En els treballs que tinguin assignat PHS, aquest s'efectuarà la comunicació amb el CCM.
En incendis que afectin instal·lacions elèctriques amb tensió, es prohibirà la utilització d'extintors amb escuma
química, soda àcida o aigua.

Si la situació d'emergència és detectada en un centre de treball, es posarà en coneixement de personal de
Metro, o, si no es comunicarà el CCM.

Extintors portàtils:
En els centres de treball hi Pla d'Emergència implantat, amb personal integrat en equips d'emergència.
En la proximitat dels llocs de treball amb major risc d'incendi i col·locats en un lloc visible i de fàcil accés, es
disposarà d'extintors portàtils o mòbils sobre rodes, d'escuma física o química, barreja de les dues o pols

En cas d'emergència en aquest centre, se seguiran les indicacions dels equips d'emergència i l'ordre

seca, anhídrid carbònic o aigua, segons convingui a la possible causa determinant de foc a extingir.

d'evacuació a través de les sirenes d'alarma, per dirigir-se i romandre en el punt de reunió, on es farà
recompte de el personal evacuat.

Quan s'utilitzin diferents tipus d'extintors seran identificats amb cartells indicadors de el lloc i classe d'incendi
en que s'han d'utilitzar.

8.4. Equipaments

Els extintors seran revisats periòdicament i carregats, segons els fabricants, immediatament després d'usar-

8.4.1. Farmaciola de primers auxilis

los. Aquesta tasca serà realitzada per empreses autoritzades.
Es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per efectuar les cures d'urgència en cas d'accident o
Seran adequats en agent extintor i mida a el tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 3 mesos com a

lesió.

màxim.

La farmaciola haurà de situar en un lloc ben visible i convenientment senyalitzat, protegit de l'exterior i

Prohibicions:

col·locat en lloc condicionat i proveït de tancament hermètic que eviti l'entrada d'aigua i humitat.
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Es farà càrrec de la farmaciola, per designació de l'empresari, la persona més capacitada, que haurà d'haver

8.5. Consignes d’Autoprotecció a la Xarxa de Metro i edificis de TMB

seguit amb aprofitament cursos de primers auxilis i socorrisme.
A la Xarxa de Metro està implantat un Pla d'Autoprotecció que determina les actuacions a realitzar en cas
Comptarà, així mateix, amb compartiments o calaixos degudament senyalitzats en funció de les seves

d'emergència.

indicacions, seran col·locats de forma diferenciada, en cada un dels compartiments, els medicaments que

En el cas que es presentin situacions d'emergència a les instal·lacions de la Xarxa que facin necessària

tenen una acció determinada sobre els components de cada aparell orgànic o acció terapèutica comú. El

l'evacuació del túnel o estacions se seguiran les consignes emeses des del CCM, que com a Cap de

contingut mínim de la farmaciola serà el següent:

l'Emergència actuarà segons protocols establerts per a cada cas.

- desinfectants i antisèptics autoritzats (povidona iodada, aigua oxigenada i alcohol)

Les situacions d'emergència que siguin detectades pel personal de l'obra hauran de ser posades en

- gases estèrils

coneixement del CCM perquè actuï en conseqüència.

- cotó hidròfil
- benes

En els treballs que tinguin assignat PHS, aquest s'efectuarà la comunicació amb el CCM i gestionarà i facilitarà

- esparadrap

l'accés dels equips d'emergència o la sortida de centre de treball de personal extern per a la seva evacuació o

- apòsits adhesius

trasllat a centre hospitalari més proper.

- tisores
- pinces

En els centres de treball de Zona Franca II, Sagrera, Santa Eulàlia, Mercat Nou, Can Boixeres, Sant Genís,

- guants d’un sol ús

Miramar, Roquetes, Vilapicina, Triangle, Taller d'Hospital de Bellvitge, Can Zam hi Plans d'Emergència
implantats, amb equips d'emergència definits.

L'ús de xeringues i agulles per a injectables d'un sol ús només es pot portar a terme per personal sanitari
facultat.

En cas d'emergència en aquests centres, se seguiran les indicacions dels equips d'emergència i l'ordre
d'evacuació a través de les sirenes d'alarma, per dirigir-se i romandre en el punt de reunió, on es farà

L'ús d'antibiòtics, sulfamides, antiespasmòdics, tònics cardíacs, antihemorràgics, antial·lèrgics, anestèsics

recompte de el personal evacuat.

locals i medicaments per a la pell, ulls i aparell digestiu, requerirà la consulta, assessorament i dictamen previ
d'un facultatiu, havent de figurar tal advertiment de manera cridanera en els medicaments.

En altres dependències no explicitades, en cas d'emergència se seguiran les indicacions dels responsables de
les mateixes o, si no, del CCM.

Les reposicions de les unitats de farmaciola no són abonables a el pressupost de seguretat i salut.
El lliurament de la Consignes d'Autoprotecció de les instal·lacions de TMB, SA, formarà part de l'intercanvi
Les condicions dels medicaments, materials de cura i quirúrgiques, inclòs la farmaciola, hauran d'estar en tot

documental que es realitzi durant la coordinació d'activitats empresarials, en compliment del que estableix

moment adequades per al seu ús, el material serà de fàcil accés, prestant-se especial vigilància a la data de

RD171 / 2004.

caducitat dels medicaments, a l'efecte de la seva substitució quan escaigui.
Serà responsabilitat del Contractista penjar les consignes d'actuació en cas d'emergència facilitades per FMB,
A l'interior de la farmaciola figuraran escrites les normes bàsiques a seguir per a primers auxilis, conducta a

SA i els telèfons de contacte, en una zona visible de l'Obra i accessible a tot el personal, per la seva ràpida

seguir davant un accidentat, cures de urgència, principis de reanimació i formes d'actuar davant ferides,

consulta.

hemorràgies, fractures, picades, cremades, etc.
8.5.1. Telèfons de contacte de TMB en cas d’emergència i centres sanitaris més propers
Els vehicles haurien d'incorporar una farmaciola de urgència.
El telèfon de contacte per a emergències és el 93.214.80.38
El punt de reunió està definit en el Pla de Seguretat de cada centre.
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8.6. Actuació en cas d’accident en l’obra

Coordinador de Metro assignat a l’obra.

Les empreses contractades i subcontractades seran responsables de proporcionar assistència sanitària als

9. FORMACIÓ, INFORMACIÓ I CONSULTA

seus treballadors en cas d'accident laboral.
Serà responsabilitat de contractistes i subcontractistes, garantir que tots els treballadors que participin en
Independentment del sistema establert per les esmentades empreses per a l’assistèncial del seu personal en

l'obra hagin rebut una formació teòrica i pràctica en matèria preventiva, centrada específicament en el seu

cas d'accident laboral d'un dels seus operaris, es notificarà aquesta circumstància al CCM (en cas de treballs

lloc de treball i funcions a exercir que s'adaptarà a l'evolució dels riscos repetint periòdicament si fos

en estacions i túnels) o als responsables dels centres de treball o edificis corporatius que correspongui

necessari.

(tallers, cotxeres, oficines, etc), podent sol·licitar aquests la tramesa d'assistència mèdica i facilitar l'evacuació
del ferit de les instal·lacions de TMB SA.

9.1. Instruccions generals y específiques

En els treballs que tinguin assignat PHS, aquest s'efectuarà la comunicació amb el CCM i gestionarà i facilitarà

Aquest seguit d’instruccions, seran independents de les accions de formació que s'hagin de fer abans que el

l'accés dels equips d'emergència o la sortida de centre de treball de personal ferit per la seva evacuació i

treballador comenci a exercir qualsevol comesa o lloc de treball en l'obra o es canviï de lloc o es produeixin

trasllat a centre hospitalari més proper.

variacions dels mètodes de treball inicialment previstos:

Les empreses contractades i subcontractades hauran de lliurar un informe escrit de tots els accidents laborals

- La informació necessària respecte als riscos que implica la manipulació manual de càrregues, correcta

al Coordinador de Seguretat i Salut designat per Metro que efectua el seguiment dels treballs, amb còpia per

d'utilització dels equips de treball, ús d'equips de protecció individual, normes de seguretat generals i

al Tècnic Coordinador de Metro assignat a l’obra.

específiques sobre, màquines, eines i mitjans auxiliars que preveu l'PSS de l'obra.

El Contractista haurà d'estar al corrent en tot moment, de les seves obligacions en matèria de Seguretat

- Es prestarà especial dedicació a les instruccions referides a aquells treballadors que s'hagin d'exposar a

Social i salut laboral dels treballadors, d'acord amb les disposicions vigents, havent d'acreditar

riscos de caiguda d'altura, tancaments o electrocució. Serà responsabilitat de contractistes i

documentalment el compliment d'aquestes obligacions quan li sigui requerit pel responsable del seguiment i

subcontractistes, garantir que tots els treballadors que participin en l'Obra hagin rebut les instruccions

control de el Pla de Seguretat i Salut.

pertinents en el sentit anteriorment indicat.

En el Pla de Seguretat i Salut, haurà de detallar el centre o els centres assistencials més propers a l'obra, on
podran ser atesos els treballadors en cas d'accident.
Les indicacions relatives a el nom, adreça i telèfons de centre o centres assistencials als quals acudir en cas
d'accidents així com les distàncies existents entre aquests i l'obra i els itineraris més adequats per arribar-hi.

- Les instruccions seran clares, concises i intel·ligibles i es proporcionaran de forma escrita i de paraula,
segons el treball i operaris que es tracti i directament als interessats.
- Les instruccions per a maquinista, conductors, personal de manteniment o altres anàlegs s'han de referir,
a més dels aspectes ressenyats, a: restriccions d'ús i ocupació, maneig, manipulació, verificació i
manteniment d'equips de treball. Sempre que sigui possible hauran de figurar també de forma escrita en

En cas d'accidents, s'hauran de tramitar els volants corresponents segons les disposicions vigents, de manera

la pròpia màquina o equip de treball.

que el Contractista i les seves subcontractes facin arribar al responsable del seguiment i control del Pla de
Seguretat i Salut de l'Obra (CSS) una còpia dels mateixos, amb totes les dades i informacions
complementàries li fossin reclamats per aquest.

- Les instruccions sobre socorrisme, primers auxilis i mesures a adoptar en cas de situacions d'emergència
hauran de ser proporcionades a qui tinguin encomanats comeses relacionades amb aquests aspectes i
haurien de figurar, a més, per escrit en llocs visibles i accessibles a tot el personal adscrit a la obra, com

A partir d’aquí, serà responsabilitat del CSS realitzar la corresponent investigació específica de l'accident, per

ara oficina d'obra, menjadors i vestuaris.

tal de determinar les possibles causes i forma en què es va produir, així com per proposar les mesures
oportunes per evitar la seva repetició. Les dades obtingudes com a resultat de la investigació seran
proporcionades al CSS designat per Metro que efectua el seguiment dels treballs, amb còpia per al Tècnic
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advertides per escrit sobre els riscos que poden exposar-se, mesures i precaucions preventives que han de
seguir i utilització de les proteccions individuals d'ús obligatori.
10. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà l'accés natural a l'obra prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa sense la deguda
autorització, col·locant-se en el seu cas els tancaments necessaris.
S'identificaran els riscos existents, així com els EPI necessaris per a accedir-hi.
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1.

OBJECTE

Aquest document té per objecte definir el criteris ambientals bàsics a incloure als plecs de condicions
particulars i plecs de condicions tècniques del “PROJECTE DE REMODELACIÓ NOVA SALA
OPERACIONS TECNOLOGIA (F.21719.1)”.

2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’establert a l’objecte del plec de condicions particulars i tècniques.
3.

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DE LA MEMÒRIA

Cada servei contractat té unes característiques que fan que els plecs hagin d’estar adaptats a l’impacte
ambiental que aquest pugui ocasionar.
Per establir els criteris ambientals a complir, s’han de contemplat, com a mínim, els següents vectors
ambientals d’impacte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atmosfera
Energia
Hidrologia
Materials
Normativa
Residus
Subsol
Altres aspectes d’afectació general o dels processos

En base a aquests aspectes TMB ha adaptat el contingut del document (extensió i detall) i les mesures
de reducció de l’impacte a requerir (criteris ambientals).
A continuació es presenta la informació de detall per als diferents vectors d’impacte que es contemplen
pel servei a contractar.
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4.

RELACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS ESTABLERTS:

A continuació s’exposen els criteris ambientals establerts seleccionats en funció dels diferents vectors d’impacte generats pel servei que es vol contractar:

Criteris ambientals a valorar per part del sol·licitant del servei amb
l'assessorament de Medi Ambient i Compres.
– Sistema de Gestió
L’empresa ha d’acreditar la seva capacitat tècnica i professional per dur a terme els
aspectes ambientals del contracte mitjançant:
• Un sistema de gestió ambiental (SGA) pel servei (per exemple, EMAS, ISO 14001 o
equivalent), o
• Una política ambiental amb les instruccions de treball i els procediments que es
duen a terme en el servei per ser respectuosos amb el medi ambient, o
• Experiència prèvia demostrable en l’aplicació de mesures de gestió ambiental en el
contracte del servei objecte del contracte.
L'empresa ha de garantir el compliment de la normativa sectorial en matèria de:
• Activitats
• Aigües
• Atmòsfera
• Residus
• Seguretat industrial

Documentació a presentar per fer la verificicació dels criteris ambientals
establerts.
L’empresa ha d’incloure en la seva oferta:
- Certificats ISO 9001i ISO14001 o
- Política empresa o
- Acreditar experiència en l’aplicació de mesures de gestió ambiental en el contracte del servei
objecte del contracte.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una autodeclaració expressant aquest compromís.

Haurà de garantir el compliment dels requeriments ambientals establerts al plec de
condicions, la política ambiental i els procediments interns de treball de TMB.

– Segregació i gestió de residus assumida pel contratista essent TMB el
productor:
La segregació, manipulació, transport i tractament dels residus generats es realitzarà
d’acord amb el que disposa la normativa vigent de residus i de prevenció de riscos
laborals. S’hauran de tenir en compte les normatives estatals, autonòmiques i
ordenances d’àmbit local.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció del sistema de segregació,
manipulació, transport i tractament dels residus generats.
També ha d'incloure autodeclaració conforme la gestió de residus es realitzarà d’acord amb el
que disposa la normativa vigent de residus i de prevenció de riscos laborals.

L'empresa està obligada a fer-se càrrec de la gestió correcta dels residus que es
generen en les activitats i en les operacions que són objecte de contracte: tant
inerts, no especials, com especials.
Queden inclosos en aquests els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) així
com els residus d’envasos i embalatges, que es generin en les operacions de
manteniment de les instal·lacions.
Haurà de recollir, transportar i tractar adequadament els residus que generi com a
conseqüència de la seva activitat.
Tots els residus hauran de ser retirats per transportistes autoritzat i tractats per
gestors autoritzats.
Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics,
es prioritzarà prioritzarà la seva valorització, essent necessari habilitar espais de
recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta
de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.

Prèviament a l’inici del contracte:
- El contractista haurà de tramitar les Notificacions Prèvies a través de la plataforma SDR de
l’Agència de residus de Catalunya i els contractes de gestió de residus. Seran presentats al
Departament de Medi Ambient de TMB per a la seva signatura.
- El contractista haurà de presentar en la seva oferta a TMB les dades de l’empresa
transportista, de l’empresa gestora (autoritzacions).

L’empresa està obligada a fer-se càrrec de la gestió correcta dels residus que es
generen en les activitats i en les operacions que són objecte de contracte: tant
inerts, no especials, com especials.
Queden inclosos en aquests els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) així
com els residus d’envasos i embalatges, que es generin en les operacions de
manteniment de les instal·lacions.
Haurà de recollir, transportar i tractar adequadament els residus que generi com a
conseqüència de la seva activitat.
Tots els residus hauran de ser retirats per transportistes autoritzats i tractats per
gestors autoritzats.

Prèviament a l’inici del contracte:
- El contractista haurà de tramitar les Notificacions Prèvies a través de la plataforma SDR de
l’Agència de residus de Catalunya i els contractes de gestió de residus. Seran presentats al
Departament de Medi Ambient de TMB per a la seva signatura.
- El contractista haurà de presentar en la seva oferta a TMB les dades de l’empresa
transportista, de l’empresa gestora (autoritzacions).

– Segregació i gestió de residus assumida per TMB:

Durant el contracte:
- L’empresa contractista haurà de fer constar la relació i les quantitats de residus generats en
l’activitat, d’acord amb el Catàleg de residus de Catalunya de l’Agència de Residus de
Catalunya o les modificacions que aquest ens estableixi.
El format de registre a presentar mensualment és:
https://entorns.tmb.cat/sites/SGAE/Residus/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=SZZ76FP4N5YC-301130
- TMB donarà accés al contractista (usuari i pasword) a la plataforma de gestió documental
ambiental per tal que el contractista informi les dades de gestió de residus al format establert
(xls i csv) i adjunti els justificants de cada transport a la mateixa plataforma (fulls de
seguiment o documentació preceptiva dels residus retirats, degudament complimentats).
- El full de registres esmentat s’haurà de presentar AMB LA PERIODICITAT QUE TMB
ESTABLEIXI, per al seguiment de la correcta execució del contracte.

Durant el contracte:
- L’empresa contractista haurà de fer constar la relació i les quantitats de residus generats en
l’activitat, d’acord amb el Catàleg de residus de Catalunya de l’Agència de Residus de
Catalunya o les modificacions que aquest ens estableixi.
El format de registre a presentar mensualment és:
https://entorns.tmb.cat/sites/SGAE/Residus/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=SZZ76FP4N5YC-301130
- TMB donarà accés al contractista (usuari i pasword) a la plataforma de gestió documental
ambiental per tal que el contractista informi les dades de gestió de residus al format establert
(xls i csv) i adjunti els justificants de cada transport a la mateixa plataforma (fulls de
seguiment o documentació preceptiva dels residus retirats, degudament complimentats).
- El full de registres esmentat s’haurà de presentar mensualment, per al seguiment de la
correcta execució del contracte.

La segregació, manipulació, transport i tractament dels residus generats per
L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una autodeclaració conforme la gestió de residus es
l'empresa es realitzarà d’acord amb el que disposa la normativa vigent de residus i
realitzarà d’acord amb el que disposa TMB en els seus procediments i amb el que disposa la
de prevenció de riscos laborals. S’hauran de tenir en compte les normatives estatals, normativa vigent de residus i de prevenció de riscos laborals.
autonòmiques i ordenances d’àmbit local.

L'empresa està obligada a manipular, segregar, recollir, transportar i tractar
adequadament els residus que generi com a conseqüència de la seva activitat
d'acord amb els procediments establerts per TMB.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una autodeclaració conforme la gestió de residus es
realitzarà d’acord amb el que disposa TMB en els seus procediments i amb el que disposa la
normativa vigent de residus i de prevenció de riscos laborals.

– Gestió de residus especials
Tots els productes químics i residus especials hauran d’emmagatzemar-se
separadament dels altres residus, en indrets estancs i , a ser possible, tancats (per
ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de
contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, contenidors
específics) que evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en
enclavaments de fàcil accés.
Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de
l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de:
- El sistema d'emmagatzematge de productes químics i residus especials i de les mesures
previstes per evitar l'afectació del medi en cas de vessament o fuita accidental.
- El sistema d'etiquetatge previst.

Totes les màquines de neteja hauran de garantir la estanqueïtat del dipòsit de
residus per evitar l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental.
Els envasos s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de
l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos d’estada en
obra.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de:
- El sistema d’emmagatzematge de productes químics i residus especials i de les mesures
previstes per evitar l’afectació del medi en cas de vessament o fuita accidental.
- El sistema d’etiquetatge previst.

Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies
contaminants en aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de
clavegueram i en els sistemes de sanejament o evacuació de les aigües residuals.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una autodeclaració donant resposta a aquest
requeriment.

– Formació específica dels operaris:

-

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar
l’afectació ambiental i garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpretar
les frases de risc.

L’empresa ha de presentar la llista de les persones assignades al contracte (inclòs personal
subcontractat), el pla de formació que segueixen en què haurà de figurarar la formació
ambiental realitzada amb els registres de formació signats conforme han rebut la formació o
bé el compromís de realitzar aquesta formació en el termini màxim de 2 mesos des de l’inici
del contracte.

L’empresa garantirà la formació ambiental de tot el personal destinat al contracte
(incloent personal subcontractat) en temes de: gestió de residus (minimització,
recollida selectiva i tractament), manipulació de substàncies perilloses, ús eficient de
l’aigua, l’energia, informació sobre els productes utilitzats i sobre la mobilitat
sostenible.

L’empresa ha de presentar la llista de les persones assignades al contracte (inclòs personal
subcontractat), el pla de formació que segueixen en què haurà de figurarar la formació
ambiental realitzada amb els registres de formació signats conforme han rebut la formació o
bé el compromís de realitzar aquesta formació en el termini màxim de 2 mesos des de l’inici
del contracte.

– Compra correcta i emmagatzematge adequat:
Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats
perquè no es malmetin contribueix a minimitzar el consum de materials.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una autodeclaració donant resposta a aquest
requeriment.

El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats
del projecte i s’haurà de reservar una zona per emmagatzemar els materials
garantint les seves propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda,
s’hauran de planificar correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar
el temps d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es transformin en residus.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una autodeclaració donant resposta a aquest
requeriment.

Tots els productes químics hauran d’emmagatzemar-se en indrets estancs i , a ser
possible, tancats (per ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies
impermeabilitzades o cubetes de contenció; protegides de la pluja i raigs solars,
casetes d’obra, bidons, contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en cas de
vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés.
Els envasos s’hauran d’etiquetar adequadament indicantels símbols de perillosis i les
frases de risc d'acord amb la normativa vigent.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de:
- El sistema d'emmagatzematge de productes químics i residus especials i de les mesures
previstes per evitar l'afectació del medi en cas de vessament o fuita accidental.
- El sistema d'etiquetatge previst.

– Manipulació i transport adequat:
El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant
les eines adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de
forma adequada per tal que el transport no representi un perill potencial per a la
seguretat dels treballadors i els materials no es malmetin.

– Etiquetes ecològiques:
Etiqueta ecològica Tipus I (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental o l’Etiqueta
Ecològica Europea) per les següents categories de productes:
· Productes de fusta
· Productes de neteja
· Productes de plàstic reciclat
· Pintures i vernissos
· Ordinadors personals, portàtils i tauletes
· Equips d'impressió d'imatges
· Inodors i urinaris de descàrrega
· Aixeteria sanitària
· Mobiliari de fusta
· Bombes de calor
· Lubricants
· Productes tèxtils
· Paper per a còpia i paper gràfic
· Paper Tissú
· Paper imprès
· Productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua
· Productes de cartró i cartronet reciclats
· Productes i transformats de suro
· Olis base regenerats i productes que els incorporen
· Productes de material compostable
· Productes de fusta
· Primeres matèries i productes de cautxú reciclat
· Primeres matèries i productes d'àrid reciclat
· Primeres matèries i productes de vidre reciclat
· Productes de formigó amb material reciclat
· Productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat
· Pneumàtics recautxutats

L'empresa ha d'incloure en la seva oferta l'etiqueta ecològica tipus I per els seus productes.

Per als productes no inclosos a en cap de les categories de productes amb Etiqueta
ecològica Tipus I , s'haurà de presentar Etiqueta ecològica tipus II - autodeclaració
ambiental o Etiqueta ecològica tipus III.

L'empresa ha d'incloure en la seva oferta l'etiqueta ecològica tipus II o III per els productes.

– Ús de productes lubricants que compleixin estandars de qualitat
ambiental:
Utilitzar olis lubricants que compleixin amb els requisits següents pel que fa a
compostos químics en la formulació del producte:
- Ni el producte ni cap dels seus components han de contenir substàncies
classificades amb alguna de les indicacions de perill següents:
H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H340, H341, H350, H350i, H351,
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362, H370,
H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, EUH029, EUH031,
EUH032, EUH070, ni tampoc H334, H317, H314, H319, H315, EUH066, H336, o
frases de risc equivalents.
- No contenir, en quantitat superior al 0,01% (p/p) del producte final, substàncies
que figurin en la llista de les substàncies prioritàries en l'àmbit de la política d'aigües
de la UE (annex X de la Directiva 2000/60/CE i modificacions posteriors) i en la llista
OSPAR de productes químics d'acció prioritària.
- No contenir substàncies que siguin no biodegradables (segons part C.4 de l'annex
del Reglament (CE) 440/2008, o els mètodes
OCDE 306 o 310 o altres mètodes d'assaig equivalents) i potencialment
bioacumulatives (segons part C.13 de l'annex del Reglament (CE) 440/2008 o
mètodes d'assaig equivalents).
Utilitzar olis sintètics de tipus èster, vàlids per
operar amb gasos sense clor.

L’empresa ha d'incloure en la seva oferta la fitxa de producte i de seguretat dels olis que
utilitzarà acompanyada dels certificats corresponents, del certificat d’etiqueta ecològica del
producte (Ecoetiqueta ecològica europea, Àngel blau, o equivalent), d’una declaració del
fabricant o d'una altra evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta la fitxa de producte i de seguretat dels olis que
utilitzarà acompanyada dels certificats corresponents, d’una declaració del fabricant o d'una
altra evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats.

– Ús de pintures d'interior per a l'acabat d'actuacions amb criteris
ambientals:
Utilitzar pintures d’interior, per a l’acabat de les actuacions que ho requereixin, amb
les característiques següents:
- Contingut en compostos orgànics volàtils (COV):
- Per a parets i sostres (mate) : COV<15 g/l
- Per a altres usos, (inclòs brillant per parets i sostres): COV<100 g/l
- No contenir els metalls pesants següents: Cd, Pb, Cr VI, Hg i As.
- No contenir substàncies que classifiquin el producte com a molt tòxic, tòxic, perillós
per al medi ambient, carcinogen ni tòxic per a la
funció reproductora o mutagènica.
– Ús de dissolvents:
Utilitzar dissolvents amb les característiques següents:
- Contingut en compostos orgànics volàtils (COV) <100 g/l
- No contenir substàncies que classifiquin el producte com a molt tòxic, tòxic, perillós
per al medi ambient, carcinogen ni tòxic per a la funció reproductora o mutagènica.
Utilitzar dissolvents recuperats o qualificats com a «fàcilment biodegradables»
segons les normes de l’OCDE (tests 301- B, C, D o F, segons OECD Guideline for
Testing of Chemicals, 1992) o equivalent (p. ex. Normes UNE-EN ISO 14593:2006 o
ISO 10708).

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta les fitxes de productes i de seguretat corresponents
als productes que utilitzarà, acompanyades tant dels certificats corresponents, del certificat
d’etiqueta ecològica del producte (Ecoetiqueta ecològica europea, Àngel blau, Cigne nòrdic o
equivalent) o d’una declaració del fabricant o altra evidència documental amb referència
específica dels criteris esmentats.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta les fitxes de productes i de seguretat corresponents
als productes que utilitzarà, acompanyades tant dels certificats corresponents, del certificat
d’etiqueta ecològica del producte (Ecoetiqueta ecològica europea, Àngel blau, Cigne nòrdic o
equivalent) o d’una declaració del fabricant o altra evidència documental amb referència
específica dels criteris esmentats.
L’empresa ha d'incloure en la seva oferta la fitxa de producte i de seguretat dels dissolvents
que utilitzarà acompanyada dels certificats corresponents, d’una declaració del fabricant o
d'una altra evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats.

Realitzar la recuperació dels dissolvents utilitzats en les tasques objecte del contracte L’empresa ha d'incloure en la seva oferta la documentació de l’equip de recuperació de
de manteniment.
dissolvents de què disposa o la de l’equip de l’empresa que preveu subcontractar.
L’empresa adjudicatària podrà dur a terme la tasca de recuperació directament al lloc
de manteniment o a les seves dependències, o bé mitjançant la subcontractació
d’empreses externes de recuperació especialitzada.

– Gasos refrigerants
Presentar un pla de substitució de gasos refrigerants que, a més del compliment
delsrequeriments legals, prevegi les opcions de substitució per gasos amb el
potencial d’escalfament global (GWP) més petit possible.
Aquest pla ha d’incloure una taula d’equivalències dels gasos a substituir i dels gasos
que es proposa com a substitutius, amb els valors de GWP-100 anys corresponents,
reconeguts pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi climàtic.
– Avaluar les emissions de CO2:
Sempre que sigui possible, l'empresa adoptarà mesures per tal de minvar l'’emissió
de CO2 a través de mesures d'estalvi en el consum d'energia i/o la selecció de
materials utilitzats.

– Controlar les emissions de substàncies tòxiques:
El personal treballarà amb l’equip adequat i que aquest serà homologat per tal que
no es produeixin les emissions.

L’empresa ha d’incloure aquest aspecte en la seva oferta amb l’acompanyament d’una breu
descripció o de la fitxa de producte dels gasos que proposa com a substitutius.
En qualsevol cas, pel que fa a la valoració de GWP, els valors seran reconeguts pel Grup
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi climàtic.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de les mesures adoptades per tal de
minvar l’afectació de l’emissió de gasos provocats per construcció: presentar una avaluació del
CO2 que produeix l'obra (càlcul emissió de tones de CO2) i la selecció de materials amb la
reducció obtinguda d’emissió de CO2 respecte als materials utilitzats tradicionalment.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta els Certificats d’homologació CE o Certificat de
conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica per totes les
màquines que actuïn en l’àmbit del contracte.

– Formació específica dels operaris:
L’empresa garantirà la formació ambiental de tot el personal destinat al contracte
(incloent personal subcontractat) en temes de: gestió de residus (minimització,
recollida selectiva i tractament), manipulació de substàncies perilloses, ús eficient de
l’aigua, l’energia, informació sobre els productes utilitzats, informació sobre les
mesures per disminuir les molèstiues per olors, vibracions o sorolls i sobre la
mobilitat sostenible.

L’empresa ha de presentar la llista de les persones assignades al contracte (inclòs personal
subcontractat), el pla de formació que segueixen en què haurà de figurarar la formació
ambiental realitzada amb els registres de formació signats conforme han rebut la formació o
bé el compromís de realitzar aquesta formació en el termini màxim de 2 mesos des de l’inici
del contracte.

– Disminuir les molèsties per olors:
Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui
provocar una elevada contaminació odorífera, s’informarà prèviament a la població
propera al respecte.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de les mesures adoptades per tal de
evitar la contaminació odorífera si és d'aplicació.

– Formació específica dels operaris:
L’empresa garantirà la formació ambiental de tot el personal destinat al contracte
(incloent personal subcontractat) en temes de: gestió de residus (minimització,
recollida selectiva i tractament), manipulació de substàncies perilloses, ús eficient de
l’aigua, l’energia, informació sobre els productes utilitzats i sobre la mobilitat
sostenible.
– Disminuir les molèsties per vibracions i soroll:

L’empresa ha de presentar la llista de les persones assignades al contracte (inclòs personal
subcontractat), el pla de formació que segueixen en què haurà de figurarar la formació
ambiental realitzada amb els registres de formació signats conforme han rebut la formació o
bé el compromís de realitzar aquesta formació en el termini màxim de 2 mesos des de l’inici
del contracte.

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de les mesures adoptades per tal de
establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica.
prevenir problemes de contaminació acústica i autedeclaració expressant el compromís de
En tot cas, es podrà realitzar una lectura dels nivells sonors per tal de comprovar
compliment dels nivells sonors establerts.
que l’activitat no genera un soroll superior al fixat en la normativa vigent. En cas que
es superin els nivells sonors establerts, es demanarà l'adopció de les mesures que
corresponguin.
Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents
requeriments:
certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui
el nivell màxim de potència acústica.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta els Certificats d’homologació CE o Certificat de
conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica per totes les
màquines que actuïn en l’àmbit del contracte.

– Formació específica dels operaris:
L’empresa garantirà la formació ambiental de tot el personal destinat al contracte
(incloent personal subcontractat) en temes de: gestió de residus (minimització,
recollida selectiva i tractament), manipulació de substàncies perilloses, ús eficient de
l’aigua, l’energia, informació sobre els productes utilitzats, informació sobre les
mesures per disminuir les molèstiues per olors, vibracions o sorolls i sobre la
mobilitat sostenible.
– Ordre i neteja:
En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de
l’activitat, s’eviti qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en
un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible
respecte l’estat inicial en què es trobava.
Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant
sorolls innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats.

L’empresa ha de presentar la llista de les persones assignades al contracte (inclòs personal
subcontractat), el pla de formació que segueixen en què haurà de figurarar la formació
ambiental realitzada amb els registres de formació signats conforme han rebut la formació o
bé el compromís de realitzar aquesta formació en el termini màxim de 2 mesos des de l’inici
del contracte.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de les mesures adoptades per tal de
prevenir problemes de contaminació acústica i autedeclaració expressant el compromís de
compliment dels nivells sonors establerts.

– Evitar canvis en la qualitat del sòl durant la realització del servei:
En general, des de l’inici del servei s’ha d’evitar l’abocament o abandó de materials,
o residus fora dels llocs autoritzats, especialment cal evitar la possible contaminació
del sòl per l’abocament de productes contaminants procedents de la maquinària i/o
els equip, i/o vehicles i/o de les operacions de manteniment.
Els sòls que allotjaran la maquinària i/o els equips hauran d’estar impermeabilitzats
de tal manera que s’eviti la transmissió de substàncies de diferent naturalesa cap al
terreny. Per tant, les operacions de manteniment (canvis d’oli, aplicació de
lubricants, desgreixants, dissolvents) s’hauran d’executar sobre aquestes zones, que
disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com
per a transportar per gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de
recollida, impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus.
En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i demés
residus líquids tòxics procedents del parc de maquinària, fora de dita superfície
impermeabilitzada.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de les mesures adoptades per tal de
prevenir problemes de contaminació de sòls.

Es revisarà que la maquinària i/o els equips que treballen a les instal·lacions de TMB
no tenen fuites (olis, combustibles o altres productes químics). En cas contrari
s’haurà d’aturar fins a la seva reparació.
En cas que els canvis d’oli i/o de producte químic (dissolvents de neteja, etc) els
realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals conforme aquests canvis
s’han realitzar en una zona condicionada.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de les mesures adoptades per tal de
prevenir problemes de contaminació de sòls.

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram
s’establirà un seguiment específic durant el desenvolupament del servei contractat.
Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions
tècniques que els pertoquin.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta una descripció de les mesures adoptades per tal de
prevenir problemes de contaminació de sòls.

– Formació específica dels operaris:
L’empresa garantirà la formació ambiental de tot el personal destinat al contracte
(incloent personal subcontractat) en temes de: gestió de residus (minimització,
recollida selectiva i tractament), manipulació de substàncies perilloses, ús eficient de
l’aigua, l’energia, informació sobre els productes utilitzats, informació sobre les
mesures per disminuir les molèstiues per olors, vibracions o sorolls i sobre la
mobilitat sostenible.
– Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de
drenatge durant la realització del servei:
Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els
valors establerts per les legislacions vigents.

L’empresa ha de presentar la llista de les persones assignades al contracte (inclòs personal
subcontractat), el pla de formació que segueixen en què haurà de figurarar la formació
ambiental realitzada amb els registres de formació signats conforme han rebut la formació o
bé el compromís de realitzar aquesta formació en el termini màxim de 2 mesos des de l’inici
del contracte.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta un autodeclaració expressant aquest compromís.

En el cas d’utilitzar processos que generin llots o residus aquosos amb restes de
residus especials (Hidrocarburs, olis, etc) que no poden abocar-se a clavegueram,
hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor
autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de
l’empresa gestora i la documentació de seguiment de les aigües residuals que
informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes.
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions
potencialment contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius
que evitin alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o
vessaments incontrolats.
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà
terminantment prohibit realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària i/o
equips, en el clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita operació
en les àrees habilitades per a tal activitat (tren de rentat), mitjançant l’ús de
mànegues.
– Evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües
subterrànies durant la realització del servei:
Per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües subterrànies, quedarà terminantment
prohibit realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el
clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte
del parc de maquinària en les àrees habilitades per a tal activitat (tren de rentat),
mitjançant l’ús de mànegues.

L’empresa ha d’incloure aquest aspecte en la seva oferta amb una breu descripció de les
mesures a adoptar per evitar afectar la qualitat de les aigües.
En el cas que l'empresa es faci càrrec de la gestió de residus, ha d'incloure a l'oferta
l'autorització del transportista / gestor de residus i el model de registre de moviments de
residus.

L’empresa ha d’incloure aquest aspecte en la seva oferta acompanyat d'un certificat
expressant aquest compromís.

– Reducció del consum d’aigua:
En l'execució del servei contractat es realitzarà, periòdicament, un seguiment del
consum d'aigua real, procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. En el cas que
el servei contractat afecti a més d'una Unitat (centre de treball) es farà una
comparativa de consums d’aigua per les mateixes activitats, per tal de poder fer una
avaluació del consum de cada unitat de servei. Cal utilitzar l’aigua de manera
racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions no
justificades. S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua.

L’empresa ha d’incloure aquest aspecte en la seva oferta acompanyat d’una breu descripció
del registre de seguiment del consum d'aigua a utilitzar.

– En cas de renovació de les instal·lacions d'aigua existents:
Les aixetes i les dutxes que requereixin substitució s’hauran de reemplaçar per altres L’empresa ha d’incloure en la seva oferta les fitxes dels productes que muntarà acompanyades
amb les característiques següents:
dels certificats corresponents, del certificat d’etiqueta ecològica del producte (Distintiu de
Dutxes:
garantia de qualitat ambiental o equivalent), d’una declaració del fabricant o d'una altra
Q < 10 L/min, 1 bar < P < 3 bar
evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats.
Q < 12 L/min, 3 bar < P< 5 bar
Aixetes:
Q < 8 L/min, 1 bar < P< 3 bar
Q < 9 L/min, 3 bar < P < 5 bar
Les reparacions o substitucions de cisternes o altres sistemes de descàrrega de
vàters han d'incorporar dispositius amb les característiques següents:
- Descàrrega d’aigua màxima de 6 l.
- Sistemes d’interrupció o descàrrega reduïda que garanteixin un màxim de 3,6l
d’aigua com a mitjana d’una descàrrega completa i quatre descàrregues reduïdes.
– Revisió i millora de les instal·lacions d'aigua existents:

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta les fitxes dels productes que muntarà acompanyades
dels certificats corresponents, del certificat d’etiqueta ecològica del producte (Distintiu de
garantia de qualitat ambiental o equivalent), d’una declaració del fabricant o d'una altra
evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats.

S'haurà de revisar totes les aixetes i dutxes de les instal·lacions existents i Instal·lar
dispositius de reducció del consum en
tots els punts de consum d’aigua (aixetes i dutxes) que ho permetin.En aquest cas
els dispositius han de complir les característiques
següents:
- Caiguda d’aigua regular i compacte en una longitud de 150 mm en un rang de
pressió entre 1-5 bar.
- Requeriments de la Norma UNE-EN 248:2003 o equivalent, pel que fa a la qualitat
del revestiment de superfícies metàl·liques.
- Els materials no han d’experimentar cap alteració que afecti a la qualitat de l’aigua
destinada a consum humà.

L’empresa ha d’incloure aquest aspecte en la seva oferta, amb l’acompanyament de les fitxes
del producte que instal·larà i dels certificats corresponents, del certificat d’etiqueta ecològica
del producte (Distintiu de garantia de qualitat ambiental o equivalent), d’una declaració del
fabricant o d'una altra evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats.

S'haurà de revisar totes les cisternes i descàrregues de les instal·lacions existenents i L’empresa ha d’incloure aquest aspecte en la seva oferta, amb l’acompanyament de les fitxes
instal·lar dispositius de reducció del consum en
del producte que instal·larà i dels certificats corresponents, del certificat d’etiqueta ecològica
tots els punts de descàrregues de vàters que ho permetin. En aquest cas, els
del producte (Distintiu de garantia de qualitat ambiental o equivalent), d’una declaració del
dispositius han de complir les característiques següents:
fabricant o d'una altra evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats.
- Descàrrega d’aigua màxima de 6l.
- Sistemes d’interrupció o descàrrega reduïda que garanteixi un màxim de 3,6l
d’aigua.
– Formació específica dels operaris:
L’empresa garantirà la formació ambiental de tot el personal destinat al contracte
(incloent personal subcontractat) en temes de: gestió de residus (minimització,
recollida selectiva i tractament), manipulació de substàncies perilloses, ús eficient de
l’aigua, l’energia, informació sobre els productes utilitzats, informació sobre les
mesures per disminuir les molèstiues per olors, vibracions o sorolls i sobre la
mobilitat sostenible.
– Ús de maquinària eficient i registre de consums:

L’empresa ha de presentar la llista de les persones assignades al contracte (inclòs personal
subcontractat), el pla de formació que segueixen en què haurà de figurarar la formació
ambiental realitzada amb els registres de formació signats conforme han rebut la formació o
bé el compromís de realitzar aquesta formació en el termini màxim de 2 mesos des de l’inici
del contracte.

El contractista al llarg del servei ha de dur a terme un registre dels consums
energètics per tal de prendre mesures correctores en cas que s’observin consums
desmesurats.

L’empresa ha d’incloure aquest aspecte en la seva oferta acompanyat d’una breu descripció
del registre a utilitzar.

– Subministrament electricitat
De manera conseqüent amb els diversos compromisos de protecció del medi
ambient, canvi climàtic i estalvi energètic i de promoció de les energies renovables
adquirits per TMB, i ateses les diferències en termes d’impactes ambientals associats
a les diferents fonts d’energia per a la producció d’electricitat, l’ordre de prioritats per
als subministraments d’electricitat serà el següent:
• Utilitzar el contracte com a instrument de suport a l’estalvi energètic, fent-hi els
ajustos i el seguiment necessaris dels paràmetres corresponents.
• Incorporar el màxim possible d’electricitat procedent de fonts d’energia renovables.
• Assegurar que el consum d’electricitat que no procedeixi de fonts d’energies
renovables, procedeixi d’instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència.
• En cap cas l’electricitat consumida a TMB hauria de procedir d’una font d’energia
diferent de les assenyalades en els punts anteriors.
Com a conseqüència d’aquestes prioritats, les emissions de CO2 associades al
consum elèctric de TMB es reduiran progressivament a mesura que es vagin
renovant els contractes de subministrament aplicant els criteris d’aquesta instrucció.

El 100% de l’energia elèctrica subministrada ha de ser electricitat verda amb
garantia d’origen.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, en el moment de la signatura del
contracte, la documentació del registre de garantia d’origen de la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència amb un saldo positiu (saldo viu) igual o superior al
consum previst del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, com a mínim anualment, un informe de
les garanties d’origen assignades al contracte, amb una relació que reculli de manera
desglossada les garanties redimides i que indiqui:

L’empresa adjudicatària haurà de presentar, en el moment de la signatura del contracte, la
documentació del registre de garantia d’origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència amb un saldo positiu (saldo viu) igual o superior al consum previst del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, com a mínim anualment, un informe de les
garanties d’origen assignades al contracte, amb una relació que reculli de manera desglossada
les garanties redimides i que indiqui:
• Dada identificadora del centre o punt de subministrament: adreça, codi universal del
punt de subministrament (CUPS)
• Any d’aplicació
• Tipus d’energia (renovable o cogeneració d’alta eficiència)
• Valor del consum total redimit pel període
La informació es presentarà en un fitxer electrònic segons el format acordat, compatible amb
els sistemes informàtics independentment de les eines de procés que proporcioni
l’adjudicatari.

L’empresa adjudicatària haurà de subministrar electricitat procedent de fonts
renovables per davant de la que procedeix de cogeneració d’alta eficiència.
A aquest efecte, el seguiment d’aquest criteri es podrà fer a partir del detall de les
dades de l’informe anual de garanties d’origen, tal com s’ha descrit, sense necessitat
d’informació addicional.

– En cas de renovació de les instal·lacions elèctriques existents:

Les empreses licitadores hauran de presentar en la seva oferta la documentació del registre
de garantia d’origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència amb un saldo
positiu (saldo viu) desglossat per renovables i cogeneració d’alta eficiència.
El seguiment d’aquest criteri es podrà fer a partir del detall de les dades de l’informe
anual de garanties d’origen, tal com s’ha descrit, sense necessitat d’informació
addicional.

Les bombetes que requereixin substitució s’hauran de reemplaçar per altres amb les
característiques següents:
- Índex de rendiment cromàtic (Ra) mínim: 80.
- Contingut màxim de mercuri: 1,5 mg Hg.
- Vida útil mínima: 2.000 h.

L’empresa ha d'incloure en la seva oferta la fitxa tècnica del producte o una altra evidència
documental amb referència específica dels criteris esmentats. Etiqueta energètica classe A.

Els tubs fluorescents que requereixin substitució s’hauran de reemplaçar per altres
amb les característiques següents:
- Índex de rendiment cromàtic (Ra) mínim: 80
- Contingut màxim de mercuri: 3,5 mg Hg
- Vida útil mínima: 10.000 h

L’empresa ha d'incloure en la seva oferta la fitxa tècnica del producte o una altra evidència
documental amb referència específica dels criteris esmentats. Etiqueta energètica classe A.

– Revisió i millora de les instal·lacions elèctriques existents:
El compromís de reemplaçar les làmpades que requereixin substitució per altres amb L’empresa ha d'incloure en la seva oferta la fitxa tècnica del producte o una altra evidència
les característiques [se'n pot indicar una, varies o totes] següents:
documental amb referència específica dels criteris esmentats. Etiqueta energètica classe A.
- Índex de rendiment cromàtic (Ra) superior a 80
- Vida útil de:
10.000 h. per a les bombetes (1 casquet).
20.000 h. per tubs fluorescents (2 casquets).
- Eficiència energètica: classe A.

Instal·lar dispositius de compensació de l’energia reactiva per millorar el rendiment
de la instal·lació on encara no s'hagin implementat.

L’empresa ha d’incloure aquest aspecte en la seva oferta acompanyat d’una breu descripció o
de la fitxa de producte dels dispositius a instal·lar.

Instal·lar comptadors amb sistemes de comunicació que permetin les lectures i el
control a distància i facilitin la telegestió on encara no s'hagin implementat.

L’empresa ha d’incloure aquest aspecte en la seva oferta acompanyat d’una breu descripció o
de la fitxa de producte dels dispositius a instal·lar.

– Formació específica dels operaris:
L’empresa garantirà la formació ambiental de tot el personal destinat al contracte
(incloent personal subcontractat) en temes de: gestió de residus (minimització,
recollida selectiva i tractament), manipulació de substàncies perilloses, ús eficient de
l’aigua, l’energia, informació sobre els productes utilitzats, informació sobre les
mesures per disminuir les molèstiues per olors, vibracions o sorolls i sobre la
mobilitat sostenible.
– Especificacions, autoritzacions i capacitació del personal pel control de
plagues:
"- Estar inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a
l’activitat de servei a terceres persones de control de plagues o de servei biocida a
terceres persones amb els tipus de biocides 14, 18 i 19, en l’àmbit ambiental i/o a la
indústria alimentària. Si el domicili social es troba a Catalunya ha d’estar inscrita en
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les empreses amb domicili
social fora de Catalunya han d’estar inscrites al ROESP o al Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma corresponent. No
obstant, es recomana fer constar que les possibles responsabilitats jurídiques
derivades del contracte seran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa
corresponen al partit judicial al que pertany el municipi, renunciant per part de
l’empresa de control de
plagues de forma expressa, al fur d’altres comunitats autònomes o partits judicials.
- En cas que es prevegi fer desinfeccions, l’empresa també haurà d’estar inscrita als
mateixos registres per a l’activitat de desinfecció (tipus de biocides 2 i 4).
- Disposar de magatzem, propi o contractat, inscrit també al ROESP corresponent.

L’empresa ha de presentar la llista de les persones assignades al contracte (inclòs personal
subcontractat), el pla de formació que segueixen en què haurà de figurarar la formació
ambiental realitzada amb els registres de formació signats conforme han rebut la formació o
bé el compromís de realitzar aquesta formació en el termini màxim de 2 mesos des de l’inici
del contracte.

L’empresa ha d’incloure en la seva oferta còpia de:
- Inscripció al ROESP per l'activitat de control de plagues
- Inscripció al registre per a l'activitat de desinfecció
- Incripció al ROESP del magatzem
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1.

INTRODUCCIÓ

El present annex s’inclou dins del “PROJECTE DE REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS
TECNOLOGIA (F.21719.1)”.
L’objecte del Pla de Control de Qualitat és descriure les unitats d’obra sotmeses al control de qualitat
durant l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció dels materials i marcant els
criteris de control.
S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant en la fase de subministrament del
materials com en la fase d’execució. En ambdues fases s’estableixen:

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus
de controls, que són els següents:

A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
-

1. Àmbits i criteris de control així com les freqüències i assaigs de les partides que requereixen
seguiment, per als diferents àmbits de control i s´han descartat les freqüències de les partides
amb amidament molt baix o poca rellevància dins de l’obra.
No obstant, cal dir que aquests criteris podran concretar-se més a la obra en funció de l’execució
de la mateixa, dels resultats del control i d’altres criteris que es puguin establir mentre durin els
treballs.
2. Especificacions: en general les que consten en el Projecte.
3. Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat.
2.

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL

El contingut d el Pla de Control segons el CTE és el següent:
1. Prescripcions sobre els materials. ( CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA )
-

Característiques tècniques que ha n de reunir els productes , equips i sistemes que s’utilitzin en
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació,
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.

2. Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
-

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.

3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
-

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de les instal·lacions.
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-

El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents
documents:
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
Certificat de garantia del fabricant
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

A2.- ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la Direcció d’Obra
(D.O.).

B) Unitats d’obra.
B1.- VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i
conformitat amb el projecte.
B2.- PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenances de la DF i exigides per la legislació aplicable.
3.

METODOLOGIA

Es farà la recepció dels materials abans de la seva col·locació i els seus corresponents assaigs, i un cop
realitzada l’execució de les unitats d’obra es faran els controls corresponents.
De tots els assaig i mesures es lliuraran tres exemplars a la D.O.
El Pla de Qualitat seguirà per la seva correcta aplicació els criteris que es detallen en el Plec de
condicions del Pla per a cadascun dels materials o equips objecte de control.
Cada partida, dins del seu àmbit, serà objecte d’un control doble: materials i execució, amb la
comprovació, segons Normes i Reglaments aplicables, dels paràmetres que en teoria han de complir per
un cantó els materials i, per l’altre, la bona execució del muntatge de l’obra.
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Aquestes tasques seran portades a terme i repartides entre la direcció d’Obra i una empresa externa
que estarà homologada per efectuar treballs de Control de Qualitat.

2. Instal·lacions elèctriques
Control de qualitat de la documentació del projecte:

4.

RECEPCIONS

-

Dels materials més representatius emprats a l’obra, s’escolliran mostres per part de la direcció d’Obra,
les quals seran recepcionades pels tècnics de l’Empresa Homologada escollida.

El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i de les Instruccions Tècniques
Complementaries.

Subministrament i recepció de producte:
5.

CERTIFICATS

El contractista lliurarà, de tots els materials emprats a l’obra els corresponents certificats emesos per
empreses acreditades.

-

Control d’execució en obra:
-

Igualment es lliuraran els catàlegs de tots els materials emprats a obra.
6.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR
1. Instal·lacions de ventilació

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

-

El projecte defineix i justifica la solució de ventilació aportada

Subministrament i recepció de producte:
-

Es comprovarà l’existència de marcat CE.

-

-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Característiques d’equips de ventilació, reixes, conductes, comportes, filtres,… (marca, model i
cabal)
Verificar la situació dels equips de ventilació, reixes, conductes, comportes, filtres,… i del
muntatge
Ventilació generals:
Aspecte exterior i interior
Dimensions
Connexionat
Proves de funcionament:
Encesa de la ventilació
Regulacció de comportes de regulació a cada reixa
Comprovació de cabals a la sortida de cada reixa
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Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Traçat i muntatges de línies: secció de cable, muntatge de tubs, safates, suports i caixes.
Subjecció de cables i senyalització de circuits
Verificar la situació dels quadres elèctrics i del muntatge
Quadres generals:
Aspecte exterior i interior
Dimensions
Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors automàtics,
diferencials, relés, contactors, etc.
Fixació d’elements i connexionat
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions
Connexionat de circuits exteriors a quadres
Proves de funcionament:
Comprovació d’automàtics, diferencials, relés, contactors.,...
Regulació de rellotges horaris per renovació d’aire, temporització d’extractors WC,..

3. Instal·lacions d’enllumenat

Control d’execució en obra:
-

Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució d’enllumenat aportada

Subministrament i recepció de producte:
-

Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Característiques d’equips d’enllumenat (marca, model i potència)
Verificar la situació dels equips d’enllumenat i del muntatge
Enllumenats generals:
Aspecte exterior i interior
Dimensions
Connexionat
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-

7.

• Plànols constructius as-built de totes les instal·lacions executades, inclosos plànols constructius
d’armaris. En cas que les actuacions comportin modificació de quadres elèctrics existents, el
contractista haurà de modificar la col·lecció de plànols existent.

Proves de funcionament:
Encès de l’enllumenat

• Certificat CE de tots els equips.

MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR

A cotinuació es relacionen els materials més importants a utlitzar a l’obra, sense ser una taula
exhaustiva ni limitativa per a tots els materials.

• Legalització de BT si s’escau i documentació associada, i documentació justificada d’enviament
per legalització telemàtica.

En aquesta taula s’indica la següent informació per a cada material:
-

-

-

Nº

1
2
3
4
5

6
7
8
9

8.

Certificat: S’indica de quins materials caldrà disposar de certificat de qualitat del producte en el
moment de subministrament, és a dir, no es tracta d’un certificat emès per l’empresa fabricant,
sinó del compromís del proveïdor sobre les característiques de qualitat general del producte
subministrat.
Assaig: S’indiquen els materials que han d’ésser assajats per un laboratori acreditat.
Mostra acceptada per la DF: S’indiquen els materials pels quals es considera important que la DF
comprovi la mostra abans de ser sotmesa a les proves de control, per assegurar la seva
representativitat.
Traçabilitat: S’indica quan sigui necessari deixar constància de la localització en obra de cada
subministre de material.

Material

Certificat

Assaig

Xapa metàl·lica d’acer conductes
Ventiladors
Reixes alumini anoditzat
Comportes
Aparamenta de baixa tensió:
proteccions
magnetotèrmiques,
diferencials,
interruptors
seccionadors, bornes, relés, etc...
Punts de xarxa
Canalitzacions
Cablejat elèctric
Cablejat comunicacions

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si

Mostra
acceptada
per la DF
Si

Traçabilitat

Si

DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA

Una vegada finalitzat els treballs el contractista haurà d’entregar a la DF:
• Manuals d’operació i manteniment del tots el equips.
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1.

El present annex s’inclou dins del “PROJECTE DE REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS
TECNOLOGIA (F.21719.1)”.
L’objecte del present annex és especificar tota la documentació (tant normativa com tècnica) a lliurar
per l’adjudicatari a la finalització de les obres.
Es defineix també, l’arbre amb la distribució de carpetes i subcarpetes per a l’entrega del as-built.

2.

(arxiu) FULLS DE SEGUIMENT/ SEGUIMENT ITINERANT
(arxiu) JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ DE RESIDUS
(arxiu) ...

INTRODUCCIÓ

DISTRIBUCIÓ CARPETES DOCUMENTACIÓ AS-BUILT

L’arbre de carpetes de la documentació as-built serà el següent:

(carpeta) 4_DOC. TÈCNICA ESPECIFICA
(subcarpeta) PROTOCOLS DE PROVES
(arxiu) FULLS DE PROTOCOLS METRO
(arxiu) FITXES INCLOSES EN PROTOCOLS
(arxiu) ...
(subcarpeta) INFORMES&TAULES DE RESULTATS (en cas que no existeixi p/p específic)
(arxiu) ENLLUMENAT
(arxiu) CLIMATITZACIÓ
(arxiu) RENOVACIÓ D’AIRE
(arxiu) ...
(subcarpeta) MANTENIMENT
(arxiu) BBDD APARELLATGE BAIXA TENSIO
(arxiu) OPERACIONS DEL PLA DE MANTENIMENT
(arxiu) CERTIFICATS DE PROCEDIMENT ÚNIC EN MULTI ACTUACIONS (sols

reformes de transport vertical)
(carpeta) 1_DOC. LEGAL I NORMATIVA
(subcarpeta) ASCENSORS
(subcarpeta) BAIXA TENSIO
(subcarpeta) CLIMATITZACIO
(subcarpeta) CONTRA INCENDIS
(subcarpeta) ESCALES MECANIQUES
(subcarpeta) POUS D’ESGOTAMENT
(subcarpeta) VENTILACIO
(subcarpeta) ...

3.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ADJUDICATARI

A la següent taula es relacionen els diferents documents a lliurar, identificats per subsistemes i
classificats per documentació legal/normativa i documentació tècnica general/específica TMB.

(carpeta) 2_DOC. GRAFICA
(arxiu) INDEX DE PLANOLS&ESQUEMES
(subcarpeta) PLANOLS&ESQUEMES DWG
(subcarpeta) PLANOLS&ESQUEMES PDF
(carpeta) 3_DOC. TECNICA GENERAL
(subcarpeta) QUALITAT&GARANTIA (una carpeta per subsistema)
(arxiu) ESPECIFICACIONS TECNIQUES APARELLATGE/EQUIPAMENT
(arxiu) ASSAJOS I PROVES DE QUALITAT FABRICANT/CONTRACTISTA
(arxiu) CERTIFICATS DE CALIBRATGE EQUIPS DE MESURA
(arxiu) DECLARACIONS DE CONFORMITAT I MARCATGE CE
(arxiu) CERTIFICATS DE GARANTIA APARELLATGE/EQUIPAMENT
(arxiu) MANUAL D’USUARI I MANTENIMENT
(arxiu) MANUAL D’INSTRUCCIONS DE MÀQUINA
(arxiu) ...
(subcarpeta) PROGRAMARI
(arxiu) PROGRAMA DE CONTROL DALI
(arxiu) PROGRAMA DE CONTROL VARIADORS
(arxiu) PROGRAMA DE CONTROL ARRENCADORS
(arxiu) PROGRAMA DE CONTROL PLCs
(arxiu) ...
(subcarpeta) MEDI AMBIENT
(arxiu) INSCRIPCIO EN REGISTRE DE PRODUCTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS
(arxiu) FITXES D’ACCEPTACIÓ
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SUBSISTEMA
BAIXA TENSIÓ

DOCUMENTACIÓ LEGAL I NORMATIVA
Obra amb Projecte
Formulari i Declaració Responsable (DR)
Projecte tècnic (signat i visat/CAP)
Certificat de Direcció i Acabament d'Obra
Certificat d'Instal·lació Elèctrica de BT
Certificat d'inspecció inicial sense defectes
Document acreditatiu d'inscripció RITSIC

CLIMATITZACIÓ
Potencia Frig. ≥ 70 kW
Formulari i Declaració Responsable (DR)
Projecte tècnic
Certificat de Fi d'obra i proves realitzades
Certificat d'Instal·lació Tèrmica RITE
Certificat d'inspecció inicial sense defectes
Certificat de contracte de manteniment
Documentació legalització R32 (si aplica, RSIF art.21, punt 3)

Nivell 2 (P.Elect >30kW i P.Elect TOT >100 kW) Gas L2/L3
Declaració Responsable (DR)
Projecte tècnic
Certificat tècnic Direcció d'obra
Anàlisi risc instal·lació
Certificat instal·lació empresa frigorista y Director Inst. (IF-10)
Certificat d'Instal·lació Elèctrica de BT
Declaracions de conformitat d’equips a pressió
Certificat de contracte de manteniment
Còpia pòlissa Responsabilitat Civil del titular (si aplica)
Inspecció inicial per OCA (si aplica conforme IF-14 punt 3)
VENTILACIÓ

PROT. CONTRA INCENDIS

Obra amb Memòria Tècnica
Formulari i Declaració Responsable (DR)
Memòria Tècnica amb annexes i plànols (MTD)
Certificat d'Instal·lació Elèctrica de BT
Certificat d'inspecció inicial sense defectes
Document acreditatiu d'inscripció RITSIC

RITE (Confort persones)
70 Kw > Potencia Frig. > 5 kW
Formulari i Declaració Responsable (DR) (P Frig>12kW)
Memòria Tècnica amb annexes i plànols complets
Certificat d'Instal·lació Tèrmica RITE IT3 Clase 1.1 (12 Kw > Potencia Frig. > 5 kW)
Certificat d'Instal·lació Tèrmica RITE IT5 Clase 1.2 (P Frig>12kW)
Certificat d'estanquitat frigorífica
Certificat inscripció instal·lació RITE (P Frig>12kW)
Documentació legalització R32 (si aplica, RSIF art.21, punt 3)

RSIF (Confort persones&Sales tècniques)
Nivell 2 amb Gas A2L (P.Elect <30kW i P.Elect TOT <100 kW)
Nivell 1 (P.Elect <30kW i P.Elect TOT <100 kW) Gas L1
Declaració Responsable (DR)
Declaració Responsable (DR)
Memòria Tècnica amb annexes i plànols complets
Memòria Tècnica amb annexes i plànols complets
Declaracions de conformitat d’equips a pressió
Declaracions de conformitat d’equips a pressió
Inspecció inicial per OCA (si aplica conforme IF-14 punt 3)
Inspecció inicial per OCA (si aplica conforme IF-14 punt 3)
Certificat d'Instal·lació Elèctrica de BT
Certificat instal·lació empresa frigorista (IF-10)
Certificat empresa frigorista (personal habilitat per gas A2L)
Anàlisi risc instal·lació
Certificat de contracte de manteniment

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Obra sense Projecte/Memòria
Certificat d'Instal·lació Elèctrica de BT
Informe de verificació per part d'una OCA

Potencia Frig. < 5 kW
Annex de càlculs amb plànols elèctrics i constructius
Certificat d'Instal·lació Tèrmica RITE
Documentació legalització R32 (si aplica, RSIF art.21, punt 3)

General
Manuals d'usuari i manteniment
Declaracions de conformitat CE dels equips
Informes CEM de laboratori (emissions+proves immunitat)
Certificats de garantia d'aparellatge/equips
Especificacions de fabricant d'aparellatge/equips
Assajos i proves de qualitat fabricant/contractista
Certificats de calibratge d'equips de mesura assajos/proves
Programari (control DALI)
Models de gestió de residus

Específica Metro
Protocols de proves (BT, ENLL, SAI)
Informe de resultats (en cas de no existir p/p específic)
Proves específiques emissions CEM (sols enllumenat LED)
Fitxa tècnica equipament (inclosa en p/p)
Inventari i classificació de l'aparellatge de BT en format BBDD

General
Manuals d'usuari i manteniment
Informes CEM de laboratori (emissions+proves immunitat)
Declaracions de conformitat CE (obligatori per a cada equip)
Certificat d'etiquetat energètic (obligatori per a cada equip)
Certificats de garantia d'aparellatge/equips
Especificacions de fabricant d'aparellatge/equips
Assajos i proves de qualitat fabricant/contractista
Certificats de calibratge d'equips de mesura assajos/proves
Models de gestió de residus

Específica Metro
Protocol de proves
Operacions del Pla de Manteniment (Full de ruta)

Entrega prèvia
Fitxa tècnica equipament (inclosa en p/p)
Plànol amb ubicació d'unitats exteriors/interiors
Esquema frigorífic (per a sistemes 3x1, VRV, …)

Poc Refrig. (L1<2,5kg / A2L: R32<1,84kg / L3: <0,5kg)
Certificat d'instal·lació (Empresa, Fabric, Càrrega gas, ...)
Manuals d'instruccions

Nova instal·lació
Annex de càlculs amb plànols elèctrics i constructius
Esquemes quadre de maniobra (segons norma)

Modificacions/Reformes
Annex de càlculs amb plànols elèctrics i constructius
Esquemes quadre de maniobra (segons norma)

General
Manuals d'usuari i manteniment
Declaracions de conformitat CE (elements i conjunt)
Informes CEM de laboratori (emissions+proves immunitat)
Certificats de garantia d'aparellatge/equips
Especificacions de fabricant d'aparellatge/equips
Assajos i proves de qualitat fabricant/contractista
Certificats de calibratge d'equips de mesura assajos/proves
Programari (Arrencador/PLC)
Models de gestió de residus

Específica Metro
Protocol de proves
Informe de resultats (en cas de no existir p/p específic)
Fitxa tècnica equipament (inclosa en p/p)
Operacions del Pla de Manteniment (Full de ruta)
Certificats CE actualitzats (Reforma)

Nova instal·lació
Certificat d'instal·lació PCI, amb memòria i inventari d'elements
Certificat RASIC d'instal·lador autoritzat de PCI
Certificat d'inspecció inicial RIPCI vigent
Plànols dels sistema de detecció (dwg i pdf)

Modificacions/Reformes
Certificat d'instal·lació PCI, amb memòria i inventari d'elements
Certificat RASIC d'instal·lador autoritzat de PCI
Certificat d'inspecció inicial RIPCI vigent
Plànols dels sistema de detecció (dwg i pdf)

General
Manuals d'usuari i manteniment
Declaracions de conformitat CE (elements i conjunt)
Informes CEM de laboratori (emissions+proves immunitat)
Certificats de garantia d'aparellatge/equips
Especificacions de fabricant d'aparellatge/equips
Assajos i proves de qualitat fabricant/contractista
Certificats de calibratge d'equips de mesura assajos/proves
Models de gestió de residus

Específica Metro
Matriu de proves tickejada (en local i remot)
Configuració equips d'aspiració (si aplica)

NOTES:
- Tots els esquemes elèctrics estaran sempre fets amb Autocad Electrical
- Els plànols constructius de màquines o quasimàquines inclouran sempre el seu especejament

Data: OCTUBRE / 2021

DOCUMENT II
PLÀNOLS
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Sala Telecontrol (STM1)

CST

Sala d'ordinadors CST

Aire condicionat

Telemàtica

Carrer

Despatx

Pas cables

Josep

Estivill

Sala reunions

28.18

SALA REUNIONS

Sala de reunions

SALA REUNIONS

Sala de visites

Descans

28.18

Magatzem USPC

Sala de operacions USPC

Integrador de

Neteja

Pas cables

N.

Despatx

Oficines tècniques CST

Planta distribució actual
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03

3.60

5.33

3.63

1.05

1.20
5.54

5.88

SALA REUNIONS

1.05

Sala de reunions

Despatx
Sup.: 19.35 m2
h= 2.50

Resp. Departaments
Sup.: 29.00 m2
h= 2.50

12.64

0.86

05

03
06

Sala
Sup.: 65.90 m2
h= 2.50

07
10

08

09
12

3.25

28.18

Carrer

1.51

11

Estivill

04

02

Josep

01

5.38

2.41

1.36

SALA REUNIONS

0.64

Lliurament telèfons
Sup.: 20.25 m2
h= 2.50

1.79

1.52

1.20

5.20

Sala de visites

0.64

N.

Reunions 1
Sup.: 10.85 m2
h= 2.50

Distribuidor
Sup.: 12.65 m2
h= 2.50

Planta distribució actual
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3.32

4.24

Pas cables
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Reunions 2
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PLANTA DISTRIBUCIÓ PROPOSTA

04

T1
R1

T1

N.

T1

SALA REUNIONS

R1
Lliurament telèfons
Sup.: 20.25 m2
h= 2.50

Sala de reunions

T1

T2

Resp. Departaments
Sup.: 29.00 m2
h= 2.50

Despatx
Sup.: 19.35 m2
h= 2.50

T2

S1

S1

S1

PV1

PV1

PV1

P2

R1
SALA REUNIONS

R1

T2

R1

R1

P1

T2

P1

T2

P1

R1

R1
R1

R1

T2

Sala
Sup.: 65.90 m2
h= 2.50
Estivill

S1

R1

Josep

PV1

R1
R1

R1

28.18

T3

Carrer

T1

ACABATS:
Tancaments i divisories

T1

Mampara modular de 80 mm. formada per doble tauler de particules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm.
de gruix, de dalt a baix.

T2

Mampara modular de 80 mm. de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm. de gruix, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat lacat color blanc i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perimetre dels taulers.

T3

Mampara modular de 80 mm. de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre, revestit amb
melamina de 16 mm. de gruix i envidriament de vidre laminar de seguretat de 6+6 de gruix a la part superior (de 2.00 a 2.50 m.),
espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini lacat color blanc, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers.

PV1
S1

T2

Distribuidor
Sup.: 12.65 m2
h= 2.50

PV1
P3

Reunions 1
Sup.: 10.85 m2
h= 2.50

S1

Sostres

S1

P1
T3
P1

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x600 mm. i 12.5 mm. de gruix, sistema desmuntable
amb estrucctura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertica e 24 mm. de base col·locats
cada 1.2 m i fitxats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m. amb perifils secundàris col·locats formant retícula
de 600x600 mm. per a una alçària de cel ras de 4m. com a màxim.

Paviments

PV1 Paviment de PVC heterogeni en lloseta de 600x600 mm. classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 5 mm. model Kayar LL
de la marca Artigo o similar, col·locat directament sobre la base.

Pas cables

PV1
S1
T2

Reunions 2
Sup.: 14.05 m2
h= 2.50

Portes

P1

Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm. de gruix, amb una fulla batent, col·locada amb
fixacions mecàniques.

P2

Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm. de gruix i 82.5x210 cm. de llum de pas per a mampara
modular amb perfils d'alumini lacat color blanc.

P3

Porta metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, amb finestreta i tanca antipànic, acabat pintat.

Planta acabats
Escala 1:150
Transports Metropolitans
de Barcelona

Metro

Unitat Projectes d'Infraestructura

adors CST

T3

ESTUDI NOVA DISTRIBUCIÓ OFICINES
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R1

Revestiments
Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb
melamina a les 2 cares, de 16 mm. de gruix, col·locat adherit.
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PLANTA ACABATS

05

36.1
31.2
1-79-SA

SQ C4-1 (11)

Sala de reunions

SQ C4-1 (11)

28.18

DAT-R2
1-69-SA
36.1
31.2

SALA REUNIONS

SALA REUNIONS

150x100

BAIXADA DE CABLES ALIMENTACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL

28.18
C

A33.0

150x100

150x100

dinadors CST

36
31
1-13-SA

C
A33.0

Pas cables

250x100

250x100

B
A33.2

C

C

BAIXADA DE CABLES
ALIMENTACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL
PER FALS SOSTRE

A33.0
150x100

A33.0

C

A33.2

Endolls vestuaris metro SQ210 P1CC (núm. 132.026)
Calentador SQ115 PBCC (núm. 132.002)

A31

Endolls P1 SQ108 P1NC (núm. 132.013)

A31.1

Endolls P2 SQ108 P1NC (núm. 132.013)

A31.2

Endolls P3 SQ108 P1NC (núm. 132.013)

A31.3

Ensolls secamans SQ108 P1NC (núm. 132.013)

A33

Endolls PONT-ACE-1 SQ108.1 P1NC (núm. 132.014)

A33.1

Endolls PONT-ACE-2 SQ108.1 P1NC (núm. 132.014)

A33.2

Endolls PONT-ACE-3 SQ108.1 P1NC (núm. 132.014)

A33.3

Endolls PONT-ACE-4 SQ108.1 P1NC (núm. 132.014)

A33.4

Endolls PONT-ACE-5 SQ108.3 P1NC (núm. 132.014)

A33.5
A35.1

C
A33.0

B31.1
B31.2

A33.0

VIDEO PORTER DIGITAL

Endolls PONT-ACE-6 SQ108.3 P1NC (núm. 132.014)
Endolls vestuaris metro SQ109 P1NC (núm. 132.015)

A34

Endolls CST P1 SQ109 P1NC (núm. 132.015)

A35

Endolls CST P2 SQ109 P1NC (núm. 132.015)

A35.1

Endolls CST P3 SQ109 P1NC (núm. 132.015)

PORTA AMB CONTROL
DE ACCESSOS

A33.2
1-28-SA
81

A QGBT

36
31

A

36
31
1-12-SA

250x100

1-15-SA

A33.2

36
31
1-11-SA

1-06-SA
36
31

A33.2

A

-

150x100
A33.2

BAIXADA DE CABLES
ALIMENTACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL
PER FALS SOSTRE

A RACK COM

SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TIPUS COLUMNA
CIMA 500 MODEL 53550201-033 DE LA MARCA SIMON O SIMILAR
FORMAT PER:

B

SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TIPUS COLUMNA
CIMA 500 MODEL 53550201-033 DE LA MARCA SIMON O SIMILAR
FORMAT PER:
-

250x100

C
A33.1
150x100

C

C

SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL FORMAT PER:
-

C

C

36
31.1

A33.1

A33.1

1-17-SA

31
1-16-SA

150x100

A33.1

8 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2
CONNECTOR RJ45 (SISTEMA KEYSTONE)

A33.1
150x100

A33.1

*31.1
*36

SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TIPUS TORRETA DE
LA MARCA SIMON O SIMILAR FORMAT PER:
-

C

36

8 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2
CONNECTOR RJ45 (SISTEMA KEYSTONE)

C
A33.1

1-19-SA
36
31.1

16 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
4 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2
CONNECTOR RJ45 (SISTEMA KEYSTONE)

A33.1
250x100
BAIXADA DE CABLES ALIMENTACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL

1-10-SA
36
31

1-09-SA
84
31 DAT-R3

A33.2

1-05-SA
36
31

1-04-SA

4 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
1 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2
CONNECTOR RJ45 (SISTEMA KEYSTONE)

SAFATA METÀL·LICA DE REIXA D'ACER GALVANITZAT DE
250X100mm AMB SEPARADOR.

CAIXA EXISTENT (4TC + 2RJ45) A SUSTITUIR

PORTA AMB CONTROL DE ACCESSOS

Planta Força - Comunicacions

VIDEO PORTER DIGITAL DE LA MARCA COMERCIAL PLANA
FABREGA O SIMILAR, INCLOU UN MONITOR EN LLOC DE TREBALL
A LA SALA DEL CST.
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06

28.18
SALA REUNIONS

SALA REUNIONS

C

28.18

UPS2

A20

C

UPS2.1
A25

A14

UPS2.1
UPS2
A19

A20

A25

C
C

UPS2.1
UPS2

A19

UPS2.1
UPS2

A19
UPS2.1

A25

A14

A20
UPS2.1

UPS2.1
A25
UPS2

UPS2

A14

A19

UPS2.1
A19

UPS2

A19

UPS2.1 UPS2.1

A19

A20

UPS2.1

UPS2

A14

B21

Enllumenat telecontrol 1 P1 SQ-A5.3

B22

Enllumenat telecontrol 2 P1 SQ-A5.3

B23

Enllumenat telecontrol 3 P1 SQ-A5.3

B25

Enllumenat CST 1 P1 SQ-A5.3

B26

Enllumenat CST 2 P1 SQ-A5.3

B27

Enllumenat CST 3 P1 SQ-A5.3

B28

Enllumenat despatxos P1 SQ-A5.3

UPS2.1

Enllumenat emergencia planta primera PS SQ-A7

UPS2

Enllumenat seré planta primera PS SQ-A7

UPS6.1

Enllumenat emergencia escala A PS SQ-A7

UPS6

Enllumenat seré escala A PS SQ-A7

UPS7.1

Enllumenat emergencia escala B PS SQ-A7

UPS7

Enllumenat seré escala B PS SQ-A7

A13

Enllumenat sala TB P1 SQ-A5.1

A14

Enllumenat suport administratiu 1 P1 SQ-A5.1

A17

Enllumenat passadís 1 P1 SQ-A5.1

A18

Enllumenat sala visites P1 SQ-A5.1

A19

Enllumenat suport administratiu 2 P1 SQ-A5.1

A20

Enllumenat sala de reunions P1 SQ-A5.1

A22

Enllumenat despatx cap de serveis P1 SQ-A5.1

A24

Enllumenat sanitaris P1 SQ-A5.1

A25

Enllumenat despatx P1 SQ-A5.1

A26

Enllumenat passadís 2 P1 SQ-A5.1

16

Enllumenat sala ordenadors SAE P1 SQ-A5.2

15

Enllumenat sala SAE 1 P1 SQ-A5.2

14

Enllumenat sala SAE 2 P1 SQ-A5.2

100

A20
A20

UPS2

A20

A14

UPS2

7

A25

UPS2

Enllumenat sala seguretat i protecció cívil P1 SQ-A5.2
Enllumenat vestíbul escala A PB SQ-C5.2

LLEGENDA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
LLUM D'EMERGÈNCIA DAISALUX NOVA 2N5 O SIMILAR

UPS2.1

PANTALLA DE LLUM LED 60x60mm
SNOW L840 36W 60X60BL. T-V/S G4 LLEDO O SIMILAR

PANTALLA DE LLUM LED 60x60mm - SERÈ
SNOW L840 36W 60X60BL. T-V/S G4 LLEDO O SIMILAR

Planta Il·luminació

INTERRUPTOR AMB PILOT LLUMINOS
PER ENCASTAR
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Metro

de Barcelona

ESCALA

(de l'original)

-

A-4

INSTAL·LACIONS
BAIXA TENSIÓ
ESQUEMA SUBQUADRE - P1 SQ-A5.1.

Dibuix.

Compr.
Vist

40A / IV
Corba C
Icc=10kA

40A
30mA
Classe A
IV
40A
30mA
IV
40A
300mA
IV
40A
300mA
IV
25A
30mA
II
40A
30mA
IV
40A
30mA
IV
40A
30mA
IV

16A
Corba C
(MG)
C60N
ICP-M
20A
Corba C
(MG)
16A
Corba D
(MG)
16A
Corba C
(MG)
10A
Corba C
(MG)
10A
Corba C
(MG)
10A
Corba C
(MG)
16A
Corba C
(MG)
16A
Corba C
(MG)
16A
Corba C
(MG)

OFICINES JOSEP ESTIVILL.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.
PLANTA PRIMERA.
ESQUEMA SUBQUADRE
P1 SQ-A5.1.
OCTUBRE 20221

09

//'

SG2.3

VENTILADORS D'EXTRACCIÓ
2x2.5+2.5 TT

40A
30mA
Classe A
IV

//'

40A
30mA
Classe A
IV

VENTILADORS D'IMPULSIÓ 2x2.5+2.5 TT

///'

A33.2 - PRESSES DE CORRENT ENDOLLOS "C"
4x2.5+2.5 TT

16A
Corba C
Icc=6kA

Observ. Modific.

SG2.2

///'

A33.1 - PRESSES DE CORRENT ENDOLLOS "B"
4x2.5+2.5 TT

///'

A33.0 - PRESSES DE CORRENT ENDOLLOS "A"
4x2.5+2.5 TT

/'

40A
Corba C
Icc=6kA

A32.2 - MANIOBRA CONTACTORS
2x1.5+1.5 (0W) (3m)

SG2.1

///'

A32.1 - FAN-COILS P1.2
4x1.5+1.5 (2060W) (36m)

///'

SG1

A32 - FAN-COILS P1.1
4x1.5+1.5 (1460W) (24m)

///'

A31.3 - ASSECAMANS, TERMO
4x2.5+2.5 (6400W) (38m)

P1 SQ-A5-1

///'

C60N
10A
Corba C
Icc=6kA
VIGI C60
60A
30mA
II

A31.2 - PRESES DE CORRENT P1.3
4x2.5+2.5 (4400W) (49m)

///'

A31.1 - PRESES DE CORRENT P1.2
4x2.5+2.5 (1800W) (40m)

16A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

///'

40A
30mA
IV

C60N
6A
Corba C
Icc=6kA
VIGI C60
60A
30mA
IV

PRESES DE CORRENT P1.1
4x2.5+2.5 (4000W) (28m)

SG1.3

/'

C60H
50A
Corba C
Icc=10kA

A28 - PROJECTOR SALA DE REUNIONS
2x2.5+2.5 mm²

///'

16A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

A27 - CARREGADOR DE PILES
4x4+4 mm²

IV

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

A26 - ENLLUMENAT PASSADISSOS ENTRADA
2x2.5+2.5 (535W) (29m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

40A
30mA
IV

A25 - ENLLUMENAT DESPATX
2x2.5+2.5 (945W) (41m)

SG1.2

/'

A24 - ENLLUMENAT SANITARIS
2x2.5+2.5 (880W) (38m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

A23 - ENLLUMENAT RESERVA OFICINES 3
2x1.5+1.5 (1485W) (28m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

A22 - ENLLUMENAT CAP DE SERV. CR, PROG I SEG.
2x1.5+1.5 (1035W) (28m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

A21 - ENLLUMENAT RESERVA OFICINES 2
2x2.5+2.5 (1080W) (14m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

SG1.1

A20.1 - ENLLUMENAT RESERVA OFICINES 5
2x2.5+2.5 (675W) (16m)

40A
30mA
IV

/'

A20 - ENLLUMENAT SALA DE REUNIONS
2x2.5+2.5 (675W) (17m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

A19 - ENLLUMENAT SUPORT ADMINISTRATIU 2
2x2.5+2.5 (1080W) (12m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

A18 - ENLLUMENAT S.VISITES, S.PERSONAL EXT.
2x1.5+1.5 (675W) (42m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

A17 - ENLLUMENAT PASSADÍS SANITARIS
2x1.5+1.5 (700W) (34m)

16A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

A16 - ENLLUMENAT RESERVA OFICINES 4
2x2.5+2.5 (810W) (36m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

A15 - ENLLUMENAT RESERVA OFICINES 1
2x2.5+2.5 (1215W) (40m)

16A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

A14 - ENLLUMENAT SUPORT ADMINISTRATIU 1
2x2.5+2.5 (945W) (18m)

/'

A13 - ENLLUMENAT SALA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
2x2.5+2.5 (945W) (46m)

///'

4 x 1 x 50 + 50T (19550 W) (57 m)

P1 SQ-A5-1

DE QUADRE DISTRIBUCIÓ PLANTA PRIMERA BT ESTIVILL (INCLOURE REF.PLÀNOL)

IN
125A T
SG2
C60H
63A
Corba C
SG2.4
40A / IV
Corba C
Icc=10kA

C60N
10A
Corba C
Icc=10kA
VIGI C60
40A
300mA
II
C60N
10A
Corba C
Icc=10kA
VIGI C60
40A
300mA
II

RELLOTGE
HORARI
RELLOTGE
HORARI

10A / II
10A / II

a

132.013

Stueix:
Stuït:

P1 SQ-A5-2

///'

4 x 4 + 4 (2550 W) (57 m)

P1 SQ-A5-2

DE QUADRE DISTRIBUCIÓ PLANTA PRIMERA BT ESTIVILL (INCLOURE REF. PLÀNOL)

63A
Seccionador
IV

40A
30mA
S.I.
II

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

Dibuix.
ACTUALMENT CONNECTAT (NO HO HAURIA D'ESTAR)

Metro

de Barcelona

ESCALA
(de l'original)
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Compr.
Vist

OFICINES JOSEP ESTIVILL.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.
PLANTA PRIMERA.
ESQUEMA SUBQUADRE
P1 SQ-A5.2.

INSTAL·LACIONS
BAIXA TENSIÓ
ESQUEMA SUBQUADRE - P1 SQ-A5.2.

Observ. Modific.

/'

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

101 - RESERVA

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

100 - ENLLUMENAT SALA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
2x1.5+1.5 (675W) (31m)

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

97 - ENLLUMENAT SALA ORDINADORS
2x1.5+1.5 (810W) (21m)

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

98 - ENLLUMENAT SAE 2
2x2.5+2.5 (1080W) (37m)

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

96 - RESERVA

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

94 - ENLLUMENAT SAE 1
2x2.5+2.5 (1013W) (38m)

/'

93 - ENLLUMENAT SALA ORDINADORS SAE
2x2.5+2.5 (1215W) (23m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

40A
30mA
S.I.
II

102 - RESERVA

40A
30mA
II

a

132.019
Stueix:
Stuït:

OCTUBRE 20221
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P1 SQ-A5-3 SUBQUADRE AMPLIACIÓ PL. PRIMERA

///'

4 x 6 + 6 (5650 W) (57 m)

P1 SQ-A5-3

DE QUADRE DISTRIBUCIÓ PLANTA PRIMERA BT ESTIVILL (INCLOURE REF. PLÀNOL)

40A
IV

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

16A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

16A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

40A
30mA
S.I.
IV

25A
30mA
II

40A
300mA
IV

40A
300mA
IV

Metro

de Barcelona

ESCALA
(de l'original)

A-4

Transports Metropolitans
de Barcelona

Metro

Unitat Projectes d'Infraestructura
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F.21719.1

Compr.
Vist

OFICINES JOSEP ESTIVILL.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.
PLANTA PRIMERA.
ESQUEMA SUBQUADRE
P1 SQ-A5.3.

INSTAL·LACIONS
BAIXA TENSIÓ
ESQUEMA SUBQUADRE - P1 SQ-A5.3.

///'

B31.2 - COLUMNA SALA MIE 2 (PANTALLES TV)
4x2.5+2.5 (320W) (32m)

Dibuix.

Observ. Modific.

///'

B31.1 - COLUMNA SALA MIE 1
4x6+6 (320W) (32m)

20A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

/'

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

B28 - ENLLUMENAT DESPATXOS
2x1.5+1.5 (540W) (36m)

/'

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

B27 - ENLLUMENAT CAU 3
2x1.5+1.5 (540W) (16m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

B26 - ENLLUMENAT CAU 2
2x1.5+1.5 (810W) (23m)

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

B25 - ENLLUMENAT CAU 1
2x1.5+1.5 (810W) (25m)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

/'

/'

B23 - ENLLUMENAT TELECONTROL 3
2x1.5+1.5 (675W) (35m)

/'

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

20A
Corba C
Icc=6kA
(MG)

B30 - CONTROL ACCESSOS TARGETES (PRESES CAU)
2x1.5+1.5 (100W) (21m)

25A
30mA
S.I.
II

///'

25A
30mA
S.I.
II

B29 - ENDOLLS RESERVA (PRESES CAU)
4x6+6 (3850W) (26m)

20A (MG)

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

B22 - ENLLUMENAT TELECONTROL 2
2x1.5+1.5 (1080W) (25m)

/'

B21 - ENLLUMENAT TELECONTROL 1
2x1.5+1.5 (810W) (33m)

/'

B32 - KIOSC INTRANET
2x2.5+2.5 mm²

10A
Corba C
Icc=6kA
(MG)
II

20A
Corba C
(MG)

B24 - RESERVA

C60H
10A
Icc=10kA
VIGI C60
30mA
(MG)
II

a

132.026
Stueix:
Stuït:

OCTUBRE 2021
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28.18
SALA REUNIONS

SALA REUNIONS

T 0732

T 0731

28.18

T

NAIR 0732
300X300

NAIR 0734

NAIR 0731
600X300

NAIR 0733

NAIR 2104

T
0733

T 1209

600X300

NAIR 1918

NAIR 1209

300X300
LLEGENDA CONDUCTES I REIXES
CONDUCTE DE FIBRA DE VIDRE TIPUS CLIMAVER NETO
DE DIVERSES MIDES.
DIFUSOR ROTACIONAL D'IMPULSIÓ DE CONS FIXOS, MODEL 43-SF DE
200 mm AMB COMPORTA DE REGULACIÓ (-49mm) I ACCESSORI DE
FIXACIÓ A FALS SOSTRE. INCLOU PLENUM DE MUNTATGE.

Planta Climatització
Escala 1:75

Transports Metropolitans
de Barcelona

REIXETA DE RETORN

Metro
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DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ
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28.18
SALA REUNIONS

SALA REUNIONS

300X200mm
250X150m

250X150mm

28.18

Ø150
300X200mm

Ø150

Ø150
Ø200

LLEGENDA
CONDUCTE XAPA METAL·LICA D'APORTACIÓ D'AIRE.

250X150m

300X200mm

CONDUCTE XAPA METAL·LICA D'EXTRACCIÓ D'AIRE.

Ø200

REIXA DE APORTACIÓ D'AIRE (A SOSTRE).
MARCA KOOLAIR, MODEL 20-5H DE DIMENSIONS
250X150mm AMB PLENUM DE CONNEXIÓ DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT (PE 21/20) I AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ (-0). INCLOU MARCS I FIXACIONS A FALS
SOSTRE

Ø200

250X150mm

250X150m
Ø200

Ø200

250X150mm

300X200mm

250X150mm
Ø250
300X200mm

Ø200

300X200mm
Ø315

300X200mm

Ø200

Ø200

3
FAÇANA
REIXA
300X300 mm

Planta Ventilació

1

2

FAÇANA
REIXA
500X250 mm

FAÇANA
REIXA
300X300 mm

Escala 1:75

Transports Metropolitans
de Barcelona

Metro

Unitat Projectes d'Infraestructura

REIXA DE EXTRACCIÓ D'AIRE (A SOSTRE).
MARCA KOOLAIR, MODEL 20-45-H DE DIMENSIONS
300X200mm AMB PLENUM DE CONNEXIÓ DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT (PE 21/20) I AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ (-0). INCLOU MARCS I FIXACIONS A FALS
SOSTRE

Ø315
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INSTAL·LACIONS
DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

1

TD-2000/315 SILENT ECOWATT 3
37P X 45 = 1.665m³/hr

2

TD-1000/200 SILENT ECOWATT 3
11P X 45 = 495m³/hr

3

TD-1300/250 SILENT ECOWATT 3
26P X 45 = 1.170m³/hr

OCTUBRE 20221
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28.18
SALA REUNIONS

SALA REUNIONS

28.18

A LLAÇ EXISTENT

CENTRALITA DE INCENDIS MARCA ZITON (EXISTENTE)
POLSADOR MANUAL D'ALARMA ZP 785-3 / BASE Z-CPSB-1
SIRENA INTERIOR ZP 754
DETECTOR OPTICOTÈRMIC ANALÒGIC ZP 730-2 / BASE ZP7-SB1

Planta Protecció Contraincedis

LLAÇ 1.-CABLE MÀNEGA APANTALLAT DE 2x1,5 mm²

Escala 1:75

Transports Metropolitans
de Barcelona

EXTINTOR POLS A,B,C EFICÀCIA 27A-183B, 6Kgrs

Metro

Unitat Projectes d'Infraestructura

1:75
PROJECTE REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA

F.21719.1

INSTAL·LACIONS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

OCTUBRE 2021

14

Data: OCTUBRE / 2021

DOCUMENT III
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Projecte – “Projecte Remodelació Nova Sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

Data: OCTUBRE / 2.021
INDEX DE PLECS

DOCUMENT III – PLECS

INDEX DE PLECS

1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS (SUPORT PAPER I PDF)
2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (SUPORT PDF)
3. PLECS ESPECÍFICS D’FMB (SUPORT PDF)
-

PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE BAIXA TENSIÓ DEL FMB.
PLEC DE CONDICIONS PER LA IMPLANTACIÓ DE NOUS SISTEMES D'ENLLUMENAT EFICIENT A
LES INSTAL·LACIONS DE FMB.
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS DE LA XARXA DE METRO.
SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE DE LES DEPENDÈNCIES DE LA XARXA DE
FMB.
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS VENTILADORS AL FMB.
NORMATIVA CABLEJAT ESTRUCTURAT PER A CONNECTIVITAT PER A UNA ESTACIÓ A FMB.
PLEC DE DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR PELS INSTAL·LADORS.
PLEC NORMATIVA D’INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS EN CAMBRES TÈCNIQUES DE TMB.

Barcelona, OCTUBRE de 2.021
L’AUTOR DEL PROJECTE

RUBÉN NÚÑEZ PÉREZ
Enginyer Industrial
Col·legiat núm. 10.478

Projecte – “Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

1 de 1

Data: OCTUBRE / 2021

01-PRESCRIPCIONS GENERALS

Projecte – “Projecte Remodelació Nova Sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

Data: OCTUBRE / 2.021
PLEC DE CONDICIONS GENERALS

PLEC 01 – PLEC DE CONDICIONS GENERALS

4.19.

ABASSEGAMENT DE MATERIALS ...................................................................................... 6

4.20.

ORDRE I NETEJA DE LA ZONA D’OBRES............................................................................ 6

4.21.

TRACTAMENT DE RESIDUS I PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL ............................................... 7

OBRES A LES QUALS ES REFEREIX AQUEST PLEC DE PRESCRIPCIONS ........................ 2

4.22.

CONTROL ACÚSTIC ......................................................................................................... 7

1.1.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES E INSTAL·LACIONS .................................................................. 2

4.23.

HORARI DE LES TASQUES ............................................................................................... 7

1.2.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES ......................................................................... 2

4.24.

TRANSPORT DE MATERIAL ALS MAGATZEMS DE L’FMB...................................................... 7

1.3.

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS DOCUMENTS ....................................... 2

1.4.

SEGURETAT EN EL TREBALL............................................................................................... 2

5.1.

CONDICIONS GENERALS .................................................................................................... 7

1.5.

PROGRAMA DE TREBALLS .................................................................................................. 2

5.2.

OBRES DEFECTUOSES PERÒ ADMISSIBLES .......................................................................... 7

1.6.

ORDRE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES .................................................................................... 2

5.3.

PARTIDES ALÇADES ........................................................................................................... 8

1.7.

COMPLIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL DISSENY ..................................................... 2

5.4.

CERTIFICACIONS MENSUALS A COMPTE.............................................................................. 8

INDEX
1.

5.

6.

MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES ....................................................................... 7

DISPOSICIONS GENERALS............................................................................................ 9

2.

CONDICIONS DE TREBALL ............................................................................................ 2

3.

CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ DELS MATERIALS ........................................................ 3

6.1.

PERSONAL D’OBRA............................................................................................................. 9

3.1.

OBJECTE .......................................................................................................................... 3

6.2.

PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES .................................................................................. 9

3.2.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS MATERIALS................................................................ 3

6.3.

CONFRONTACIÓ DELS PLÀNOLS ......................................................................................... 9

EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA............................................................................. 4

6.4.

PROTECCIÓ I NETEJA......................................................................................................... 9

4.1.

REPLANTEIG ..................................................................................................................... 4

6.5.

DURACIÓ DE LES OBRES .................................................................................................. 10

4.2.

PROGRAMA DE TREBALLS .................................................................................................. 4

6.6.

RESCISSIÓ DEL CONTRACTE ............................................................................................ 10

4.3.

MODIFICACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS PER ELS OBRES ..................................................... 4

6.7.

RECEPCIÓ PROVISIONAL .................................................................................................. 10

4.4.

OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES .............................................................................................. 4

6.8.

GARANTÍA ....................................................................................................................... 10

4.5.

CIRCULACIÓ, SERVEIS PÚBLICS I SENYALITZACIÓ .............................................................. 5

6.9.

RECEPCIÓ DEFINITIVA ..................................................................................................... 10

4.6.

SEGURETAT EN ELS SISTEMES D’EXECUCIÓ ........................................................................ 5

6.10.

PROVES I POSADA EN SERVEI ....................................................................................... 10

4.7.

INICI DELS TREBALLS........................................................................................................ 5

6.11.

SEGURETAT, FIABILITAT I QUALITAT............................................................................. 11

4.8.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL ....................................................................... 5

6.12.

DOCUMENTACIÓ ........................................................................................................... 11

4.9.

EQUIP NECESSARI............................................................................................................. 5

6.13.

SANCIONS .................................................................................................................... 12

4.10.

INSTAL·LACIONS D’OBRA ............................................................................................... 5

6.14.

LIQUIDACIÓ FINAL DE LES OBRES ................................................................................. 12

4.11.

MÀ D’OBRA .................................................................................................................... 5

6.15.

CORRESPONDÈNCIA OFICIAL......................................................................................... 12

4.12.

PLÀNOLS DE TREBALL .................................................................................................... 5

6.16.

CONTRACTES, ACCIDENTS DE TREBALL I PROTECCIÓ A LA INDÚSTRIA ........................... 12

4.13.

VIGILÀNCIA A PEU D’OBRA ............................................................................................. 5

6.17.

VIGILÀNCIA .................................................................................................................. 12

4.14.

UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS ...................................... 6

6.18.

LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ........................................................................ 12

4.15.

OBTENCIÓ DE PERMISOS OFICIALS................................................................................. 6

6.19.

MESURES D’ORDRE I SEGURETAT .................................................................................. 12

4.16.

LIMITACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS................................................ 6

6.20.

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA...................................................................... 12

4.17.

PILOTS DE L’FMB ........................................................................................................... 6

4.18.

BASTIDES, ESCALES I ELEMENTS SIMILARS ..................................................................... 6

4.

Projecte – “Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

7.

AUTORS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS .................................................... 12

1 de 12

Data: OCTUBRE / 2.021
PLEC DE CONDICIONS GENERALS

1. OBRES A LES QUALS ES REFEREIX AQUEST PLEC DE PRESCRIPCIONS

1.4. SEGURETAT EN EL TREBALL

El present Plec de Prescripcions Generals s'aplicarà a l'execució material de les obres i instal·lacions del
Projecte de “PROJECTE REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA. (F.21719.1)”, el qual
és localitza en C/Estivill 66-68 de Barcelona.

El Contractista està obligat a complir l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball vigents.

A més a més dels plecs adjuntats en aquest document número 3 del present projecte, també són
d’obligat compliment per a l’execució de l’obra, els plecs interns de TMB, específics per a cada
instal·lació. En tots els casos, prevaldrà sempre el plec intern de TMB, considerant sempre la versió més
actualitzada en el moment d’executar l’obra.

Pel que fa referència al programa de treball, es respectarà tot allò que s'ha disposat el Reglament
General de Contractació de l'Estat i el que ve determinat pel Plec de Clàusules Administratives
Particulars del Contracte.

1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES E INSTAL·LACIONS
L’obra i instal·lacions que componen aquest Projecte s'executaran segons les disposicions, normes i
plànols que s'hi contenen en aquest document, els quals no poden ésser modificats pel Contractista,
sense l'aprovació precisa i per escrit de la Direcció de l’obra, referida al punt concret de què es tracti.
Les instal·lacions hauran d'ésser realitzades sense alterar el servei d’explotació de FMB i atenent-se a
les normes de treball establertes per FMB allà on s’afecti a zones de servei; totes les despeses
generades per instal·lacions provisionals, dispositius elèctrics, generadors, aparells de renovació i
extracció d’aire, etc., necessaris pel desenvolupament dels treballs estan inclosos en els preus.
1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES
El present Plec d’Especificacions Tècniques constitueix un conjunt de prescripcions que serà la base per
regular l'execució de les obres, juntament amb la resta de documents annexes a aquest projecte,
especificant les característiques i condicions dels materials i equips a utilitzar, assaigs i protocols de
proves a realitzar, i normes per l’amidament i abonament de les unitats d'obra.
Aquest Projecte consta dels documents següents definitoris de l'obra:
• Document 1: Memòria
• Document 2: Plànols
• Document 3: Plec d’Especificacions Tècniques

1.5. PROGRAMA DE TREBALLS

1.6. ORDRE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El Contractista proposarà un programa i un mètode de realització de les diferents obres de que consta
aquests projecte, abans d’iniciar aquestes, que hauran d'ésser acceptats o modificats per la Direcció
d’Obra. L'ordre i moment de l'execució de les diferents obres estarà fixat per aquest programa, el
Contractista quedarà en llibertat respecte a la seva organització o mitjans auxiliars a fer servir.
Tanmateix el Contractista té l'obligació d'executar les obres en l’ordre que li mani la Direcció d’Obra,
encara que això suposi una alteració del programa general de la realització dels treballs.
Aquesta decisió de la Direcció d’Obra, podrà fer-se per qualsevol motiu que la DO cregui convenient i en
especial perquè no s'aturin les obres o disminueixi el seu ritme d'execució, quan la realització del
programa exigeixi uns condicionaments especials de fronts de treball o la modificació prèvia d'alguns
serveis, i en canvi sigui possible procedir a l'execució immediata dels altres trossos aïllats abans
esmentats.
1.7. COMPLIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL DISSENY
El Contractista està obligat, a complir totes les característiques definides en els documents adjunts a
aquest projecte, excepte en aquells casos en què es consideri convenient introduir modificacions per
motius justificats, les quals hauran d’ésser aprovades per escrit per part de la Direcció d’Obra.
Així mateix, el Contractista adjudicatari de les obres, haurà de certificar i acreditar per escrit el
compliment de tota la normativa d’aplicació de les instal·lacions objecte del projecte.
Cada element disposarà del seu marcatge CE de forma individualitzada. Serà responsabilitat de
l’Adjudicatari la seva obtenció, la qual s’haurà d’acreditar documentalment.

• Document 4: Pressupost i Amidaments
1.3. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS DOCUMENTS

2. CONDICIONS DE TREBALL

En cas de contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec d’Especificacions Tècniques s'agafarà
el que s'ha escrit en aquest últim document. Allò que consti en el Plec d’Especificacions Tècniques i no
estigui en els Plànols o a l’inrevés, haurà de considerar-se com si constés en ambdós documents,
sempre i quan la unitat d'obra estigui ben definida en qualsevol dels dos i que tingui preu en el
pressupost.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errades que es detectin en aquest documents per la Direcció
d’Obra o pel Contractista, caldrà reflectir-les obligatòriament en l'Acta de Replanteig.

L’Adjudicatari d’aquest projecte, comptarà amb les següents condicions de treball:
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• De forma obligatòria caldrà desenvolupar reunions de seguiment del projecte amb Direcció
d’Obra i FMB, amb caràcter setmanal. Aquestes reunions haurà de venir tot l’equip
d’especialistes que hi treballin en el projecte.
• S’habilitaran passis d’accés prèvia autorització del Coordinador de Seguretat i Salut perquè
l’adjudicatari pugui treballar de forma autònoma i independent a la xarxa de Metro. En matèria
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de Prevenció de Riscos Laborals l’adjudicatari haurà de demostrar la seva aptitud justificada
documentalment en el portal de Protrans, mòdul Aquilles.

Es responsabilitat del Contractista la perfecta identificació de tots els elements de la instal·lació, sense
que això impliqui cap tipus d’abonament independent.

• La primera visita a les instal·lacions es farà acompanyada de personal de Metro, les posteriors
seran al seu càrrec.

Es a càrrec del Contractista els desplaçaments i reubicació d’instal·lacions existents, necessaris per a la
realització de les instal·lacions d’aquest projecte, sense que això impliqui cap tipus d’abonament
independent.

• L’adjudicatari disposarà de mínim 2 equips complets i independents capaços de treballar
simultàniament de forma independent. En cas de que per acomplir amb el termini de les obres
es requereixen més equips o recursos serà responsabilitat de l’adjudicatari proveir-los sense dret
a cap reclamació econòmica.
• El criteri de treballs serà executar línies completes per cada equip. S’iniciaran les feines per
aquelles estacions que disposin de depndencies amb vestuaris amb la finalitat que les
instal·lacions entrin en servei en l’època estival. Una vegada finalitzades aquestes s’executaran
la resta d’instal·lacions.
• Una vegada adjudicada les obres, l’adjudicatari haurà de realitzar una planificació acurada de les
obres, respectant el criteris anteriors i els dels plecs de licitació de les obres. Aquesta planificació
serà revisada per la DO i FMB, i servirà com a referència per a l’obra, passant a ser el marc
temporal de referència per qualsevol tema administratiu del contracte.
• En tots els casos l’Adjudicatari haurà de disposar i instal·lar senyalètica provisional per a
senyalitzar al passatge l’accés en obres, aquesta senyalètica s’haurà d’instal·lar a l’interior de
l’estació en vestíbuls i\o andanes en funció de l’arquitectura de l’estació. La senyalètica podrà
ser mòbil.

3. CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ DELS MATERIALS

3.1. OBJECTE
Aquesta especificació té per objecte definir les condicions d’instal·lació dels diferents materials emprats
en les instal·lacions d’aquest projecte.
3.2. CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS MATERIALS
Els elements de fixació i el muntatge auxiliar de tots els elements estructurals i arquitectònics estan
inclosos als preus, tant si ho diu explícitament com si no i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

La neteja i restitució a la situació original dels acabats d’arquitectura i/o obra civil afectats per
l’anul·lació i retirada d’instal·lacions provisionals o la realització d’instal·lacions noves no seran objecte
d’abonament independent al considerar-se inclòs proporcionalment en les unitats de les instal·lacions.
No seran d’abonament la reparació dels danys que es puguin produir als equips o als elements
d’arquitectura, instal·lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou, amb motiu de totes les
operacions necessàries per la instal·lació i el transport, la càrrega i la descàrrega dels materials i equips.
Es consideren incloses dins dels preus de les diferents partides, i per tant no seran objecte d’abonament
independent:
• Les despeses de replanteig, reconeixements, assajos, control de materials, d’execució i proves
de funcionament.
• Les despeses d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament.
• La conservació de l’obra durant la seva execució.
• Les despeses corresponents a construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i
equips de maquinaria, d’instal·lació i de posterior retirada, així com les de lloguer o adquisició de
terrenys per a dipòsits de maquinaria i materials.
• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per a subministraments d’aigua i
energia elèctrica necessaris per a l’execució de l’obra, així com a drets, taxes, impostos,
consums,...
• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes i neteja de l’obra.
• Conservació i neteja de la zona d’obres durant l’execució, senyals i elements de seguretat dins
de l’obra i de les zones de tercers, la guarda i vigilància de l’obra, la tanca de l’obra i protecció
en relació a la perillositat i molèsties produïdes per l’obra.
• La legalització de totes les instal·lacions, amb el pagament de taxes i drets.

Totes les connexions i empiulaments necessaris per fer la instal·lació, així com els retalls i puntes de
cable resultants, no seran objecte d’abonament independent, al considerar-se inclòs en els preus
unitaris establerts al quadre de preus.

• Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de realització de treballs nocturns, en
hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment.

Tots els transports interns o externs, les càrregues i descàrregues necessaris (inclòs els produïts per
aplecs) del material de tots tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a l’abocador
estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

El Contractista garantirà la qualitat dels productes i materials emprats a l’obra amb els seus mitjans. La
DO encarregarà els assajos i proves referents a instal·lacions i obra que consideri oportuns a empresa
externa homologada i qualificada per garantir la qualitat dels materials a l’obra, les factures de les quals
s’abonaran per part del contractista, i el cost dels quals estan inclosos als preus unitaris de l’obra. El
valor màxim el qual haurà d’assumir correspon al 1% del pressupost de licitació.
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Els equips a instal·lar per aquest projecte hauran de permetre la total integració i comunicació amb
l’equipament ja existents, disposant com a mínim de les mateixes funcionalitats que els diferents
sistemes ofereixen en l’actualitat.
Les partides de desenvolupament de software inclouen els costos derivats de lloguer de maquinària de
desenvolupament i llicències de software necessàries, no essent d’abonament independent qualsevol
despesa en aquest sentit.

qualsevol senyal, la Direcció d’Obra disposarà els treballs necessaris per la seva reconstrucció o
substitució, essent per compte del Contractista les despeses que sorgeixin. La Direcció d’Obra també
pot suspendre l'execució de les parts de les obres que restin indeterminades a causa de la inutilització
d'una o més senyals, fins que siguin substituïdes per unes altres.
Quan el Contractista hagi fet un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra general o de
les auxiliars, ha de donar coneixement a la Direcció d’Obra per que ho comprovi, si ho creu convenient i
perquè autoritzi l'inici d'aquesta part de l'obra. Amb caràcter general i sempre que la Direcció d’Obra l'hi
mani, ha de replantejar sobre l'obra.

4. EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
4.2. PROGRAMA DE TREBALLS
4.1. REPLANTEIG
Els replanteigs de les obres es faran d'acord amb el que s'ha disposat en aquest Plec Especificacions
Tècniques.

Dins del termini de quinze (15) dies hàbils, a comptar d'ençà de l'Aprovació de l'Acta de Replanteig, el
Contractista ha de presentar el programa dels treballs a realitzar per complir el contracte en el termini
fixat.
Aquest programa es composa com a mínim de:

A l'Acta de Comprovació del Replanteig que s'ha d'obrir, el Contractista ha de fer constar expressament
que s'ha comprovat - amb satisfacció seva - la completa correspondència, en planta i cotes relatives,
entre la situació dels senyals fixats en el terreny i les cotes referides a l'obra projectada i indicades en
els plànols. També haurà de comprovar que aquestes senyals són suficients per poder determinar
perfectament qualsevol part de l'obra projectada d'acord amb els plànols que figuren en el projecte.
El Contractista també ha de fer constar a l’Acta que està assabentat del lliurament de tots els
Documents, així com de l’existència de tots els mitjans necessaris pel perfecte desenvolupament de
l’Obra.
En cas, de que les senyals fixades en el terreny, no siguin suficients per determinar perfectament
qualsevol part de l'obra, s'instal·laran les que siguin necessàries per poder donar l'aprovació a l'Acta de
Comprovació del Replanteig.
Un cop signada l'Acta de Comprovació del Replanteig, per ambdues parts, el Contractista està obligat a
replantejar ell mateix, les parts de l'obra segons les seves necessitats per construcció, d'acord amb les
dades dels plànols o les que doni la Direcció d’Obra. Per això fixarà en el terreny a més de les que ja hi
ha, les senyals i dispositius necessaris per que quedi perfectament marcat el replanteig de l'obra a
executar.
La Direcció d’Obra, pot realitzar les comprovacions que cregui necessàries d'aquests replanteigs. També
podrà, si així ho creu convenient, replantejar directament les parts de les obres que desitgi, i també
introduir les modificacions precises en les dades del replanteigs del Projecte. Si qualsevol de les parts
ho creu necessari, també s'obrirà Acta d'aquests replanteigs parcials, havent d'indicar en ella les dades
que es considerin necessàries per la construcció i posterior mesuratge de l'obra executada.
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, també les que sorgeixen al verificar els
replanteigs parcials i comprovacions dels esmentats replanteigs són a càrrec del Contractista.
El Contractista és responsable de la conservació dels senyals fixes comprovats en els replanteigs
generals i els que digui la Direcció d’Obra dels replanteigs parcials. No es poden inutilitzar cap d'elles
sense la seva autorització feta per escrit. En el cas de que, sense aquesta conformitat es faci malbé
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• Exposició de la classe d'obres que integren el projecte i indicació del volum de les mateixes.
• Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips humans i materials) pel muntatge de
les unitats d’obra.
• Estimació, en dies de calendari, de la durada de l'execució de les obres, fent especial esment als
terminis parcials.
• Valoració mensual i acumulada de l’obra programada prenent com a base la dels preus
d’adjudicació.
4.3. MODIFICACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS PER ELS OBRES
Abans de començar l'execució de les obres el Contractista ha de presentar el pla dels treballs amb les
actuacions provisionals per poder realitzar-los sense interferir amb el normal funcionament, i sense
destorbar ni posar en perill els seus usuaris i treballadors.
Si el Contractista incompleix les condicions anteriors i comença els treballs, sense estar realitzades les
actuacions provisionals o sense descàrrec les línies i serveis, qualsevol desperfecte, accident o perjudici
ocasionat per aquesta acció és de la seva total responsabilitat, sense que pugui al⋅legar al seu favor la
urgència del treball, o la manca dels serveis de FMB en realitzar els canvis, transports interns o
descàrrecs necessaris.
El Contractista no pot pretendre reclamació ni variació de preus de cap mena per trastorn en els plans
d'execució o pel rendiment que hagués suposat o avançat com a conseqüència de fer l'execució de
l'obra sense actuacions, proteccions o descàrrecs dels serveis i línies afectades.
4.4. OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES
Si per l'execució de les obres, calgués, l'ocupació temporal de superfícies, el Contractista, d'acord amb
el seu programa de treball i mitjans d'execució, proposarà a la Direcció d’Obra les superfícies que caldrà
ocupar. La Direcció d’Obra estudiarà la possibilitat en funció dels interessos generals afectats i
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autoritzarà la seva ocupació, o si no fos possible, modificarà la proposta, la qual haurà de ser acceptada
pel Contractista, sense que això pugui significar cap dret a una variació en el preu o en el termini
d'execució previst.

El Contractista queda obligat a subscriure amb la seva conformitat o disconformitat els "partes" o
informes establerts per les obres sempre que se l'hi demani.
4.8. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Les superfícies ocupades tenen caràcter precari i provisional i finalitzarà automàticament l’autorització a
la seva ocupació a la finalització dels treballs que la van motivar. En el cas d'haver de modificar la
superfície ocupada o haver de canviar el seu emplaçament, totes les despeses que es produeixin són a
compte del Contractista.
Durant l'ocupació de superfícies, aquestes es mantindran pel Contractista i a càrrec seu, perfectament
senyalitzades i amb tanques.
Al finalitzar l'ocupació ha de deixar en perfecte estat de neteja, lliure d'obstacles i reparats els
desperfectes que s'haguessin pogut produir.
Totes les despeses que es produeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista.
4.5. CIRCULACIÓ, SERVEIS PÚBLICS I SENYALITZACIÓ
Totes les operacions necessàries per l'execució de les obres tant si són permanents com provisionals,
han de fer-se de forma que no pertorbi innecessària i impròpiament la correcta i habitual activitat del
personal de FMB.
L'execució dels treballs que exigeixin necessària i imprescindiblement tallar qualsevol instal·lació o font
d’energia que pogués afectar directament l’explotació de FMB, han d'ésser aprovats per la Direcció
d’Obra, el qual fixarà d'acord amb els responsables dels serveis o treballs afectats, les actuacions a fer, i
les dades i terminis en que s'hi faran.
Les despeses que sorgeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista.
4.6. SEGURETAT EN ELS SISTEMES D’EXECUCIÓ
El Contractista, al redactar el seu programa de treball i forma d'execució de les unitats d'obra ha de fer
servir els sistemes d'execució que ofereixin les màximes garanties de seguretat, que redueixin al mínim
els possibles accidents i els danys.
Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans de fer-se servir, ha de proposar-se a la Direcció
d’Obra, sense l'autorització de la qual aquest treball no es pot començar.
4.7. INICI DELS TREBALLS
Una vegada aprovada l'Acta de Comprovació i Replanteig dels treballs per la Direcció d’Obra, es donarà
l'ordre de començar les obres; des d'aquesta data, comença a comptar el termini d'execució establert
en el Contracte.
Les ordres al Contractista es donen per escrit i es numeren correlativament. El Contractista està obligat
a firmar el rebut en el duplicat de l'ordre.
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El Contractista, abans de començar les obres, ha de subscriure a càrrec seu, una assegurança a tot risc
de pèrdua o lesió que pugui produir-se qualsevol persona o bens, a causa de la realització de les obres
o en compliment del contracte.
4.9. EQUIP NECESSARI
L'equip i utillatge necessari en l'execució de totes les unitats d'obra ha d'ésser aprovat per la Direcció
d’Obra i ha d'estar en tot moment en condicions de treball satisfactòries i exclusivament dedicats al
compliment del Contracte, no podent ésser retirats sense l'autorització de la Direcció d’Obra.
4.10. INSTAL·LACIONS D’OBRA
El Contractista ha de sotmetre a la Direcció d’Obra, dins el termini que fixa el pla d'obra, el projecte de
les instal·lacions que fixarà la ubicació dels punts d'abassegament, equip, instal·lacions provisionals, i
qualsevol altre element necessari pel normal desenvolupament dels treballs. La Direcció d’Obra de
l'obra pot canviar la situació i característiques dels punts d'abassegament o bases de treball
proposades, així com les instal·lacions provisionals.
4.11. MÀ D’OBRA
La mà d'obra per la utilització dels materials, muntatge de components, equips, canalitzacions,
lluminàries, cables, etc., estarà especialitzada en aquests treballs i serà l’adequada a la finalitat i
responsabilitat dels muntatges.
4.12. PLÀNOLS DE TREBALL
El Contractista ha de fer, per compte seu, tots els dibuixos i plànols de detall necessaris per facilitar i
organitzar la realització dels treballs. Aquests plànols han d'anar acompanyats de les justificacions
corresponents per ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció d’Obra, a mida que siguin necessàries, però
sempre, amb l'antelació suficient a la data d'execució dels treballs a que facin referència.
El Direcció d’Obra, disposa d'un termini de set (7) dies, comptats des de la rebuda dels plànols, per
examinar-los i tornar-los al Contractista degudament aprovats o acompanyats, si hi hagués lloc, de les
seves observacions. Un cop aprovades les corresponents correccions, el Contractista ha de disposar de
dos col·leccions completes de l'obra.
El Contractista és el responsable dels retards que es produeixin en l'execució dels treballs com a
conseqüència del retard en el lliurament dels plànols, així com de les esmenes i complements d'estudi
necessaris per la seva posta a punt.
4.13. VIGILÀNCIA A PEU D’OBRA
La Direcció d’Obra pot designar els equips que cregui oportuns de vigilància a peu d'obra per garantir la
seva contínua inspecció.
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El Contractista no pot rebutjar els vigilants anomenats, els quals tindran en tot moment lliure accés a
qualsevol part de l'obra.
L'existència d'aquests equips no eximeix al Contractista a disposar dels seus propis mitjans de vigilància
a fi d'assegurar la correcta realització de les obres i del compliment del que disposa aquest Plec de
Prescripcions, essent plenament responsable.
4.14. UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec d’Especificacions Tècniques, o en els
Plànols de Projecte, s'executaran d'acord amb les regles de la bona instal·lació i les indicacions que
sobre aquest particular digui la Direcció d’Obra.
4.15. OBTENCIÓ DE PERMISOS OFICIALS
Abans de l'execució de les obres el Contractista obtindrà tots els permisos oficials necessaris per fer al
seu càrrec, la legalització de les instal·lacions a fi i efecte d'evitar la imposició de modificacions
obligades, un cop estiguin ja fetes les instal·lacions; també tindrà els permisos necessaris per
encreuaments de vies de tren, transport de runa, abocada de les mateixes, etc.
4.16. LIMITACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
El Contractista està obligat a fer compatibles els seus treballs amb l'explotació normal de FMB, també
amb els serveis, arribant si fos necessari a realitzar els treballs només en hores nocturnes o festives
fora de l'horari normal de servei, en jornada reduïda i en aquest cas condicionant-se a les limitacions
imposades per les normatives de FMB.
4.17. PILOTS DE L’FMB
En els casos en que la realització d’una tasca concreta i per qüestions de seguretat es requereixi la
presència d’un pilot de FMB, l’adjudicatari estarà obligat a demanar-lo amb la suficient antelació per tal
que es pugui preveure la seva disponibilitat per a la tasca concreta.
En aquests casos els costos derivats d’aquesta acció han de córrer a compte de l’adjudicatari i estaran
considerats en els preus ofertats.
En aquelles tasques que impliquin l’ocupació de vies, i d’acord amb el Reglament de Circulació de FMB,
l’adjudicatari haurà de disposar un pilot de via homologat per FMB. En aquests casos els costos derivats
de l’homologació dels pilots han de córrer a compte de l’adjudicatari i estaran considerats en els preus
ofertats.
4.18. BASTIDES, ESCALES I ELEMENTS SIMILARS
L’adjudicatari emprarà sempre bastides i accessoris similars per a realitzar totes les tasques que
requereixin l’accés a elements dificultosos i/o a certa alçada, d’acord amb la normativa especifica de
Seguretat i Salut vigent, entenent-se que els costos derivats del lloguer o compra d’aquest material
estaran inclosos en la seva oferta, així com el muntatge i desmuntatge de bastides i/o elements similars
tants cops com sigui requerit per l’obra, i no seran objecte d’abonament independent.
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4.19. ABASSEGAMENT DE MATERIALS
L’adjudicatari haurà de tenir en compte que tots els materials que s’hauran de muntar en les
instal·lacions de FMB, així com tots aquells que li siguin necessaris per a la correcta execució de les
tasques hauran d’estar emmagatzemats en les condicions que la normativa de Seguretat i Salut vigent
exposa.
Tanmateix, els costos derivats del lloguer d’espai físic per a guardar els materials estaran inclosos en la
seva oferta i per tant haurà de preveure un emplaçament adequat abans del començament de l’obra.
4.20. ORDRE I NETEJA DE LA ZONA D’OBRES
El contractista haurà de mantenir els entorns de les zones de les obres en adequat estat de neteja i
ordre, per tal de no afectar a l’explotació de FMB i garantir el normal desenvolupament, així com la
seguretat del personal afectat. La propietat queda facultada a paralitzar aquells treballs en els que al
seu exclusiu judici no es respecti pel contractista aquesta obligació. Els costos derivats d’aquesta
situació aniran a càrrec de l’adjudicatari.
S’entén a més a més, que tots els costos derivats de tasques de neteja corren a càrrec del contractista.
En particular, el fet que la zona d’obres no estigui perfectament neta abans de la realització de les
tasques no eximeix a l’adjudicatari de deixar la zona neta i en perfectes condicions si les tasques s’han
desenvolupat en la mateixa zona, independentment del “grau” de brutícia que l’adjudicatari hagi pogut
causar.
El contractista haurà de realitzar una neteja fina del conjunt de la zona executada al final de l’obra, per
tal de garantir el normal i correcte inici del funcionament a les noves instal·lacions del Centre. La
propietat queda facultada a actuar en conseqüència segons consideri, si no es respecta pel contractista
aquesta obligació. Els costos derivats d’aquesta situació aniran a càrrec de l’adjudicatari.
L’ adjudicatari assumeix a títol exclusiu el caràcter de patró o empresari respecte del personal que
realitzi els serveis comentats en aquest contracte, sense que existeixi cap vinculació jurídica d’aquests
treballadors amb Metro.
Conseqüentment, l’ adjudicatari es compromet i obliga a complir de manera exacta i fidel totes les
obligacions laborals que es derivin de la seva condició empresarial o de patró; com són, per exemple, la
inclusió de la seva empresa i els treballadors en el Règim General de la Seguretat Social, tenir
actualitzat el llibre de matrícula del personal, la filiació i la cotització a la Seguretat Social, observar amb
la diligència deguda les mesures de prevenció, seguretat i higiene en el treball previstes per la legislació
vigent o que fossin establertes per la futura, en general respectar i complir escrupolosament totes i
cadascuna de les obligacions imposades per les lleis laborals vigents.
Metro lliurarà a l’ adjudicatari les normatives específiques per a l’execució dels treballs en la xarxa de
Metro. L’ adjudicatari garantirà la difusió i el compliment d’aquestes normes per part de tot el seu
personal que treballi en les instal·lacions de Metro.
L’ adjudicatari haurà de disposar d’una avaluació de riscos laborals de l’exercici de les diferents tasques
a les que fa referència aquest contracte segons la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Totes
les eines i les maquines que es facin servir en la realització d’aquestes tasques hauran de complir
aquesta normativa o la que estigui vigent en cada moment.
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L’ adjudicatari complirà les obligacions previstes en la llei de prevenció de riscos laborals, omplint i
firmant el document recollit en l’Annex 3 “DOCUMENT DE CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS PREVISTES A LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS”.

El fet de treballar a qualsevol hora i en qualsevol dia de la setmana, sigui festiu o no, no implicarà en
cap cas un sobrecost addicional per a FMB, sinó que haurà d’estar previst i inclòs en la oferta
econòmica del contractista.

4.21. TRACTAMENT DE RESIDUS I PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

4.24. TRANSPORT DE MATERIAL ALS MAGATZEMS DE L’FMB

L'adjudicatari es compromet a la retirada i/o transport i/o destrucció de qualsevol element substituït de
les instal·lacions, així com els embalatges de les peces substituïdes, estant obligat al compliment
íntegre de la normativa vigent en matèria mediambiental i de residus.

Totes aquelles tasques que impliquin desmuntatge de certs elements que puguin ser útils a FMB i que
els vulgui conservar, hauran de ser portats al magatzem indicat per FMB, entenent-se que aquests
costos estan inclosos en la oferta econòmica del contractista.

Pel que respecta a aparells elèctrics i electrònics que facin falta reemplaçar, ja sigui durant el
manteniment preventiu, correctiu o predictiu, es retiraran per al seu posterior tractament com a residus
en aplicació del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.
Així mateix, s'haurà d'aplicar tota la regulació en matèria de residus de bateries i piles, en virtut del
Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus i
qualsevol altra normativa afí al reciclatge d'aquests residus.

Els materials desmuntats en espera de trasllat al magatzem de FMB es deixaran en el lloc definit per la
Direcció d’Obra. En cas que no existeixi espai disponible, el contractista els guardarà al seu propi
magatzem fins que es traslladin al seu emplaçament definitiu, entenent-se que aquests costos estan
inclosos en la oferta econòmica del contractista.
És a dir, en l’oferta econòmica de l’adjudicatari es consideraran inclosos els costos del transport (i
emmagatzematge si cal) d’aquests elements.

No es podrà deixar residus de cap tipus a les dependències de Metro.
5.

MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES

L’ adjudicatari es responsabilitza de la realització de les tasques d’obra descrites en el contracte evitant
qualsevol impacte en el medi ambient.
5.1. CONDICIONS GENERALS
4.22. CONTROL ACÚSTIC
En el cas que la resolució exigeix un Pla de Control acústic mitjançant mesuraments d’immissió sonora,
aquestes es realitzaran per una empresa acreditada com a EPCA (Entitats de Prevenció de la
Contaminació Acústica). Les condicions de realització de les mesures serán les establertes en el Pla de
Control Acústic de la Resolució pel que fa a localització i mesuraments, horaris, índexs, freqüències i
paràmetres i altres condicions addicionals.
La resolució pot demanar un programa de vigilància ambiental que inclogui millores tècnciques per fer
mínim l’impacte acústic i l’aplicació d’un manual de bones pràctiques pel que fa a planificació d’obra
(vialitat, accessos, instal·lacions auxiliars, activitats d’obra), pla de senyalització i pla de comunicació
amb veïns.

Totes les unitats d'obra s'abonen d'acord amb els preus establerts en el pressupost de l’obra, l'aplicació
dels quals segons el present Plec compren la totalitat dels imports abonables al Contractista.
Qualsevol operació necessària per el total acabament de les obres, per la legalització de les
instal·lacions, o per l'execució de prescripcions d'aquest Plec, encara que no estiguin especificades
explícitament, estan incloses en les obligacions del Contractista.
El seu cost està inclòs en tots els casos en el preu del pressupost, corresponent a la unitat d'obra de la
que formi part, en el sentit d'ésser física o preceptivament necessària per l'execució d'aquesta unitat.

Tot l’anterior haurà de ser tingut en compte en els preus ofertats i no serà objecte de reclamació ni
s’abonarà de forma independent.

Els preus s'abonen per unitats acabades i executades d'acord amb les condicions establertes en aquest
Plec i comprenen l'estudi, subministrament, transport i manipulació dels diversos components de l'obra,
la mà d'obra, i la utilització dels equips auxiliars necessaris per la seva execució, així com quantes
necessitats circumstancials es presentin per la realització, acabament i posta en servei de les unitats
d'obra.

4.23. HORARI DE LES TASQUES

5.2. OBRES DEFECTUOSES PERÒ ADMISSIBLES

Per la naturalesa de l’obra i el tipus d’instal·lacions on està previst treballar, el contractista haurà de
tenir en compte que qualsevol de les tasques a realitzar pot ser susceptible d’ésser efectuada en l’horari
que FMB determini, per tal de no afectar l’explotació de FMB.

Si alguna part de l'obra no està efectuada d'acord amb les condicions dels Contracte i és, però
admissible, a judici de la Direcció d’Obra, podrà ésser rebuda provisionalment o definitivament, en
aquest cas el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa que
l'Administració aprovi, deixant apart el cas en que el Contractista vulgui enderrocar-la a càrrec seu i
refer-la d'acord amb les condicions del Contracte.

En general, aquests canvis d’horaris vindran determinats pel fet que FMB pretén que les obres
interfereixin el mínim possible en el normal desenvolupament del servei. Per tant, si un horari concret
implica un millor servei als clients de FMB (la qual cosa vindrà determinada per FMB), l’adjudicatari
haurà d’estar disposat a acceptar-lo.
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5.3. PARTIDES ALÇADES
S'abonaran al Contractista les partides alçades d’abonament íntegre tal com s’indica en el pressupost
del projecte, sempre i quan aquestes s’executin total o parcialment.
Això suposa que són preus no revisables ni a l’alça ni a la baixa en cap cas independentment de
l’amidament d’unitats fonamentals realitzades per conta de la partida. Si no s’executes cap treball
relacionat amb aquestes partides, aquestes no s’abonarien.
El pressupost parcial del projecte anomenat “Estudi de Seguretat i Salut” tindrà tot ell caràcter de
“Partida alçada de cobrament íntegre per seguretat i salut a l’obra”, abonant-se proporcionalment al
termini de l’obra.
Els abonaments de la resta de partides alçades a justificar que figurin en el pressupost, es faran en
base a amidar unitats d'obra existents en el projecte, aplicant els preus corresponents del Pressupost,
sempre que existeixin i en cas contrari, per amidament d’unitats d’obra a preus contradictoris acceptats
5.4. CERTIFICACIONS MENSUALS A COMPTE
Els treballs u obres executades en aquests terminis són abonats al Contractista per certificacions
mensuals a compte aplicant a les unitats els preus corresponents del pressupost, d’acord amb el
següent criteri per a certificar:
•

El 60% de cada partida se certificarà quan estigui muntada i integrades en el

configuració s’adaptarà a la tipologia de dispositius existents a l’estació. FMB subministrarà la
última versió de programa per la plataforma de PLC estandarditzada.
Per validar la seva configuració es poden donar dos casos:
1. Que l’enllaç amb el telecomandament i la instal·lació dels dispositius instal·lats a camp
estigui finalitzada. En aquest cas la documentació a entregar serà un històric del
telecomandament on quedi reflectit la correcta comunicació (amb el telecomandament i amb
els diferents dispositius), l’entrega d’un backup del programa i la taula de ports de la xarxa
MPLS utilitzats.
2. En el cas de que la instal·lació no estigui finalitzada, caldrà aportar fitxers on s’hagi
enregistrat el tràfic de la xarxa/es corresponents mitjançant alguna eina d’anàlisis. Per
realitzar aquesta tasca caldrà realitzar una gestió amb el departament d’àrea de tecnologia
per tal de que ens habilitin un port/s per poder capturar aquest tràfic de xarxa. En aquest
fitxers caldrà veure la interrogació del CXL cap a tots els dispositius de l’estació, i la taula de
ports de la xarxa MPLS utilitzats.
b- Subministrament, instal·lació i posada en servei del procés de supervisió local O.L.E del CXL, a
l’ordinador del sistema de percepció i venda de la Cabina de Gestió d’Estació ( CGE ), incloenthi el subministrament i instal·lació d’un convertidor RS232 / RS485 optoaïllat a 2500 Vcc Mod.
IFRA i Ref. SACI muntat en una safata lliscant horitzontal sota el mostrador i dins del
compartiment de la CPU. Inclou la connexió del port sèrie de l’ordinador al repartidor del cable
entre cabines existents i la inclusió del procés client a l’ordinador de taquilla si existeix, tot això
en horari nocturn.
Per verificar el seu funcionament caldrà aportar un fitxer amb la captura del tràfic entre CXL i
OLE.

telecomandament.
•

El 80% de la partida quan s’hagi provat i es disposi de la documentació legal per la posada
en servei.

•

El 100% de la partida quan es disposi de la documentació as-built.

Definició de partides d’obra muntades i integrades al telecomandament:
Es considerarà obra muntada quan les partides principals que fan que el dispositiu estigui operatiu han
estat executades per part del contractista. És a dir, el subministrament de l’equip amb totes els seus
serveis auxiliars garantint que el dispositiu es funcional i amb les seves seguretats implementades.
Així com haver realitzat les proves funcionals per part del contractista amb resultat favorable, i el
lliurament del corresponent protocol de proves degudament complimentat. Posteriorment es realitzaran
novament proves amb FMB/DO sota el protocol de proves del propi de FMB.

Respecte al telecomandament:

c- Modificació del software del lloc central del Control Centralitzat d'Instal·lacions Fixes (C.C.I.F) per
adaptar el dispositiu als canvis soferts, incloent la definició de punts necessaris i actualització de
pantalles afectades i scripts, incloent actualització del full excel de generació de punts. Aquesta
modificació implicarà deixar el dispositiu inhibit i bloquejat fins a la seva posada en servei.
Per verificar el seu funcionament caldrà fer entrega dels documents: “Checklist d’actuació” i “Log
del sistema Scada” en l’arrancada del servidor.
Caldrà adjuntar l’actualització de les pantalles de plànol d’estació i xarxaCXL.
d- Configuració del servidor Alarmes DECT amb el nou dispositiu. Inclou modificació del full Excel
de generació de fitxers de configuració.
Per verificar el seu funcionament caldrà activar l’alarma corresponent i la seva verificació
mitjançant trucada a AAC (Extensió eee+92).
e- Configuració del servidor SQLSERVER amb el nou dispositiu.
Per verificar el seu funcionament caldrà adjuntar un fitxer amb les insercions fetes en la base de
dades.
f- Configuració AJUDA_ALARMES. Actualització del full Excel amb les noves alarmes del dispositiu.
Per verificar el seu funcionament caldrà adjuntar la imatge de un informe executat a partir d’un
visor d’alarma.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
a- Instal·lació i posada en servei del software del concentrador de xarxa local (CXL), la seva
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g- Configuració O.L.E. Actualització dels fitxers de configuració del scada local d’estació.
Per verificar el seu funcionament caldrà adjuntar una imatge de la comunicació del nou
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dispositiu. Així com l’entrega del fitxer de configuració modificat.

documentació legal que sigui preceptiva per la seva posada en servei.

h- Configuració del PLC Concentrador de Xarxa Local.
Per validar la seva configuració es poden donar dos casos:
1. Que la instal·lació dels dispositius instal·lats a camp estigui finalitzada. En aquest cas la
documentació a entregar serà un històric del telecomandament on quedi reflectit la correcta
comunicació i l’entrega d’un backup del programa.
2. En el cas de que la instal·lació no estigui finalitzada, caldrà aportar fitxers on s’hagi
enregistrat el tràfic de la xarxa corresponents mitjançant alguna eina d’anàlisis. Per realitzar
aquesta tasca caldrà realitzar una gestió amb el departament d’àrea de tecnologia per tal de
que ens habilitin un port/s per poder capturar aquest tràfic de xarxa. En aquest fitxers caldrà
veure la interrogació del CXL cap a tots els dispositius de l’estació. Aquesta actuació es durà
a terme en les corresponents cambres de comunicació. Així mateix cal adjuntar un backup
del programa.
i- Configuració del PLC del dispositiu. FMB subministrarà la última versió de programa per la
plataforma de PLC estandarditzada.
Per verificar el seu funcionament caldrà adjuntar un històric del telecomandament on quedi
reflectit la correcta comunicació i l’activació de dues senyals “forçades” a peu de PLC així com
l’entrega d’un backup del programa.
j- Proves de validació d’un nou model de dispositiu. Per totes aquelles implementacions de
dispositius electromecànics que impliquin generar un nou model de base de dades.
Per la validació d’aquest nou model de dispositiu cal fer entrega d’un protocol de proves on
s’hagin verificat la totalitat de senyals d’aquest nou model. Aquestes proves es realitzaran en un
entorn controlat “tipus maqueta” que simuli la instal·lació existent a l’estació.
k- Proves de posada en servei. No s’acceptarà cap convocatòria de proves de posada en servei
sense rebre la documentació sol·licitada per els apartats anteriors (protocols previs, fitxers de
anàlisis de trames de Xarxa, fitxers de configuració, històrics).
l- Documentació del control centralitzat d’instal·lacions fixes. Actualització o generació de tots els
documents afectats pels canvis.

Definició de partida d’obra amb documentació-

S’entendrà com a partida d’obra amb documentació completa tota aquella que hagi lliurat la
documentació indicada en els plecs tècnics i projecte constructiu, així com l’as-built de la instal·lació
executada.
6. DISPOSICIONS GENERALS

6.1. PERSONAL D’OBRA
El Contractista ha d'ésser representat en l'obra sempre, ja sigui per una o varies persones amb el poder
suficient per prendre disposicions sobre totes les qüestions relatives a la mateixa.
Així mateix, el Contractista està obligat a mantenir sempre en l'obra l'equip tècnic adequat per la correcta
realització del Projecte; l'equip que estarà dirigit, si la Direcció d’Obra ho creu convenient, per un Enginyer
Superior amb experiència en la mateixa.
La Direcció d’Obra es reserva el dret de treure de l'obra els treballadors del Contractista que siguin
perjudicials per la bona marxa dels treballs, segons el seu criteri.
El Contractista està obligat a substituir ràpidament aquest personal al rebre la notificació corresponent.
6.2. PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES
Totes les unitats d’obra s’han de fer sempre d’acord amb les normes de la millor construcció, amb
equips i components de primera qualitat, segons les normes del present Plec de Prescripcions
Tècniques.
Quan les normes no estiguin detallades, tant en els materials i components com en l’execució i
muntatge, es farà segons ho decideixi la Direcció d’Obra.

En funció del tipus d’actuació a realitzar apliquen unes operacions o unes altres. Es classifiquen segons
la següent taula:

Base de dades ja existent
Base de dades no exitent

Renove de dispositiu ja existent
c, g, h, i, k, l
c, f, g, h, i, j, k, l

Nous dispositiu
c, d, e, g, h, i, k, l
c, d, e, f, g, h, i, j, k, l

Nova estació
a, b, c, d, e, g, i, k, l
a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l

6.3. CONFRONTACIÓ DELS PLÀNOLS
El Contractista ha de confrontar tots els plànols després de rebre'ls i informar, tot seguit, a la Direcció
d’Obra de qualsevol contradicció que hi vegi.
6.4. PROTECCIÓ I NETEJA
El Contractista ha de protegir tots els materials, equips i també la mateixa obra, contra qualsevol
desperfecte o dany mentre duri el muntatge.

Definició de partida d’obra provada
També ha de conservar perfectament nets tots els espais interiors i exteriors de les instal·lacions.
S’entendrà com a partida d’obra provada tota aquella que hagi passat un protocol de proves de FMB
conjuntament amb FMB/DO amb resultat satisfactori i lliurat formalment a FMB i que disposi de la

Projecte – “Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

9 de 12

Data: OCTUBRE / 2.021
PLEC DE CONDICIONS GENERALS

6.5. DURACIÓ DE LES OBRES
La duració de les obres es la que indica el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es fixen per
el concurs

Es garantirà la reparació o substitució, transport, reinstal·lació i proves d’elements avariats sense cost
algun per a FMB durant un any a partir de la data de recepció provisional de la instal·lació.

Els motius de rescissió del contracte, son els descrits per la Legislació Vigent, segons la qual es farà la
liquidació corresponent a les obres.

L’abast inclourà tant els materials com la mà d’obra necessària i els desplaçaments de personal, sempre
que els problemes o avaries sorgides s’hagin originat amb l’ús normal de les instal·lacions i equips,
exceptuant el normal desgast dels mateixos. Només es consideren causes invalidades de la garantia
aquelles en les quals els elements hagin estats exposats a circumstàncies alienes al seu ús adequat,
com són operacions fora dels límits de disseny, mal tractaments, etc. així com les causes de força
major.

Un cop acordada la resolució del contracte, l’Administració fixarà un termini al Contractista per deixar
les obres i emportar-se els equips auxiliars utilitzats en l’execució dels treballs.

Aquest concepte és independent del manteniment que es realitzi per FMB durant el mateix temps per
garantir la correcta conservació de l’equipament.

En cas de rescissió, per cap pretext el Contractista pot endur-se de les obres cap peça ni element del
material de les instal·lacions, per que l’Administració pot decidir quedar-s’ho indicant al Contractista el
que vol comprar, ja sigui per valoració per perits o per conveni amb el Contractista, que haurà de treure
els altres materials en el termini de tres mesos; s’entén com abandonats aquells que no hagi retirat dins
d’aquest termini.

En el cas de que una prolongada substitució d’elements no resolgui les anomalies de funcionament d’un
determinat equip, s’haurà de procedir a reparar l’origen de les mateixes, i fins i tot a la substitució
completa dels equips per altres de similars prestacions. En tot cas, les substitucions es realitzaran sense
cost per FMB.

6.7. RECEPCIÓ PROVISIONAL

L’Adjudicatari garantirà que tots els materials emprats en la construcció de les instal·lacions estaran
disponibles i en catàleg per a FMB en els propers anys.

6.6. RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

La recepció provisional es farà al finalitzar de forma satisfactòria l’obra i les proves sobre la correcta
instal·lació i funcionament de l’equipament i software implantant, d’acord amb els protocols de proves a
definir i aprovar per part de FMB.
6.8. GARANTÍA
El termini de la garantia s’inicia després de la recepció provisional de les obres i serà de dos anys. Al
finalitzar aquest temps es realitzarà la recepció definitiva.
Mentre duri el termini de garantia, són a càrrec de l’Adjudicatari les despeses de reparació del sistema i
instal·lacions annexes, incloses les substitucions i modificacions necessàries del material sempre i quan
la substitució o reparació vingui derivada d’un defecte del material o de la instal·lació realitzada.
Per la comunicació de les incidències i consultes relacionades amb la garantia de les instal·lacions
l’adjudicatari facilitarà els següents telèfons:
• Un número de fax o telèfon fix per comunicar les incidències.
L’avís inclourà la següent informació:
• Nom de la persona de FMB que avisa.
• Estació a que correspon l’avís.
• Equip amb incidència.

6.9. RECEPCIÓ DEFINITIVA
En finalitzar el termini de garantia es fa la recepció definitiva de les obres de la forma i condicions
establertes per la legislació vigent.
6.10. PROVES I POSADA EN SERVEI
L’acceptació del subministrament sol·licitat per FMB estarà supeditada a la comprovació dels requisits
funcionals i constructius fixats en el present document, amb les modificacions i ampliacions que es
determinin en les condicions definitives d’adjudicació.
Per a la comprovació d’aquests requisits es realitzaran proves exhaustives sobre el seu funcionament.
L’adjudicatari vindrà obligat a presentar una proposta de protocols de proves generals per a tots els
sistemes.
Cada instal·lació es provarà individualment realitzant un protocol de proves específic, i provant-se al
100% amb proves locals i remotes de la totalitat de senyals i maniobres. En cap cas s’admetran proves
parcials o proves locals sense provar la part remota.
Les proves seran a càrrec de l’adjudicatari i es tindran que fer prèviament a notificar a DO i FMB que la
instal·lació està finalitzada i en disposició de ser entregada a FMB.

• Problema que es presenta i símptomes.

La DO i FMB podran fer proves de revisió i contrast de totes les instal·lacios per a verificar les proves
executades per l’adjudicatari. Aquestes proves s’anomenaran de contrastat i caldrà que l’adjudicatari
disposi de recursos propis i disponibilitat per fer aquestes proves conjuntament amb DO i FMB.

• Un número de telèfon de contacte els dies feiners per assessorament tècnic en el cas de sorgir
dubtes sobre la realització de treballs de conservació.

El protocol de proves haurà de ser presentat per l’adjudicatari del contracte i validat per FMB i la DO.
FMB lliurarà un protocol de proves de referència per a fer les proves,

Projecte – “Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

10 de 12

Data: OCTUBRE / 2.021
PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Si verificades les proves, alguna part de l’equipament no aconseguís els resultats garantits, el
subministrador es comprometrà a reposar o modificar la part defectuosa fins a aconseguir els resultats
sol·licitats.

• Certificats i homologacions del material a instal·lar.
• Proves d’acceptació provisional del sistema: En aquestes es descriuran els procediments que
permetin comprovar tant l’operativitat en conjunt, prestacions operatives, etc.

L’existència de proves per part de la propietat o el personal per aquest delegat, no eximeix al servei de
les responsabilitats que poguessin derivar-se del mal funcionament del material subministrat.
Aquestes proves no exclouran al subministrador de les obligacions que contrau respecte a les garanties
donades al material.
Qualsevol prova o assaig no especificat i que sigui necessari per a l’acceptació d’equips o instal·lacions
haurà de ser indicada i executada per l’adjudicatari.
La Direcció d’Obra podrà realitzar totes les visites d’inspecció que estimi oportunes a les diverses
fàbriques i tallers a on s’estiguin realitzant els treballs destinats a aquesta instal·lació. Igualment podrà
exigir determinades proves sobre materials que composin la instal·lació.
6.11. SEGURETAT, FIABILITAT I QUALITAT
Com a norma general, tots els sistemes a instal·lar seran segurs i fiables i garantiran el funcionament
continuat sense avaries.
En el cas particular de la reacció al foc, totes les parts i components de les màquines i quasi màquines
estaran construïdes, preferiblement, amb materials no combustibles, per tal que mai puguin contribuir a
la seva propagació en cap fase d’un incendi (Euroclasse A1). La instal·lació d’altres productes de
construcció, amb un determinat poder calorífic i generadors de fums i gotes/partícules, ha de ser
aprovada per la Direcció d’Obra i validada per la Propietat.
No està permesa la utilització o instal·lació de cables d’energia, telecomunicacions, dades i control que
no siguin de la classificació mínima indicada en la legislació vigent o en els plecs interns de TMB.
Totes les unitats d’obra s’han de fer sempre d’acord amb les normes de la millor construcció, amb
equips i components de primera qualitat, segons les normes del present Plec de prescripcions.
L’Adjudicatari indicarà en funció dels components que formen una instal·lació o equipament, el temps
de vida mitja entre fallides, i si és possible, d’acord amb l’experiència real, el pràctic.
Quan les normes no estiguin detallades, tant en els materials i components com en l’execució i
muntatge, es farà segons ho decideixi la Direcció d’Obra.
6.12. DOCUMENTACIÓ
El cost de tota la documentació descrita als subapartats següents s’entendrà inclosa en l’import total del
projecte.
-

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA:

Durant l’execució del projecte es presentarà, per a la seva aprovació, els següents documents:

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR EN FINALITZAR L’OBRA:

L’Adjudicatari haurà de lliurar previ a la finalització de les obres, la documentació as-built de la
instal·lació a la DO i FMB. Sense el lliurament d’aquesta documentació FMB i/o la DO es reserva el dret
de retenir la certificació de l’obra que consideri convenient.
Com a entrega s’haurà de lliurar els plànols constructius de la instal·lació en cad i pdf, l’inventari
d’elements, una taula definida a l’inici de les obres (FMB subministrarà el patró model) detallada per
cada instal·lació amb les seves característiques constructives i tècniques, el marcatge CE individualitzat
per cada element, les legalitzacions, les fitxes tècniques dels productes, el manual d’usuari de les
instal·lacions que ho requereixin, el manual d’instal·lació i el pla de manteniment adaptat per les
instal·lacions objecte d’aquest encàrrec.
De forma més descriptiva, es lliurarà com a mínim la següent documentació:
• Descripció dels diferents mòduls de que es composa la instal·lació.
• Manuals dels diferents mòduls de què es composa la instal·lació.
• Plànols “As-built” d’equipaments, cablejats i configuració de la instal·lació. Aquests plànols
hauran de reflectir exactament i amb detall l’estat i localització final dels equipaments, cablejat
d’estacions i d’equips, inclòs alçats d’armaris i esquemes d’interconnexionat i totes les
instal·lacions dutes a terme en el projecte, així com tots aquelles altres característiques que
aquests plànols inclouen. Format CAD i PDF.
• Inventari d’elements i fitxes dels equips que composen la instal·lació en suport i amb model que
determini FMB. Les mateixes s’utilitzaran per a realitzar un seguiment dels parts d’avaries i
incidències.
• Llistat de materials i proveïdors.
• Declaracions de Marcatge CE dels materials.
• Legalitzacions.
• Informes de proves, adjuntant el certificat de calibració de l’eina de mesura.
• Còpia en suport magnètic de les bases de dades de la instal·lació, aplicacions software
desenvolupades, drivers desenvolupats i específics dels diferents equipaments subministrats,
programes d’autòmats, ....
• Pla de manteniment adaptat a aquest cas.

• Característiques i especificacions de tot l’equipament a instal·lar.
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• Tota aquesta documentació haurà de ser en català (o castellà). La informació de nivell tècnic
podrà presentar-se alternativament en llengua anglesa.
• Es lliurarà de tota la documentació, dos còpies en format paper i dos còpies en format magnètic.
6.13. SANCIONS

6.20. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Són obligacions del Contractista pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures, permisos i la
formalització del Contracte, els Impostos Vigents Aplicables, també les despeses dels replanteigs,
inspeccions, direcció i investigació tècnica i econòmica, vigilància, redaccions del Projecte,
modificacions, legalitzacions, liquidacions i transports interns i externs.

S’actua d’acord amb el Reglament de Contractació d’Obres de l’Estat i altres disposicions que tracten
sobre aquesta matèria.

7. AUTORS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS

6.14. LIQUIDACIÓ FINAL DE LES OBRES

La confecció d’aquest Plec, s’ha fet d'acord amb els paràmetres de disseny fixats conjuntament amb els
tècnics responsables de FMB.

La liquidació final de les obres es fa sobre la base de les mesures i valoracions generals fetes després
de la recepció definitiva, es redactarà la liquidació final de les obres, que s’haurà de formular en el
termini d’un any, a comptar des de la data de recepció.

Barcelona, Octubre de 2.021
L’AUTOR DEL PROJECTE

6.15. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL
El Contractista té dret a un acusament de rebut, si ho sol·licita, de les comunicacions o reclamacions
que mani la Direcció d’Obra i també, està obligat a tronar-li els originals o una copia de les ordres que
rebi, indicant: “assabentat”.
6.16. CONTRACTES, ACCIDENTS DE TREBALL I PROTECCIÓ A LA INDÚSTRIA

RUBEN NÚÑEZ PÉREZ
Enginyer Industrial
Col·legiat núm. 10.478

El Contractista està obligat al compliment del que s’ha establert en la Llei sobre Contractes i
reglamentacions de treball, disposicions reguladores dels subsidis i assegurances socials en vigor, Llei
d’Assegurança Social en tot allò que sigui vigent.
6.17. VIGILÀNCIA
La Direcció d’Obra establirà la vigilància de les obres que cregui necessàries.
6.18. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
El Contractista farà els projectes necessaris per obtenir els permisos de legalització de les instal·lacions
objecte del Contracte.
Aquests projectes son signats per un facultatiu adequat del Contractista, que s’encarrega també de la
seva tramitació. Totes les despeses resultants de la redacció i tramitació són inclosos a la partida
corresponent.
6.19. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per la bona i
segura marxa de treballs.
En tot cas, el Contractista es únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres,
de tots els accidents o perjudicis que li pugui passar al personal o causar aquest u altra persona, o
entitat, assumint en conseqüència el Contractista totes les responsabilitats alienes al compliment de la
Llei.
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Es mostra a continuació el plec de condicions tècniques d’aquest projecte:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del
cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de
formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la
densitat total sigui <=1,1 g/cm
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020,B0312400.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del
formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I,
fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2 EX
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en
pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
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- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100
¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50
¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per l’us al que es preté n destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
L’entrega de granulat a l’obra haurà d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per
el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació del granulat
- Quantitat de granulat subministrat
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- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
-Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d’inspecció notificat
(inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica).
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma UNE EN 12620
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell
de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
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- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A ¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B ¦
¦
¦ CEM III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A ¦
¦
¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en
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ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN
197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta)
que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la
norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la
norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus
i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ II/A-S ¦
¦
¦ II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ II/A-P ¦
¦
¦ II/B-P ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ II/A-V ¦
¦ volants
¦ II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ III/A
¦
¦ forn alt
¦ III/B
¦
¦
¦ III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ IV/A
¦
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¦
¦ IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN
197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i
classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
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- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la
intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE,
las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de
cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
mar.
____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 - ADHESIUS
B090 ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0907200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els següents tipus:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser
mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls,
pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
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- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un
copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d’assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
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- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la
data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El
cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva
correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0A62E00,B0A62H00,B0A6000.

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes
d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH PLANXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CH0000.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial,
galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat
a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els següents tipus de planxa:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de
complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i
si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les
deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o
el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z9001,B44Z0000,B44Z501J.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a
taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0,
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN
10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica
S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència
millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
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- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques
de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les
normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i
PNE-EN 10025-5
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació
abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és
aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció
transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al
paquet o sobre el primer producte del mateix.
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents
normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques
de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions
tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent
(únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al
paquet.
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
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- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques
de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de
condicions tècniques de subministrament del producte de partida.
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la
següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el
marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la
UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície
d’acer.
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i
visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de
les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes
les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
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Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la
zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre
75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada
passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una
picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat
10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres
d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes
d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del
material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No
s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els
siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de
les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de
recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si
s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en
direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la
forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre
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que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a
l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres
d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o
més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de
dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar
al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals
de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles
addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al
pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes
d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del
material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No
s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament
d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant
per al producte a aplicar.
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha
superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient.
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Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un
cert temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150
mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins
que no s’hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva
amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica
emès per l’organisme d’inspecció
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte
acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el
capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de
grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA
B9C1 TERRATZO LLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9C11422.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o
cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):

12 de 28

Data: OCTUBRE / 2.021
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats
triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes
superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la
utilització d'àcids per a suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
- Paviment col·locat que ha de ser polit: >= 8 mm ( classe II per gruix thII )
- Mida del granulat:
+------------------------------+
¦ Gra ¦ Mida del granulat (mm)¦
¦------¦-----------------------¦
¦Micro ¦
0–6
¦
¦Petit ¦
7 - 10
¦
¦Mitjà ¦
10 - 30
¦
¦Gros ¦
30 - 40
¦
+------------------------------+
- Característiques superficials i aspecte visual:
- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de
llum natural i ambient sec.
- Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola.
- S’admeten lleugeres variacions en la consistè ncia del color entre diferents lots de rajoles causades
per variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de
fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦
Dimensió
¦
Tolerància
¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦ Longitud del costat ¦
± 0,3%
¦
¦ Gruix
¦ ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) ¦
¦
¦ ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) ¦
+------------------------------------------------------------+
- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE-EN 13748-1 ): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR
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- Característiques mecàniques:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):
- Absorció total: <= 8%
- Absorció per cara vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):
- Mòdul resistent mitjà: >= 5 MPa
- Mòdul resistent individual: < 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcatge ¦
Requisits
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦ 1(a) ¦ BL I ¦
sense requisits
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦ 2
¦ . BL II ¦ àrea de la superficie ¦ cap resultat individual¦
¦
¦
¦
<=1100cm2
¦
<2,5 kN
¦
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦
¦ 3
¦ BL III ¦ àrea de la superficie ¦ cap resultat individual¦
¦
¦
¦
>1100cm2
¦
<3,0 kN
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(a) Classe 1 – Els productes només s’utili tzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter sobre
una base rígida
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):
+----------------------------------------+
¦
Assaig
¦ Desgast per abrasió ¦
¦
utilitzat ¦ (valor individual) ¦
¦-----------------¦----------------------¦
¦ Disc ample ¦
>25mm
¦
¦
Böhme
¦
>30cm3/50cm2
¦
+----------------------------------------+
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1)
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que explica la normativa.
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de
declarar les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004.
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR
- Característiques mecàniques:
- Resistència a flexió (UNE-EN 13478-2)
+-------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcat ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦
¦
¦
¦ provetes (Mpa) ¦
(Mpa)
¦
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦
¦
1
¦
ST ¦
>=3,5
¦
>=2,8
¦
¦
2
¦
TT ¦
>=4,0
¦
>=3,2
¦
¦
3
¦
UT ¦
>=5,0
¦
>=4,0
¦
+-------------------------------------------------------------+
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13478-2)
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Càrrega mínima de ruptura (KN) ¦
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¦ Classe ¦ Marcat ¦------------------¦-------------------¦
¦
¦
¦ Valor mitjà ¦ Valor individual ¦
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦
¦
30 ¦
3T ¦
>=3,0
¦
>=2,4
¦
¦
45 ¦
4T ¦
>=4,5
¦
>=3,6
¦
¦
70 ¦
7T ¦
>=7,0
¦
>=5,6
¦
¦
110 ¦
11T ¦
>=11,0
¦
>=8,8
¦
¦
140 ¦
14T ¦
>=14,0
¦
>=11,2
¦
¦
250 ¦
25T ¦
>=25,0
¦
>=20,0
¦
¦
300 ¦
30T ¦
>=30,0
¦
>=24,0
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcat ¦ Càrrega mínima de ruptura (KN)
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
1
¦
F
¦
Característica no medida
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
2
¦
G
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
3
¦
H
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
4
¦
I
¦
<= 20mm o <= 18cm3/50cm2
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
-Resistència a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que s’indiquen en la
normativa UNE-EN 13478-2.
-Resistència climàtica:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcat¦ Absorció de l’aigua
¦ Massa perduda després d’assaig ¦
¦
¦
¦
%en massa
¦
de gel-desgel kg/m2
¦
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦
¦ 1 ¦ A ¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada ¦
¦ 2 ¦ B ¦ <= 6, com a mitja
¦ Característica no mesurada ¦
¦ 3 ¦ D ¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor ¦
¦
¦
¦
¦ individual >1,5
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
-Resistència al foc UNE-EN 13478-2
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2.
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc
extern sense necessitat de fer assajos d’acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de
declarar les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004.
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems: >= 200 kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb
el subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al
3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s’ha d’acompanyar per la següent informació:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l’aigua
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
____________________________________________________________________________
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA
B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9CZ2000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics,
amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un
cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les
superposades i aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la
col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
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SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS
BASA PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASA00T1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta
d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta
metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació .
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alç ada
de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de
permetre un gir de 180° i ha de tancar automà ticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Components:
+----------------------------------------------------------------------+

15 de 28

Data: OCTUBRE / 2.021
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

¦ Material ¦Característiques dels components
¦
¦ porta
¦
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦ Fusta ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules ¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦ EI2-C-30 ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦ Fusta ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat
¦
¦
¦de partícules
¦
¦ EI2-C-60 ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- ¦
¦
¦merats, protegit amb làmina no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦ Fusta ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
¦
¦
¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una ¦
¦ EI2-C-30 ¦làmina no tumescent a cada costat
¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiments de base de fusta massisa protegit
¦
¦
¦amb xapa no tumescent
¦
¦
¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar
¦
¦
¦i tauler de partícules ignífug i xapat
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦Metàl·lica ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una, ¦
¦
¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
¦
¦
¦mitjançant adhesiu ignífug
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:
Porta d’una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
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El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de
reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la
meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades
no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha
d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm
en el paviment, per fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: >= 7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantà nia de la porta i que la tanqui
correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles),
aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes
d'un full, o tres punts de t ancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una
maneta. El mecanisme ha d’estar dissenyat i construït d’acord amb les especificacions de la norma UNEEN 1125.
Els dispositius antipànic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificació de nou dígits
establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d’ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d’ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar
atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
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- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d’operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d’embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNEEN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar
l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica , tot el conjunt haurà de tractar-se amb una
emprimació antioxidant.
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació , ja sigui sobre el
mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l’acompanya:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca d’identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d’acord amb les normes EN 1125
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
___________________________________________________________________________
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES
BB14 PASSAMANS PER A BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB140000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el
perfil del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Característiques de la fusta:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Roure
¦
Melis
¦ Pi roig
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. compressió ¦ 45 N/mm2
¦ 60,4 N/mm2 ¦ 40 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-535)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Resist. flexió ¦ 60 N/mm2
¦ 115 N/mm2 ¦ 80 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-537)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. a l'esforç ¦ 7,5 N /mm2 ¦ 4,5 N/mm2 ¦
3 N/mm2
¦
¦ tallant
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat seca
¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3 ¦
¦ (UNE 56-531)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
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¦ Densitat verda ¦ >=1,08 kg/dm3 ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦ >= 0,75 kg/dm3 ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE 56-529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols
amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca
mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aliatge Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG23 TUBS RÍGIDS METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG230750.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o
ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
____________________________________________________________________________
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG31330U,BG31430U,BG31340U.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar,
tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i
corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell
de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE
21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de
ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement
cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
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Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de
la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir
les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de
la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los
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cables eléctricos.
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2:
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4:
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

____________________________________________________________________________

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIO DE SENYAL
BP41 CABLES COAXIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP410100.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS
ELÈCTRIQUES
BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa.

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de
canal o d'un metre de safata.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament (folre
exterior) i finalment, una capa aïllant protectora.
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les diferents
connexions dels usuaris.
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en d'altres
instal.lacions, i ha de protegir la instal.lació de la captació directa de senyals emesos per antenes
emissores,excessivament pròximes, o de pertorbacions externes causades per vehicles, instal.lacions
industrials, etc.
Impedància característica
75 ohms
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m
<= 1,3
Freqüència inferior, mesurament ROE
<= 50 MHz
Freqüència superior, mesurament ROE
>= 800 MHz
Material de la malla d'apantallament
Coure
Material aïllant dels conductors:
- Atenuació normal
polietilè compacte
- Atenuació baixa
polietilè expandit
Atenuació per a 100 m de llargària:
- Conductors d'atenuació normal
20 dB
- Conductors d'atenuació baixa
15 dB
Freqüència del mesurament de l'atenuació
>= 500 MHz
Toleràncies:
- Impedància característica
± 3 ohms
(mesurada a una freqüencia de 200 MHz)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BGW23000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Subministrament: Empaquetat en rotlle.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de comunicación".

____________________________________________________________________________

BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIO DE SENYAL
BP43 CABLES DE PARELLS I DE QUADRETS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP434008,BP434004,BP430501,BP434620.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aquest plec és vàlid per als següents elements:
- Cables de quadrets de 1,3 mm de diàmetre, amb coberta ignífuga, baixa emissió de fums i zero
halògens, de designació EAPSP de 1,3,5, 7 ó 10 quadrets.
- Cable de parells trenats i apantallats de 0.91 mm de diàmetre amb coberta ignífuga, baixa emissió
de fums i zero halògens, de designació EAPSP de 1,2,4 ó 6 parells.
CONDICIONS GENERALS:
La coberta exterior ha de ser del tipus ATI, és a dir, de termoplàstic ignífug. Ha d’estar lliure de porus,
esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i
amb tonalitat i brillantor uniforme.
CABLES DE QUADRETS:
Els cables de senyalització han de ser de tipus quadrets de 1,3 mm de diàmetre. Els cables principals
han de tenir un màxim de 10 quadrets per cable.
Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bon trefilatge i uniformement recuit,
de secció perfectament circular i uniforme, amb aïllament de polietilè d’alta densitat de gruix adequat.
Cada quatre conductors s’ha de formar un quadret estrella. Cada quadret ha d’estar format per dos
parells constituïts per dos conductors diametralment oposats.
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Els nuclis dels quadrets s’han de lligar amb una lligada de nylon o similar, aplicada en hèlix oberta de
color blanca i direcció oposada a la de la formació del nucli. Aquest s’ha d’envoltar amb una cinta de
poliester de gruix adequat per garantir la deguda protecció tèrmica del mateix i la rigidesa dielèctrica
contra pantalla. Aquesta cinta s’ha d’aplicar longitudinalment i s’ha de cavalcar amb un encavalcament
mínim de 6,5 mm.
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d’una pantalla d’alumini i una coberta
de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s’ha de disposar una cinta d’alumini
aplicada longitudinalment i cavalcada d’un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la
mateixa s’ha d’aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla.
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:
- Resistència òhmica (diàmetre 1,3 mm)
<= 13,2  /km
- Resistència d’aïllament a 500 V c.c i 15 ºC
<= 20000 M  /km
- Rigidesa elèctrica amidada en c.c durant 3 seg:
- Entre conductors
<= 3000 V
- De conductors a pantalla
<= 3500 V
CABLE DE PARELLS TRENATS I APANTALLATS:
Aquests cables han d’estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i
recuit, aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau disposats a parells. Els parells,
apantallats individualment, s’han de passar en capes formant un nucli lo més cilíndric possible. Sobre el
nucli format s’ha de disposar una cinta envoltant aplicada longitudinalment o helicoidalment i cavalcada,
i sobre la mateixa la protecció corresponent.
Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de
secció perfectament circular i uniforme. La superfície ha de ser llisa, neta i brillant i ha d’estar exempta
d’escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte.
Per a l’aïllament dels conductors s’ha d’emprar polietilè d’alta densitat i alt pes molecular. Cada
conductor s’ha d’aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. S’han d’utilitzar
colors per a l’aïllament dels diferents parells. Els fils aïllats s’han de torsionar en parells amb un pas
adequat i amb un codi de colors per a distingir-los. Cadascú dels parells s’ha d’encintar individualment
amb una cinta de poliester aplicada helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d’aluminipoliester (de 0,025 mm el gruix de poliester i 0,023 mm l’alumini) aplicada també helicoidalment i amb
un cavalcament adequat.
Sota la pantalla s’ha d’aplicar un fil de continuïtat de coure estanyat, monofilar o multifilar de 0,8 mm
de diàmetre, que ha de fer contacte amb el costat d’alumini de la cinta d’alumini-poliester.
Els parells apantallats s’han de passar en capes concèntriques per a formar un nucli cilíndric sobre el
què s’ha de disposar una cinta envoltant aplicada longitudinal o helicoidalment i cavalcada.
El nucli final s’ha de protegir amb una cinta envoltant de poliester de 0,075 mm ó 0,125 mm de gruix,
segons diàmetre de nucli, aplicada longitudinalment i amb un cavalcament adequat.
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d’una pantalla d’alumini i una coberta
de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s’ha de disposar una cinta d’alumini
aplicada longitudinalment i cavalcada d’un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la
mateixa s’ha d’aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla.
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle
<= 16,3  10%  /km
- Resistència d’aïllament amidada entre 100 i 500 V c.c
i 15 ºC després d’ 1 minut d’electrificació
<= 20000 M  /km
- Rigidesa elèctrica amidada en c.c durant 3 seg:
- Entre conductors
<= 1500 V
- De conductors a pantalla
<= 1500 V
- Capacitat mútua amidada a 10 kHz
<= 100 nF/km
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- Inductància

<= 0,64 mH/km

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de
manera que no s’alterin les seves condicions.

- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

3.- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
m de cable totalment instal·lat, inclosa la part proporcional d’accessoris.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 21-022-93 "Conductores de cables aislados"
UNE 20-432-82-1 „Ensayos de cables eléctricos sometidos al fuego. Ensayo de un conductor aislado o
de un cable expuesto a la llama.“
UNE 21-147-94 (1) "Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de los cables elèctricos.
Parte 1: Determinación de la cantidad ácido halógeno desprendido durante la combustión de materiales
polimerizados obtenidos de los cables".
UNE 21-147-94 (2) "Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de los cables elèctricos.
Parte 2: Determinación del grado de acidez (corrosividad) de los gases por medición del Ph y la
conductividad".

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4420010,E442502C,E4420000.

D0701641.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
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Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces
compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
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- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0,
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN
10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions,
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del
muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i
identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el
contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment
del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.
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Toleràncies d'execució:
- En obres d’edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient
que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació.
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment,
beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel,
residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament
reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o
formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu
fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els
siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de
les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de
recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si
s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en
direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la
forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s’utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s’utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3
- Posició dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
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- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols
de taller.
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de
subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat
estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que
l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin
l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui
deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues
provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament.
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada,
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el
muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de
l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits
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addicionals de la UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNEENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals
de la UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a
l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres
d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o
més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de
dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar
al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals
de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles
addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al
pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors
químics. Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins
que no s’hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
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Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha
d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ordre a
seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar l’esquinçament laminar.
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la
UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb
el tipus d’operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i
visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les
peces.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes
les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la
zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre
75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una
picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat
10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres
d’enginyeria civil.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150
mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS
D’ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
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*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
E86A REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E86A0000,E86AZ001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials,
col·locats a l’obra.
S'han considerat els materials següents:
- Planxes d’a cer inoxidable col·locades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació de planxes d’alumini o planxes d’acer inoxidable:
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les planxes
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, etc.
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials
apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
PLANXA D’ACER INOXIDABLE:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i
contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
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Les unions s’han de mantenir paral·leles entre si.
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sò col un mínim de 5 mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PLANXA D’ACER INOXIDABLE:
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'ha gin acabat, inclosa la fusteria
dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al
suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’ entrar perpendicularment al pla
de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l’obra de tot
el material sobrant ( restes d’ embalatges, retalls de planxes, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
E9C1 PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9C10000.

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E10 - TELECONTROL

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
a- Instal·lació i posada en servei del software del concentrador de xarxa local (CXL), la seva
configuració s’adaptarà a la tipología de dispositius existents a l’estació. FMB subministrarà la
última versió de programa per la plataforma de PLC estandaritzada.
Per validar la seva configuració es poden donar dos casos:
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1. Que l’enllaç amb el telecomandament i la instal·lació dels dispositius instal·lats a camp
estigui finalitzada. En aquest cas la documentació a entregar será un històric del
telecomandament on quedi reflectit la correcta comunicació i l’entrega d’un backup del
programa.
2. En el cas de que la instal·lació no estigui finalitzada, caldrà aportar fitxers on s’hagi
enrregistrat el tràfic de la xarxa/es corresponents mitjançant alguna eina d’anàlisis. Per
realizar aquesta tasca caldrà realizar una gestió amb el departament d’àrea de tecnología
per tal de que ens habilitin un port/s per poder capturar aquest tràfic de xarxa. En aquest
fitxers caldrà veure la interrogació del CXL cap a tots els dispositius de l’estació.
b- Subministrament, instal.lació i posada en servei del procés de supervisió local O.L.E del CXL, a
l’ordinador del sistema de percepció i venda de la Cabina de Gestió d’Estació ( CGE ), incloenthi el subministrament i instal.lació d’un convertidor RS232 / RS485 optoaïllat a 2500 Vcc Mod.
IFRA i Ref. SACI muntat en una safata lliscant horitzontal sota el mostrador i dins del
compartiment de la CPU. Inclou la connexió del port sèrie de l’ordinador al repartidor del cable
entre cabines existents i la inclusió del procés client a l’ordinador de taquilla si existeix, tot això
en horari nocturn.
Per verificar el seu funcionament caldrà aportar un fitxer amb la captura del tràfic entre CXL i
OLE.

c- Modificació del software del lloc central del Control Centralitzat d'Instal·lacions Fixes (C.C.I.F) per
adaptar el dispositiu als canvis soferts, incloent la definició de punts necessaris i actualització de
pantalles afectades i scripts, incloent actualització del full excel de generació de punts. Aquesta
modificació implicarà deixar el dispositiu inhibit i bloquejat fins a la seva posada en servei.
Per verificar el seu funcionament caldrà fer entrega dels documents: “Checklist d’actuació” i “Log
del sistema Scada” en l’arrancada del servidor.
d- Configuració del servidor Alarmes DECT amb el nou dispositiu. Inclou modificació del full Excel
de generació de fitxers de configuració.
Per verificar el seu funcionament caldrà activar l’alarma corresponent i la seva verificació
mitjançant trucada a AAC (Extensió eee+92).
e- Configuració del servidor SQLSERVER amb el nou dispositiu.
Per verificar el seu funcionament caldrà adjuntar un fitxer amb les insercions fetes en la base de
dades.
f- Configuració AJUDA_ALARMES. Actualització del full Excel amb les noves alarmes del dispositiu.
Per verificar el seu funcionament caldrà adjuntar la imatge de un informe executat a partir d’un
visor d’alarma.

2. En el cas de que la instal·lació no estigui finalitzada, caldrà aportar fitxers on s’hagi
enrregistrat el tràfic de la xarxa corresponents mitjançant alguna eina d’anàlisis. Per realizar
aquesta tasca caldrà realizar una gestió amb el departament d’àrea de tecnología per tal de
que ens habilitin un port/s per poder capturar aquest tràfic de xarxa. En aquest fitxers caldrà
veure la interrogació del CXL cap a tots els dispositius de l’estació. Aquesta actuació es durà
a terme en les corresponents cambres de comunicació. Així mateix cal adjuntar un backup
del programa.
i- Configuració del PLC del dispositiu. FMB subministrarà la última versió de programa per la
plataforma de PLC estandaritzada.
Per verificar el seu funcionament caldrà adjuntar un històric del telecomandament on quedi
reflectit la correcta comunicació i l’activació de dues senyals “forçades” a peu de PLC així com
l’entrega d’un backup del programa.
j- Proves de validació d’un nou model de dispositiu. Per totes aquelles implementacions de
dispositius electromecànics que impliquin generar un nou model de base de dades.
Per la validació d’aquest nou model de dispositiu cal fer entrega d’un protocol de proves on
s’hagin verificat la totalitat de senyals d’aquest nou model. Aquestes proves es realitzaran en un
entorn controlat “tipus maqueta” que simuli la instal·lació existent a l’estació.
k- Proves de posada en servei. No s’acceptarà cap convocatoria de proves de posada en servei
sense rebre la documentació solicitada per els apartats anteriors (protocols previs, fitxers de
análisis de trames de Xarxa, fitxers de configuració, històrics).
l- Documentació del control centralitzat d’instal·lacions fixes. Actualització o generació de tots els
documents afectats pels canvis.

En funció del tipus d’actuació a realizar apliquen unes operacions o unes altres. Es classifiquen segons
la següent taula:

Base de dades ja existent
Base de dades no exitent

Renove de dispositiu ja existent
c, g, h, i, k, l
c, f, g, h, i, j, k, l

Nova estació
a, b, c, d, e, g, i, k, l
a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Queden definides en les premises de cada apartat.

g- Configuració O.L.E. Actualització dels fitxers de configuració del scada local d’estació.
Per verificar el seu funcionament caldrà adjuntar una imatge de la comunicació del nou
dispositiu.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

h- Configuració del PLC Concentrador de Xarxa Local.
Per validar la seva configuració es poden donar dos casos:
1. Que la instal·lació dels dispositius instal·lats a camp estigui finalitzada. En aquest cas la
documentació a entregar será un històric del telecomandament on quedi reflectit la correcta
comunicación i l’entrega d’un backup del programa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Nous dispositiu
c, d, e, g, h, i, k, l
c, d, e, f, g, h, i, j, k, l

Entrega de la documentació referent a cada apartat.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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El rendiment de les llampares escollides serà superior a
100 Lúmens/W. (5.1)
Els fabricants de la font de llum han de garantir una
uniformitat de colors blancs, situant els seus productes
en variacions iguals o inferiors a 3 passos SDCM de
de la el·lipse de MacAdam i a lo llarg de la corba de
Plank. (5.1)
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Totes les lluminàries instal·lades a la xarxa FMB, i en concret aquelles que incorporen tecnologia LED, compliran les
normes següents o les seves versions posteriors actualitzades:

1. OBJECTE.
Després del impuls tecnològic dels darrers anys al desenvolupament de siste
, es crea
aquest document que està dirigit a la selecció de nous sistemes
s més eficients, el càlcul i el disseny per
a la seva implantació.
·luminació

eficients a les instal·lacions de FMB.

RD 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en
aparells elèctrics i electrònics (Directiva ROHS 2011/65/UE)
REGLAMENT (UE) núm. 1194/2012 DE LA COMISSIÓ de 12 de desembre de 2012 pel qual s'aplica la Directiva
2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en el que concerneix als requisits de disseny ecològic
aplicables als llums direccionals, als llums LED i als seus equips.
REGLAMENT (UE) núm. 874/2012 DE LA COMISSIÓ de 12 de juliol de 2012 pel qual es complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a l'etiquetatge energètic dels llums elèctrics i
les lluminàries.

2. ABAST.
aplicació
es requeriment obligatori de FMB i englobà els espais explotats per FMB:
la xarxa de transport de Metro (andanes, passadissos i vestíbuls), oficines, tallers i dependències en general de Metro.

Reglamento CE nº 245/2009, de la Comissió de 18 de març pel qual s'aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlament Europeu relatiu als requisits de disseny ecològic, per a llums, balastos i lluminàries.
RD 1890/2008, que aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les
seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 i la seva Guia d'Interpretació.
RD 1544/2007 de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no
discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat.

3. NORMATIVA APLICABLE.
3.1. NORMATIVA GENERAL
Tots els productes inclosos en aquest àmbit estaran sotmesos obligatòriament al marcat CE, indicant que tots els
elements o/i components compleixen amb la legislació vigent i qualsevol altra associada que a cada cas sigui aplicable.
La modificació d'una lluminària ja instal·lada i equipada amb llum de descàrrega o d'una altra tecnologia, adaptant-la a
diferents solucions amb fonts de llum tipus LED (ja sigui
desconnectar
o
bypassar
l'equip
existent),
que
comprometen
la
seguretat
i
característiques de la lluminària original i poden originar diferents problemes en l'àmbit de seguretat, funcionament,
compatibilitat electromagnètica, marcat legal, consideracions mediambientals, distribució fotomètrica,
característiques de dissipació tèrmica, flux, eficiència de la lluminària, consum, vida útil i garantia.
En aquests casos, el producte resultant de les modificacions anteriorment esmentades es converteix en una nova
lluminària; per tant, qui efectua aquestes modificacions passa a convertir-se en fabricant de la mateixa, sent-li
aplicable la totalitat de la Legislació i Normativa , així com la responsabilitat sobre el producte, sobre el seu correcte
funcionament, sobre la seguretat elèctrica i mecànica tant del producte com de la instal·lació elèctrica associada.
En qualsevol cas
complir les prescripcions incloses en els diferents apartats d'aquest
document.

Directiva de Baixa Tensió- 2006/95/CEE. Relativa a l'aproximació de les Legislacions dels estats membres
sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió.
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Secció HE 3 Eficiència
energètica en instal·lacions d'il·luminació. (UNE EN-12464, il·luminació dels llocs de treball en interiors).
RD 57/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableixen prescripcions per a l'increment de la seguretat del parc
d'ascensors existent. (UNE EN 81, Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d'ascensors.)
Normativa Europea EuP 2005/32/ECI (Requisits de disseny ecològic per productes que utilitzen energia)
Directiva de Compatibilitat Electromagnètica- 2004/108/CEE. Relativa a l'aproximació de les Legislacions dels
estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica i per la qual es deroga la directiva 89/336/CE.
RD 842/2002 pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions Tècniques
Complementàries ITC-BT-01 a ITC-BT- 51.
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball.
RD 154/1995, pel qual es modifica el Reial decret 7/1988, de 8 de gener, sobre exigències de seguretat del
material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió i la seva Guia d'Interpretació.
Esborrador CIE TC 4En fase d'elaboració i redacció.
Notes tècniques de Prevenció (NTP) particulars de cada escenari, publicades pel ministeri de treball i
assumptes socials.
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Requisits de Seguretat:

Data: 3 / 12 / 2019

3.2. NORMATIVA INTERNA DE FMB

UNE EN 60598-1 Lluminàries. Requisits generals i assajos.
UNE EN 60598-2-3 Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries d'enllumenat públic.
UNE EN 60598-2-5 Lluminàries. Requisits particulars. Projectors.
UNE EN 62493 Avaluació dels equips d'enllumenat en relació a l'exposició humana als camps
electromagnètics.
UNE EN 62471-2009 Seguretat foto-biològica de llums i aparells que utilitzen llums.
UNE EN 62722-2016 Prestaciones de las luminarias. Parte 1: Requisitos generales
UNE-EN 62717:2017 Módulos LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento

Sense ser una llista exhaustiva ni limitatiu, són aplicables les següents normatives particulars de F.C.M.B:
Normes per a l'execució de treballs per personal extern en la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Normes de seguretat per a treballs en la zona de vies de la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Normes per a la realització d'operacions de tall i reposició de tensió en la xarxa de Ferrocarril Metropolità de
Barcelona.
Normativa gene
Plec de prescripcions tècniques dels ascensors hidràulics del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Plec de prescripcions tècniques dels ascensors elèctrics del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Plec d'especificacions tècniques de les escales mecàniques del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

Compatibilitat Electromagnètica:

uctures metàl·liques sobre catenària rígida.

UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per les emissions de
corrent harmònica (equips amb corrent d
16A por fase)
UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM ). Part 3: Límits. Secció 3: Limitació de les
variacions de tens són, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes públiques de subministrament de baixa
tensió per equips amb corrent d
16A per fase i no subjectes a una connexió condicional.
UNE-

Especificacions tècniques pels
Extracte d'especificacions tècniques de pous de esgotament i fosses sèptiques.
Barcelona.

immunitat CEM.

UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la pertorbació radioelèctrica
Components de les lluminàries:

ficacions tècniques dels ventiladors del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Compromisos mediambientals, proveïdors i subcontractistes.
Clàusula general mediambiental.

UNE-EN 62031. Mòduls LED per il·luminació general. Requisits de seguretat.
UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requisits particulars per a dispositius de
control electrònics alimentats amb corrent continu o corrent altern per a mòduls LED.

En general, totes les prescripcions que figurin en les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guardin relació
amb les obres relatives al sistema d'adquisició de dades elèctriques a les cambres de BT de les estacions de Metro,
amb les seves instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.

UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats en corrent continu o corrent altern per a mòduls
LED. Requisits de funcionament.
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4. CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY.

de manteniment
(Illuminating Engineering Society of North America).

Els indicadors principals per determinar la idoneïtat d

-12464) i els valors del
coeficient de manteniment a una estació es considerarà de forma independentment per a vestíbuls, andanes i
passadissos.

adquisició.
Mínim temps de muntatge per la implantació en les instal·lacions noves o existents (substitució per
enllumenat actual).
Mínim cost de muntatge per la implantació en les instal·lacions noves o existents (substitució per
enllumenat actual).
Servei post-venda solvent durant el període de garantia i posterior.
Qualitat lumínica, rendiment lumínic, nivells lumínics, uniformitat, enlluernament, nivell cromàtic, etc.
Consum energètic, estalvi, obsolescència i amortització de la instal·lació.
Degradació de la qualitat lumínica.
Operacio
.

2.1 del HE-Ahorro de
energía del CTE. Sempre es consideraran els valors límits del Grup 1 (Zones de no representació).

-

4.1. REQUERIMENTS GENERALS DE DISSENY.
s
requerides de seguretat i els requeriments de disseny particular de
. En tot cas sempre es completarà o
reforçarà amb il·luminació artificial. Sempre es garantiran unes condicions de visibilitat adients.
Es projectarà un
GENERAL. El tipus, l'alçada i la distribució de la lluminària es realitzarà amb fi
d'obtenir una il·luminació uniforme de tota la zona amb sistem
eficients.
A
aquestes distancies sempre que sigui possible. Tenint present que sempre cal deixar una alçada de pas lliure de 2,2m.

an els calculats de forma teòrica, segons la norma IESNA

-

es següents:
RD 1544/2007 de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no
discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat.
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball.
RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
RD 57/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableixen prescripcions per a l'increment de la seguretat del parc
d'ascensors existent. (UNE EN 81, Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d'ascensors.)
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Secció HE 3 Eficiència
energètica en instal·lacions d'il·luminació. (UNE EN-12464, il·luminació dels llocs de treball en interiors)

Aquets valors mínims estan indicats per cada zona a la Taula 4.1.4
anys de la instal·lació o sense efectuar manteniment de neteja de la llumenera.
El nivell lumínic es mesurarà a nivell de terra, tant a les zones
No obstant, independentment dels valors de la Taula 4.1.4, segons les tasques concretes i puntuals a desenvolupar als
all:

Quan existeixin desnivells pronunciats o canvis al pla de terra, amb proteccions o sense, es deixarà una distancia entre
la vora del desnivell o
facilitar el manteniment
dels equips.
haurà de ser principalment del TIPUS DIRECTE i a cada zona es tindrà en compte:
-

Implantació de sistemes de refor
ínia de peatge, màquines expenedores de
bitllets, informació al passatge). Per evitar augmentar el nivell lumínic general si no és necessari.

o
o

UNIFORMITAT lumínica en cada espai > 60%, exceptuant a diverses zones de túnel.
ENLLUERNAMENT (UGR) recomanat serà de entre 18 i 28. Es prendran els valors de

Activitats i Tasques.

Nivell lumínic
mínim requerit

Exigència visual Baixa

100 lux

Pintat, bufat, rentat, canvi peces, manteniment motors

Exigència visual
Moderada

200 lux

Màquines i eines pesades, manteniment equips a pous,
manteniment instal·lació CBT, etc.

Exigència visual Alta

500 lux

Soldadu

Exigència visual Molt Alta

1000 lux

Treballs de deline

RELATIVOS A LA UTILITZACI
o
o

En àrees adjacents amb diferents necessitats lumíniques, el factor entre els nivells màxims i mínim
serà inferior a 5 per evitar can
Coeficient de MANTENIMENT apropiat per garantir aquests valors mínims durant dos anys i sense
manteniment de neteja de llumenera.
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Aquest nivells lumínics es podran aconseguir amb il·luminació localitzada o portàtil, sempre amb autorització expressa
del tècnic competent de FMB.
Taula 4.1.4
ZONA

Zones amb canvis de nivell.
Itinerari accessible (vestíbuls, passadissos, passarel·les de treball,
zones de pas, etc.)
superior i inferior.
Àrea de venta al públic (zona màquines expenedores, línia de peatge,
CGE, taquilles de venta, etc.)

CLASSIFICACIÓ
RD 486/1997
LLOC DE
TREBALL
ACTIVITAT
(Exigència
visual)

LUX MÍNIMS A NIVELL
DE TERRA

NORMA
APLICABLE

300 lux

RD-486/1997

--

--

200 lux

RD-486/1997

--

--

100 (*) lux

RD-486/1997

Us habitual

--

150 lux

RD-1544/2007

--

--

300 lux

UNE EN-12464

--

--

Portes accés ascensors, muntacàrregues, etc.

50 lux

UNE EN 81-1

--

--

Passadissos rodants i escales mecàniques.

150 lux

UNE EN 81-1

--

--

300 lux

UNE EN-12464

--

--

500 lux

RD-1544/2007

--

--

Salas de Control (CCM, CCE, CCAUX, etc.)

300 lux

UNE EN-12464

--

--

500 lux

RD-486/1997

--

ALTA

Zones que es prevegi aglomeració o cruament de flux de pesatge.

200 lux

RD-486/1997

--

--

200 lux

RD-1544/2007

--

--

Andana. Zona de pas.

150 lux

RD-1544/2007

--

--

Andanes (rellevància a la senyalització continua).

200 lux

RD-1544/2007

--

--

Andanes (zona destinada a informació de passatge).

300 lux

RD-1544/2007

--

--

200 lux

RD-486/1997

Us habitual
+ (*)

--

200 (*) lux

RD-486/1997

--

MODERADA

200 (*) lux

RD-486/1997

--

MODERADA

200 lux

RD-1544/2007

--

--

Sales de descans

100 (*) lux

RD-486/1997

Us habitual

--

Vestuaris, serveis i lavabos.

100 (*) lux

RD-486/1997

Us habitual

--

200 lux

UNE EN-12464

--

--

1500 lux

UNE EN-12464

--

ALTA

1000 lux

RD-486/1997

--

MOLT ALTA

300 lux

UNE EN-12464

--

--

500 lux

UNE EN-12464

--

--

1000 lux

RD-486/1997

--

MOLT ALTA

Andana. En trams amb confluència de circulació, alta ocupació,
caigudes, xocs o altres accidents.
Cambres Tècniques. (Salas de calderes, compressors, Cambres
Ventilacions, Fosses sèptiques, pous esgotament, etc.)
rs
Menjadors

Magatzem, enllumenat general tallers

Arxius, copiadores, àrea de circulació
escriptura, etc.)
Llocs de treball de dibuix assistit (CAD)
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Sales de reunions i formació

Túnel (Els treballs de manteniment es realitzaran amb equips portàtil

a vies des de andanes, etc.)
Escales de gat situades a zones fosques (pous, astial de túnel, etc.)
Zones amb agulles de vies. (Els treballs de manteniment es realitzaran

500 lux

UNE EN-12464

--

--

50 (*) lux

RD-486/1997

Us ocasional

--

5 (*) lux

REBT/2002

--

--

25 lux

NTP - 408

--

--

50 (*) lux

RD-486/1997

Us ocasional

--

25 lux

Normativa interna
FMB

--

--

(*) Es doblarà el nivell lumínic re
/1997, Article 8).
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4.2.1.

4.2. REQUERIMENTS PARTICULARS DE DISSENY.

4.2.1.1.
envolupades a FMB, en aquest
-

Estacions
o Zones de pública concurrència.
Accessos
Vestíbuls.
Andanes.

ESTACIONS.
Zones de pública concurrència.

En general,
tipus
independents amb una línia exclusiva

.

Passadissos rodants i escales mecàniques.
o
o
o
-

Túnel.
o
o
o
o
o
o
o

Zones de dependències.
Zones de dependències tècniques.

Circuit CRÍ
ENDESA, en cas de fallida de la Xarxa Metro (prioritària) el sistema commuta en
xarxa complementaria (Xarxa Endesa).
itza el servei aquest circuit

Zones de circulació de trens.

Zones de neteja de trens.
Cues de maniobres.

-

Oficines.
o Àrees de treball
o Zones de pas.
o Magatzems.
o Vestuaris/serveis.

-

Tallers/Cotxeres.
o Enllumenat General
o Àrees de treballs.
o Vestuaris.
o Magatzems.
o Zona aparcament i patis de vies.
o Enllumenat exteriors.

-

Circuit NO CRÍTIC (1), connectat directament a la xarxa de distribució interna de METRO.

-

Circuit NO CRÍTIC (2), connectat directament a la xarxa de distribució interna de METRO.
Aquest circuit te les mateixes característiques que el circuit NO CRITIC (1).

Es projectaran reforços dels nivells lumínics a les zones amb canvis de nivell o que es prevegi aglomeració o
creuament de flux de pesatge.
com a servei permanent de SERÈ.
Accessos estació.

Els trams de
lumenat amb equips ubicats a zones amb llum natural,
que garanteixi
per circuit elèctric, en cap cas un sistema únic pels quatre circuits.

A continuació es desenvolupa amb detall les diferents zones enumerades.

En el cas que es prevegin lluminàries exteriors, aquestes

Unitat de Sistemes i equipament d'estacions
Baixa Tensió i Sistemes Electromecànics

13 de 26

Unitat de Sistemes i equipament d'estacions
Baixa Tensió i Sistemes Electromecànics

14 de 26

Data: 3 / 12 / 2019

Vestíbuls.
Als vestíbuls es
estructura de suportació específica
Es faran reforços
al circuit CRÍTIC, a les zones de venta de bitllets
(distribuïdores automàtiques) a les zones de validació (barrera de peatge) i a les zones destinades a informació al
passatge.
Andanes.
, preferiblement, amb carril electrificat led. En aquest cas
3 circuits (NO CRITIC/CRITIC/SERE), enlloc dels 4 habituals (NC/C/NC/S), prèvia aprovació
per part dels responsables de FMB.
L
e la lluminària, estarà desplaçat com a mínim
passatge, per garantir un manteniment sense interferències amb la circulació de trens.

Data: 3 / 12 / 2019

Als extrems de les andanes existeixen escales de gat o de pedra per accedir al pla de via, en qualsevol cas
per baixar de forma segura. Aquest
punt de ll

Passadissos

i escales fixes

En general als passadissos
laterals
dels costats.

i a les escales fixes, es projectarà il·luminació tipus carril continu central o als dos
gran tràfic de passatges. E
de pedra, es mantindrà en tot el seu recorregut

.
Passadissos rodants i escales mecàniques

Per garantir un manteniment sense interferències entre el mantenidor d
electromecànics (escales mecàniques i passadissos rodants),

i els mantenidors de dels equips

scensors
A la porta de les parades dels ascensors, es projectarà un enllumenat alimentat del circuit de Serveis Auxiliars de

fotocèl·lula, instal·lada al interior del edicle panoràmic.

4.2.1.2.

.

Degut a la singularitat
de forma particular en cada cas, però bàsicament:
radiofreqüència tipus ORBIS, model

4.2.1.3.

Addicionalment al carril electrificat e
exclusiu per a la senyalització situada sobre
els bancs. Aquesta il·luminació ha de permetre, el desmuntatge i posterior muntatge dels plafons de senyalització,

desmuntatge o tasques de manteniment.
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es tractaran

rs de moviment per

Zones de dependències.

disposaran de sistemes automàtics de desconnexió per garanti

-

ssatge.

enat de les sortides

Interruptors temporitzats tipus DINUY, model PULSATEMP a tres fils.
Detectors de moviment per radiofreqüència tipus ORBIS, model ECOMAT MINI i d instal·lació oculta.
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4.2.1.4.

(Circuit Crític).

Data: 3 / 12 / 2019

Zones de dependències tècniques
les dependències tècniques es projectarà una línia directa des de la cambra

A les cambres de Distribució de Baixa Tensió
SERÈ.
En qualsevol cas, t
accessibles.

4.2.2.

dependències tècniques disposaran d

TÚNEL

E
amb una protecció mínima IP65 i disposaran de suports per separar les
lluminàries de les parets del túnel, preveient que en mols trams son molt irregulars i estan subjectes a filtracions
Una valor
umínica poden abaixar-se fins valors del 10%.
intervencions que puguin reduir les distancies lliures de pas.

4.2.2.1.

Zones de circulació de trens.

umenat general de les zones de circulació de trens e
mts del pla de via per facilitar el seu manteniment.
Des de la Cambra de distribució de BT de cada estació existiran dos línies del circuit de CRÍTIC
túnel, una per cada direcció i fins a les estacions colaterals.

de

túnel, una per cada direcció fins a les estacions colaterals. En aquest cas el cable, i caixes de derivació deuran de ser
tació.
sistema
i un telerruptor a la Cambra de BT i Cambra de SAI, per accionar-lo a traves
de la Cambra de Gestió Estació, CCM de FMB i localment des del túnel mitjançant polsadors.
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4.2.2.2.
Els cinquanta

de seguretat d

Data: 3 / 12 / 2019

.
amb un enllumenat de seguretat

.

La Inter distancia entre pantalles anirà augmentant
costats del túnel i en substitució en aquests cinquanta metres del enllumenat de la Zona de Circulació de Trens.
el pla de via sense enlluernar al personal de cabina dels trens.

senyalització de refugis de túnel.

4.2.2.5.

espais amb equipament tècnic.

Existint zones al túnel amb equipament tècnic que requereix manteniment
ventilacions, accessos a pous de interpropi
De forma general aquest tipus

4.2.2.6.

únel.

Segons

4.2.2.3.
D

, valorant pel tècnic assignat al

Zones de neteja de trens.
explotació de la xarxa, es definiran diferents trams de túnels per efectuar la neteja del interior

.
CRÍTIC

ó de forma exclusiva els

des de la Cambra de Baixa Tensió per alimentar aquest serveis i es dotarà a zones

4.2.2.7.

4.2.2.4.

aquests

Les cues de maniobra son trams de túnel cecs, sense possibilitat de circulació en una direcció i habilitats per efectuar
maniobra de trens, estacionaments provisionals, intervencions de neteja, canvi de personal de cabina, etc. Aquests es
troben principalment a les últimes estacions de les línies de FMB.

per la senyalització de refugis.

Des de la Cambra de
línies per
senyalització de refugis del túnel, una línia per cada direcció del túnel.

Cues de maniobra.

dels equips d

En general aquests trams de túnel tindran que dotarintern de FMB.

de tal forma que es cobreixin els nivells mínims de seguretat pel pas de personal

Cambra de BT tensió (circuits CRÍTICS).
Els equips d
per la senyalització de refugis seran de tipus auto reflectants i compliran les especificacions
tècniques i els sistemes
enllumenat i de
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-

4.3.

ls de reflexió dels materials previstos al projecte.

-

següents:
COLOR

mulació 3 dimensions amb el programa DIALUX.

TERRA
SOSTRE

-

MÍNIMA

quest

document mantinguda durant la vida útil de la lluminària i amb una uniformitat

àrea.

PARETS

-

REFLEXIÓ (%)

CLAR

25

FOSC

10

CLAR

50

FOSC

30

CLAR

50

MITG

30

FOSC

10

Taula 4.3.1
-

- El factor de depreciació serà el necessari per ajustar els càlculs i garantir que es mantinguin els valors mínims

estimades de vida útil del fabricant i sense efectuar manteniment de
neteja de la llumenera, es mantindran els valors mínims requerits i indicats com a més restrictius en aquest
document.

igual o superior a IP50 o amb il·luminació LED sense cap tipus de difusor que pugui provocar depreciació per

- Al programa DIALUX
Per la resta de lluminàries es calcularà aplicant la formula següent i en qualsevol cas no serà superior al 67%

zones de càlcul adients als espais o zones singulars i la quadrícula de

programa serà de 0,5mts x 0,5mts.

(segon UNE EN-12464):
Factor de depreciació = LLMF x RSMF x LSF x LMF
o

o preveure il·luminació decorativa, aquestes NO es tindran en compte pels càlculs
luminotècnics.

(CI

-

LLMF: Factor de manteniment del flux lluminós de la lluminària (Lamp Lumen Maintenance
Factor). Segons IES LM-80-08 (mètode aprovat de probes de depreciació lumínica de fonts
-21-11 (projecció de depreciació lumínica a llarg termini de fonts

per la part inferior,
però de forma general en estacions, túnel i oficines no superarà els 3mts.

En qualsevol cas els resultats més restrictius hauran de complir els valors
-HORES DE FUNCIONAMENT a una
temperatura ambient de 25ºC.
o

LSF: Factor de supervivència de la làmpada (Lamp Survival Factor).
-HORES DE
FUNCIONAMENT a una temperatura ambient de 25ºC.

o

RSMF: Factor de manteniment de las superfícies de la sala (Room Surface Maintenance Factor).
Per la classificació del

o

LMF: Factor de manteniment de la lluminària (Luminaire Maintenance Factor).
Per tractar-

segons la taula 4.1.4,

- En estacions:
o Els nivells de uniformitat mínima de 60%, a excepció de escales
sortides
de 40%.
o
o
ndex de reproducció cromàtica de 80.
- En túnel:
o
o
o
o
o
o
o

Túnel.
Zones de circulació de trens.

Zones de neteja de trens (visió dintre del tren).
Cues de maniobres.

Nivells mínims
d'il·luminació

Uniformitat
mínima

Grau
d'Enlluernament

5 lux
25 lux
25 lux
5 lux
200 lux
300 lux
50 lux

5%
10 %
10 %
10 %
60 %
60 %
10 %

18
18
18
18
18
18
18

Índex de reproducció
cromàtica
50
50
50
80
80
80
50
Taula 4.3.2.

- En àrees adjacents amb diferents necessitats lumíniques, el factor entre els nivells màxims i mínim serà inferior
a 5 pe

- El

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

el 5.

- El nivell lumínic es calcularà mesurant a nivell de terra excepte a les àrees de treball que es prendran les dades
a
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o Disposaran de marcat CE, expedient tècnic i informe de declaració de conformitat disponible per FMB.
o

5. CARACTERÍSTIQUES DE SEL·LECCIÓ.

dels seus components.
o Seran de Classe I ó Classe II segons correspongui.

5.1. CARACTERÍSTIQUES DE LES FONTS DE LLUM.

o El grau de protecció serà com a mínim IP54

Les característiques de les fonts de llum seran les següents:

o Tots els elements que formen o complementen la lluminària, disposaran d un mínim de dos fixacions elàstiques
ació Zhaga, formant part els

o

seus productes proposats de les especificacions estàndard per a les interfícies de mecanismes d'il·luminació
LED, amb l'objectiu final d'aconseguir que les fonts de llum LED fabricades per diferents companyies siguin
intercanviables.

per mitjà de cargols auto-blocant per evitar despreniments accidentals de difusors, reflectors, reixes,
antireflectants, etc.
o La garantia total de la llumenera, els accessoris i equips auxiliars serà de 5 anys com a mínim, treballant
segons especificacions tècniques. I conforme les lluminàries

l·len

àmbits de

FMB.

o

o Las llumeneres que disposin de deflector de vidre, aquest serà de seguretat (templet o laminat) per evitar

o El rendiment de les llampares escollides serà superior a 100 Lúmens/W.

accidents de caiguda per trencament.

o

o El comportament en front al foc de la llumenera serà el següent:

o Classificació energètica A o més eficient.
o Els fabricants de las fonts de llum (LED) han de garantir una uniformitat de color blanc en la seva producció
actual i a llarg termini, situant els seus productes en variacions màximes de 3 passos SDCM a
el·lipse de MacAdam i a lo llarg de la corba de Plank, de manera que l'observador no percebi molèsties
diferències de colors entre lluminàries fabricades en processos alternatius.
un 5% durant tota la vida

o
útil.
o La vida mitja de la làmpada serà superior a 50.000h.

En general el material disposarà de classificació A1.
Els components i cablejats interns seran A1 ó A2 auto-extingible, no propagador de la flama, no
cia
lumínica superior al 90% als 15 minuts d'assaig en cabina segons la norma UN-EN 50268).
Els equips compliran la normativa especifica vigent i com a mínim:
UNE EN 60598.1 Lluminàries
UNE EN 60598.2.1 Lluminàries fixes d'ús general
UNE EN 60598.2.2 Lluminàries encastades
UNE EN 60598.2.3 Lluminàries d'enllumenat públic
UNE EN 60598.2.5 Lluminàries projectors
UNE EN 60598 2.6 Lluminàries amb transformador integrat
UNE EN 60598.2.8 Lluminàries portàtils
UNE EN 60598.2.19 Lluminàries per a circulació d'aire

o
llum o 80.000h com a mínim.

5.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINARIES.
Les característiques de les lluminàries seran les següents:
Zhaga, formant part els

o

seus productes proposats de les especificacions estàndard per a les interfícies de mecanismes d'il·luminació
LED, amb l'objectiu final d'aconseguir que les fonts de llum LED fabricades per diferents companyies siguin

EQUIPS AUXILIARS:
UNE EN 60920 i 921 Balastos per a tubs fluorescents
UNE EN 60922 i 923 Balastos per a llums de descàrrega
UNE EN 60924 i 925 Balastos per a tubs fluorescents electrònics en corrent contínua
UNE EN 60926 i 927 Cebadors i arrencadors
UNE EN 60155 Cebadors d'efluvis
UNE EN 60928 i 929 Balastos per a tubs fluorescents electrònics en corrent altern
UNE EN 61046 i 047 Convertidors i reductors electrònics
UNE EN 61048 i 049 Condensadors per a enllumenat
UNE EN 61050 Transformadors per a tubs de neó.

intercanviables.
dos

o
o Les lluminàries

lació.

accessoris propis de suportació tant per suspensió al sostre, fixació a paret amb
s

-cables

com safates o guies de subjecció horitzontals.
o Les lluminàries es subministraran complertes, incloent cablejat, bombetes o font de llum i els elements auxiliars
o Les lluminàries es subministraran cablejades per la connexió directa a la xarxa a traves de bornes de pressió
tipus CEP WAGO (2 pols - presa de terra lateral)
o El rendiment de les lluminàries escollides serà superior al 80% (flux lluminós emes per la làmpada i retornat per
la mateixa lluminària).
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CARRILS:
UNE EN 60570 Sistemes d'alimentació elèctrica per carril.
UNE EN 60570.2.1 Sistemes d'alimentació elèctrica per carril. Parteix 2 - Alimentació mixta
PORTALÁMPARAS:
UNEIX 20.057 Casquillos i porta-llampares
UNEIX EN 60238 Porta-llampares rosca Edison
UNEIX EN 60400 Porta-llampares per a llums tubulars fluorescents
UNEIX EN 60360 Mètode normal escalfament de casquillos.
COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA:
EN 55015 Pertorbacions radioelèctriques
UNEIX EN 60555. P 2 Pertorbacions en xarxes (Harmònics)
UNEIX EN 61000.3.2 Pertorbacions en xarxes (límits)
UNEIX EN 61547 Requisits d'immunitat
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6. DOCUMENTACIÓ A APORTAR.

Ó.

document.
continuació:
·luminació Zhaga, formant part els

o

seus productes proposats de les especificacions estàndard per a les interfícies de mecanismes d'il·luminació

Els documents sol·licitats a aportar seran els següents:
1.

Memòria descriptiva de l'element lumínic (font de llum i lluminària), detalls constructius, materials empleats,
forma d'instal·lació, conservació, reposició dels diferents components i altres especificacions.

2.

Fitxa tècnica on es descriguin les seves marca, model, característiques, dimensions, prestacions i paràmetres
tècnics de funcionament.

3.

Taula de preus PVP del conjunt de la lluminària i amb el desglossament dels diferents components per a la
seva reposició en manteniment.

4.

Descripció i característiques del sistema d'alimentació elèctriques (balastos, arrencadors, font d'alimentació +
Drivers, etc.).

5.

Corbes:

LED, amb l'objectiu final d'aconseguir que les fonts de llum LED fabricades per diferents companyies siguin
intercanviables.
o

En general els elements auxiliars aniran integrats i fixats dintre de la llumenera, en cas que per espai o per
dissipació tèrmica sigui preferible la instal·lació externa, aquests aniran fixats i es preveurà un sistema que
impedeixi caigudes accidentals per manipulació directa o indirecta.

o

La alimentació serà a 230V, sense requeriment de Neutre i permetrà distorsions de tensions permanents de

o

Els equips disposaran de sistemes integrats de desconnexió automàtica individuals per evitar en cas de fallida,

15% Volts.
quips connectats de

n

a.
b.
c.
d.

contra sobre-

temperatures, sobrecarregues i curtcircuit amb reconnexió automàtica.
o

Els elements auxiliars instal·lats a FMB suportaran temperes ambients permanents de treball de 45ºC.

o

En cap cas els elements auxiliars superaran el 5% de pèrdues del sistema.

o

Permetran la regulació del flux lumínic de forma local i per equip, a traves de escales fixes (commutadors,

a.

resistències, ponts de corrent, etc.).

b.

Integraran un sistema de control automàtic intel·ligent que tingui en compte la depreciació lumínica per

c.

o

6.

Certificats si es disposen:

(aprox.) de la consigna de regulació i la electrònica compensi la degradació del LED amb un increment

d.

proporcional de la corrent de sortida fins arribar, al final de la vida útil de la font de llum (LED), al 100% de la

e.

consigna, tipus Constant Lumen Output (CLO) de Tridonic.

f.

La tassa de distorsió harmònica de tensió no serà superior al 2% i de distorsió de corrent el 10%.
inferiors al 20% de la intensitat nominal a ple rendiment.

o
o

Els equips instal·lats

o

Els connectors seran de pressió amb pinça -sense eines-

5 o IP54

lluminària.
temperatura de 25ºC, al 100% del
flux lluminós.

ti i per partides
ank situant els seus

de fabricació, amb la ubicació a
productes en variacions màximes de 3 passos SDCM.

hores de vida de la font de llum (LED), de tal forma que al inici de la instal·lació el LED funcioni a un 70%

o

Corba se distribució fotomètrica, flux lluminós total emès per la lluminària.
Corba del assaig de dissipació tèrmica de la lluminària.
Corba de degradació lumínica de la font de llum (fluorescent, bombeta, LED, etc.)
Si aplica, corba de degradació lumínica de la lluminària amb la font de llum per la dissipació tèrmica, brutícia als
difusors-reflectors, etc.

durant la vida útil estimada.
res ambient de funcionament de la lluminària sense alteració dels seus
paràmetres funcionals, en funció de la temperatura ambient exterior.
Certificat del grau de hermeticitat de la lluminària, detallant el grup òptic i compartiment dels accessoris
elèctrics.

7.

Marcat CE: Declaració de Conformitat i Expedient Tècnic o documentació tècnica associada.

8.

Certificat de garantia com a mínim 5 anys de la llumenera complerta (llumenera, accessoris i equips auxiliars).

9.

e garantia al que consti el compromís de producció continua en un

endollats.
t.

o
o

Disposaran de canals tèrmics ben identificats per garantir la correcta instal·lació i ubicació del element dintre

o

La garantia total els accessoris i equips auxiliars serà de 5 anys com a mínim i un 20% més que la vida útil de

10. Certificat que conforme el fabricant de lluminària, fonts de llum i equips auxiliars son membres de
·luminació Zhaga.
11. Altres assajos realitzats de la lluminària.

o fora de llumenera.
la font de llum amb un mínim de 80.000h.
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A nivell de referencia d’equips partits d’expansió directa Aire-Aire, s’exposen les cargues de refrigerant,
1.

OBJECTE

Aquest plec d’especificacions tècniques particulars té per objecte definir les premisses bàsiques de disseny, característiques de
subministrament i instal·lació del Sistema de Climatització a instal·lar a la xarxa de F.C.M.B., així com els requeriments a complir pel que
fa a gestió de clima, obra civil i ventilació de la dependència tècnica en que s'instal·li l’equip o equips de climatització.

REF. EQUIPO

POTENCIA
FRIGORIFICA

MITSUBISHI ELECTRIC
Mr. SLIM

Kcal/h

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

75 m

Precargada

PUHZ-ZRP35VKA

3.010 / 3.526

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

--

--

2,2

PUHZ-ZRP50VKA

4.300 / 5.160

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

--

--

2,4

PUHZ-ZRP60VHA

4.902 / 5.934

3,1

3,3

3,5

4,1

4,7

--

--

3,5

PUHZ-ZRP71VHA

6.106 / 6.880

3,1

3,3

3,5

4,1

4,7

--

--

3,5

PUHZ-ZRP100VKA
PUHZ-ZRP100YKA
PUHZ-ZRP100YKAR1

8.600 / 9.632

4,6

4,8

5,0

5,6

6,2

6,8

7,4

5,0

PUHZ-ZRP125VKA
PUHZ-ZRP125YKA
PUHZ-ZRP125YKAR1

10.578 / 12.040

4,6

4,8

5,0

5,6

6,2

6,8

7,4

5,0

PUHZ-ZRP140VKA
PUHZ-ZRP140YKA
PUHZ-ZRP140YKAR1

11.696 / 13.760

4,6

4,8

5,0

5,6

6,2

6,8

7,4

5,0

Al mateix temps es determinen les condicions mínimes acceptables per a l'execució d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, acord a
l'estipulat pel REIAL DECRET 1027/2007 de 20 de juliol pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, el REIAL
DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
Als equips amb instal·lació frigorífiques serà d’aplicació el Reglament de Seguretat per les Instal·lacions Frigorífiques i les seves
Instruccions Complementaries aprovades amb el Reial Decret 138/2011 del 4 de febrer.
Els dubtes que es plantegessin en la seva aplicació o interpretació seran aclarides pel tècnic de Metro assignat per l’assessorament o
pròpiament integrat en la Direcció Facultativa de l’obra. Pel fet d'intervenir en la mateixa, es pressuposa que l'empresa instal·ladora i
les subcontractes coneixen i admeten el present Plec de Condicions.

2.

AMBIT D’APLICACIÓ

El present plec d’especificacions tècniques particulars, serà d’aplicació en el disseny, redacció i execució de nous projectes que
continguin qualsevol sistema de climatització, ventilació de confort o ventilació de renovació d’aire, referent a les estacions de la xarxa,
edificis, oficines, dependències de tallers i/o aïllades i espais tancats de treball, explotats per FMB.

LONGITUD DE LINIA FRIGORÍFICA

CARGA INICIAL

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament (RSIF):

Així mateix, serà d’aplicació a les instal·lacions existents de climatització de les zones esmentades anteriorment, que es sotmetin a
qualsevol tipus de ampliació, modificació, reforma o rehabilitació.

a.

S’exclouen d’aquest plec de prescripcions tècniques les instal·lacions de refrigeració que es realitzin exclusivament per mitjà de
ventilacions forçada que impliquin un cabal d’aire igual o superior a 5000 m3/h, així mateix surten fora de l’àmbit d’aquet document les
ventilacions que formin part del sistema de evacuació (destinades a sobre pressionar zones) o d’un sistema d’extracció de fums.

Les instal·lacions frigorífiques corresponents a maneres i mitjans de transport terrestre, marítim i aeris, que es regiran
pel que es disposa en les normes de seguretat internacionals i nacionals aplicables als mateixos i en les seves normes
tècniques complementàries.

b.

Els sistemes secundaris utilitzats en les instal·lacions de climatització per a condicions de benestar tèrmic de les persones
als edificis, que es regiran pel que es disposa en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), aprovat per
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

c.

Els sistemes de refrigeració compactes (sistemes de condicionament d'aire portàtils, frigorífics i congeladors domèstics,
etc.) amb càrrega de refrigerant inferior a:

Aquest document fa referència al sistema de subministrament, transport, instal·lació, proves, assajos, verificacions i manteniment de
materials necessaris en el muntatge d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, estenent-se a tots els sistemes mecànics, hidràulics, elèctrics
i electrònics que formen part d’aquestes instal·lacions i regulades:
-

-

Pel REIAL DECRET 1027/2007 pel qual s’aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i Instruccions Tècniques
(RITE) , per garantir el compliment de les exigències d’estalvi i eficiència energètica, satisfer les finalitats bàsiques de la seva
funcionalitat per la qual és dissenyada i construïda, i incloguin tots els aspectes de la seva seguretat, atenent la demanda de
benestar (benestar tèrmic segons CTE-HE 2 de “Rendiment de les instal·lacions tèrmiques”) i higiene de les persones i millorar
així mateix la qualitat de l'aire, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips.
Pel REIAL DECRET 138/2011 del 4 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat per les Instal·lacions Frigorífiques i
les seves Instruccions Complementaries aprovades (RSIF)
Aquest reglament i les seves instruccions tècniques complementàries s'aplicaran a les instal·lacions frigorífiques QUE NO
ESTIGUIN DESTINADES A CONFORT TÈRMIC DE PERSONES de nova construcció, així com a les ampliacions, modificacions i
manteniment d'aquestes i de les ja existents.
No obstant això, a les instal·lacions i sistemes de refrigeració que a continuació es relacionen se'ls aplicarà única i
exclusivament l'establert en l'article 21 del present reglament:
a.

Instal·lacions per absorció que utilitzen BrLi-Aigua.

b.

Sistemes de refrigeració no compactes amb càrrega inferior a:
2,5 Kg. de refrigerant del grup L1. (R-22, R-134a, R-407a, R-410a, etc.)
0,5 Kg. de refrigerant del grup L2. (R-412a, R-143a, R-21, etc.)
0,2 Kg. de refrigerant del grup L3. (R-170, R-600a, etc.)
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2,5 Kg. de refrigerant del grup L1. (R-22, R-134a, R-407a, R-410a, etc.)
0,5 Kg. de refrigerant del grup L2. (R-412a, R-143a, R-21, etc.)
0,2 Kg. de refrigerant del grup L3. (R-170, R-600a, etc.)

3.

NORMATIVA

Tots els plecs, instruccions i normes que siguin legalment obligatòries al moment d'execució de les obres seran així mateix obligatòries
per a la realització de les mateixes, encara que no hagin estat incloses en la relació precedent.
Cap paràgraf d'aquest document alliberarà al CONTRACTISTA de la seva responsabilitat en el compliment de tots els codis i normes
nacionals i locals aplicables. En cas de discrepància entre les normes següents, s'entendrà que és vàlida la prescripció més restrictiva.
El CONTRACTISTA o els seus subcontractistes compliran, en tots els sentits, els Reglaments i/o requisits que els siguin aplicables, tant
per als equips com per al personal implicat. A continuació es destaquen:

3.1. Generals d’obra i de projecte
LLEI D'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ Llei 38/1999 de 5 de novembre de 1999, de Prefectura de l'Estat B.O.E.266 06.11.99
LLEI 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, on s’estableixen les normes bàsiques d’ordenació de les activitats industrials per les
administracions públiques, es fixen els mitjans i procediments per coordinar les competències en matèria d’indústria de les
administracions esmentades i Regulen l’actuació de l’Administració de l’Estat en relació amb el sector industrial.
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NORMES SOBRE LA REDACCIÓ DE PROJECTES I L'ADREÇA D'OBRES D'EDIFICACIÓ. Decreto 462/1971 d'11 de març de 1971 del
Ministeri d'Habitatge B.O.E.71 24.03.71
MODIFICACION DE L'ARTICLE 3 DEL DECRET 462/71. Reial decret 129/1985 de 23 de gener de 1985 del Ministeri d'Obres
Públiques i Urbanisme B.O.E.33 07.02.85
TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. Reial decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny
de 2000, del Ministeri d'Hisenda B.O.E.148 21.06.00
Correcció errors B.O.E.227 21.09.00
Es deroga excepte el capítol IV del títol V del llibre II, amb efectes de 30 d'abril de 2008, per Llei 30/2007, de 30 d'octubre
B.O.E.261 31.10.07
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC Llei 30/2007, de 30 d'Octubre de 2007, de Prefectura de l'Estat B.O.E.261 31.10.07 Entrada
en vigor el 30 d'abril de 2008
TEXT REFÓS DE LA LLEI DEL SOLC. Reial decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny de 2008 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.154
26.06.08
DICTA
NORMES
SOBRE
EL
LLIBRE
D'ORDRES
I
ASSISTÈNCIES
EN
LES
OBRES
D'EDIFICACIÓ
Ordre 9/6/1971 de 9 de juny B.O.E.144 17.06.71
Grau de protecció IP segons CEI 60529.
UNE 100-001/002, Condicions de Projecte

3.2. Instal·lacions Elèctriques
3.2.1. REBT
REIAL DECRET 842/2002, de 2 d'agost de 2002, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions
Tècniques Complementàries.
Correcció d'errors del Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en
matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, i a la llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. (BOE 207 26-8-2010)
REIAL DECRET 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat
industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici.
Correcció d'errors del Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en
matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
Qualitat servei subministrament elèctric EN 50160.
Requisits de seguretat d'equips elèctrics de mesura, control i ús en laboratori UNE-en-61010.
DOGC numero 4827/02/2007, pel que s’aproven les Normes Tècniques Particulars Generals de FECSA-ENDESA per a la
distribució i subministrament elèctric.
Ordenança Municipal de les condicions de protecció contra incendis en els locals i edificis de Barcelona, BOPB 83 del 5 d’abril
de 2008.
Reial Decret 444/1994, d’11 de març, pel que se estableixen “los procedimientos de evaluación de la conformidad y los
requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnètica de los equipos, sistemas e instalaciones.”
Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, que es va aprovar el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica
d’edificis.
UNE-EN 60204: Normes de seguretat per la construcció de quadros de maniobra.
IEC 61439: Normes per les conjunts de aparamenta de distribució de BT.
UNE EN 50122-1: Aplicacions a ferrocarrils - Instal·lacions fixes: Mides de protecció relacionades amb la seguretat elèctrica i la
posada a terra.
UNE EN 50122-2: Aplicacions a ferrocarrils - Instal·lacions fixes: Mides de protecció contra els efectes de els corrents
vagabunds produïts pels sistemes de tracció de corrent continu.
UNE 20109-73: Aparells elèctrics per a baixa tensió.
UNE 20119: Auxiliars de comandament: prescripcions generals i contactors.
UNE 20098: Conjunts d’aparells de baixa tensió muntats en fàbrica.
HD 384 UNE 20460: Instal·lacions elèctriques en edificis.
UNE-EN 115-1: Normes de seguretat per a la construcció i la instal·lació d’escales mecàniques i d’andanes mòbils, versió
2009.
UNE 20432 i UNE 20427: Assaigs de no propagació d’incendis, corresponent a IEC-332.1.
UNE 21147.1: Requisits de baixa corrosió, toxicitat i baixa densitat de fums, corresponent a la norma IEC-754.1
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No propagació de la flama.- A aquest respecte, satisfà les especificacions de la norma UNE 20432-1 (IEC 332-1), CEI 20.35, NFC 32070-C2, BS-4066.1 i la VDE-0472d.
No propagació del foc.- Supera les exigències de la norma IEEE 383-74, que s'utilitza per a verificar la no propagació del foc en
els cables de les centrals nuclears.
Baixa emissió de fums.- La quantitat de fums emesos per aquests materials segons la norma 21172 (IEC 1034) és inferior al
10% als que desprenen els convencionals, T1>60%.
Baixa emissió de gasos tòxics.- L'índex de toxicitat (It)és inferior a 2, segons norma UNE 21172-1,2 i IEC 1034-1, 2.
Lliure d'halògens.- Segons norma UNE 21147-1 (IEC 754-1, BS 6425-1), total absència d'halògens.
Els PLC’s hauran de complir la norma IEC que surti de la comissió 65.
Normes UNE aplicables als materials i als seus assajos.
3.2.2. Harmònics
IEC 255-4: Proves de pertorbacions a alta freqüència.
IEC 65: Proves de trens d’impulsos.
IEC 801: Resistència a les pertorbacions per descàrregues electrostàtiques i pels camps de radiació electromagnètica.
EN 50081, EN 50082 i EN 90081-1: La compatibilitat electromagnètica (EMC) serà la descrita, particularment els “nivells
resolencials” descrits en la norma EN 90081-1
IEC 61000-2-2 / EN 61000-2-2. Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public lowvoltage power supply systems.
IEC 61000-3-2 / EN 61000-3-2. Limits for harmonic current emissions (equipment i
IEC 61000-3-4 / EN 61000-3-4. Limits for harmonic current emissions (equipment input current > 16 A/ph).
IEC 61000-3-5 / EN 61000-3-5. Limitation of voltage fluctuations and flicker.
EN 50160. Voltage characteristics of public networks.
IEEE 519. Recommended practices and requirements for harmonic control in electrical power systems.
3.2.3. CEM
EMC Directive 2004/108/EC. For equipment liable to cause or be affected by electromagnetic disturbances.
UNE-en-61000-4-3 Immunitat Campos Irradiat.
UNE-en-61000-4-4 Immunitat Transitòria Ràpida.
UNE-en-61000-4-5 Immunitat Ones de Xoc.
UNE-en-61000-4-6 Immunitat Conduïda.
UNE-en-61000-4-8 Immunitat Campos Magnètic.
UNE-en-61000-6-2 Immunitat en entorns Industrials.
CEI 61000-3-2 Emissions d'Harmònics.
CEI 61000-3-3 Emissions Flicker (parpelleig)
EN 55011 Emissions Radiades i Conduïdes.
3.3. Climatització i Ventilació
3.3.1. RITE
REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, (deroga al
Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol).
Comentaris RITE – Estalvi i Eficiència Energètica en Climatització 7,
3.3.2. RSIF
REIAL DECRET 138/2011, del 4 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les seves
instruccions tècniques complementaries.
3.3.3. CTE
REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
MODIFICACIÓ RD314/2006. RD1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
Correcció d'errors RD1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correcció d'errors del RD314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓ RD314/2006. RD1675/2008 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓ RD314/2006. ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.04.09
Correcció d'errors i errates de l'ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓ RD314/2006
RD173/2010. Accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat B.O.E.61 11.03.10
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NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT: PART GENERAL I EDIFICACIÓ (NCSR-02)
Reial decret 997/2002, de 27 de setembre de 2002 del Ministeri de Foment B.O.E.244 11.10.02
REIAL DECRET 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció enfront del
soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de
l'Edificació
3.3.4. Emissió acústica i vibracions
CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ. DB-HR DOCUMENTO BÀSIC DE PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL MODIFICACIÓ RD314/2006
PEL qual S'APROVA EL DB-HR RD1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
Correcció d'errors RD1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
MODIFICACIÓ RD314/2006. RD1675/2008 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓ RD314/2006. ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.04.09
Correcció d'errors i errates de l'ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓ RD314/2006
Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll
ambiental.
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a
l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica.
DOGC 3675 – 11.7.2002, Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
RD173/2010. Accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat B.O.E.61 11.03.10
UNE-EN ISO 4871: 1997 Acústica. Declaració i verificació dels valors d'emissió sonora de màquines i equips. ( ISO 4871 :1996 ).
UNE 74105-1:1990 Acústica. Mètodes estadístics per a la determinació i la verificació dels valors d'emissió acústica establerts
per a les màquines i equips. Parteix 1: generalitats i definicions.
UNE 74105-2:1991 Acústica. Mètodes estadístics per a la determinació i la verificació dels valors d'emissió acústica establerts
per a maquinària i equips. Parteix 2: Mètodes per a valors establerts per a màquines individuals.
UNE 74105-3: 1991 Acústica. Mètodes estadístics per a la determinació i la verificació dels valors d'emissió acústica establerts
per a màquines i equips. Parteix 3: Mètode simplificat (provisional) per a valors establerts per a lots de maquines.
UNE 74105-4: 1992 Acústica. Mètodes estadístics per a la determinació i la verificació dels valors d'emissió acústica establerts
per a màquines i equips. Parteix 4: Mètode per a valors establerts per a lots de màquines.
DIN 45635. Measurement of noise emitted by machines; Airborne noise measurement, enveloping surface method; Test
report (Test record) for enveloping surface method.
UNE-EN ISO 5135:1999 Acústica. Determinació dels nivells de potència acústica de soroll emès per sortides d'aire, unitats de
sortida, reguladors i vàlvules mitjançant mesurament en sala reverberante. (ISO 5135:1997).
UNE-EN ISO 7235:1996 Acústica. Mètodes de mesurament per a silenciadors en conducte. Pèrdua d'inserció, soroll de flux i
pèrdua de pressió total. ( ISO 7235:1991 ).
ISOfTR11688-1 Acoustics. Recommended practice for the design of low noise machinery and equipment UNE-EN-55011688-1
:1998
UNE-EN ISO 11690-1:1997 Acústica. Pràctica recomanada per al disseny de llocs de treball amb baix nivell de soroll que
contenen maquinària. Parteix 1: Estratègies de control del soroll. ( ISO 11690-1: 1996 ).
UNE-EN ISO 11690-2:1997 Acústica. Pràctica recomanada per al disseny de llocs de treball amb baix nivell de soroll que
contenen maquinària. Parteix 2: Mesures de control del soroll. ( ISO 11690-2:1996 ).
UNE-EN ISO 11690-3:1999 Acústica. Pràctica recomanada per al disseny de llocs de treball amb baix nivell de soroll que
contenen maquinària. Parteix 3: Propagació del so i predicció del soroll en recintes de treball. (ISOfTR 11690-3:1997 ).
UNE-EN ISO 15667:2001 Acústica. Directrius per al control del soroll per mitjà de tancaments i cabines. ( ISO 15667:2000 ).

3.3.5. Ventilació i renovació d’aire
REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, (deroga al
Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol).
Reial decret 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Ordre de 16.7.81 (Ministeri de Presidència). Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament
d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària. IT.IC.02: Exigències ambientals i de confortabilitat.
Reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua
Calenta Sanitària, amb la finalitat de racionalitzar el seu consum energètic.
UNE-EN 13779, Ventilació d'edificis no residencials, Requisits de prestacions de sistemes de ventilació i condicionament de
recintes
UNE-EN 50272-2, Requisits de seguretat per les bateries i instal·lació de bateries: Bateries estacionaries.
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NTP 742: Ventilació general de edificis. (Nota Tècnica de Prevenció)
Reial Decret 32/75/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions tècniques i garanties de seguretat en Centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació. BOE número 288 de 1 de desembre. (Ordre 17224 de 6 de juny de 1984 - BOE d'1
d'agost de 1984) i Ordre 23948 del Ministeri d'Indústria i Energia de 18 d'octubre de 1984 (BOE 25-10-84) complementaria a
la de 6 de juliol de 1984 per la que s'aprovaven les MIE-RAT.
Normes tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya.
UL 900, Test performance of air filter units
SMACNA Low Velocity Duct Systems, Manual
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Inc.
NFPA 90A "Air conditioning and ventilating systems"
Anti-Friction Bearing Manufacturi Association (AFBMA)
Air Moving and Conditioning Association (AMCA):
AMCA 210, Laboratory. Methods of Testing Fans for Rating
AMCA Std. 210-74 Laboratory Methods of Testing Fans for Rating
AMCA Std. 500-75 Test Methods for Louvers, Dampers and Shutters
AMCA Std. 300-71 Test Code for Sound Rating Air Moving Devices

3.3.6. Equips de calefacció, climatització i aigua calenta sanitaria
CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ. DB-HE-4. ESTALVI D'ENERGIA, CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Reial decret 314/2006, del Ministeri d'Habitatge del 17 de març de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓ RD314/2006. RD1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
Correcció d'errors RD1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correcció d'errors del RD314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓ RD314/2006. RD1675/2008 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓ RD314/2006. ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.04.09 correcció d'errors i errates de
l'ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.09.09 MODIFICACIÓ RD314/2006
RD173/2010. Accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat B.O.E.61 11.03.10
REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES AlS EDIFICIS (RITE) Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol de 2007 el Ministeri de
la Presidència B.O.E.207 29.08.07
Correcció d'errors B.O.E.51 28.02.08
MODIFICACIÓ DEL RD1027/2007. Reial decret 1826/2009 de 27 de novembre B.O.E.298 11.12.09
Correcció d'errors B.O.E.38 12.02.10
CRITERIS HIGIÈNIC-SANITARIS PER A la PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONELOSIS Reial decret 865/2003 de 4 de juliol de
2003 del Ministeri de Sanitat i Consumo B.O.E.171 18.07.03
PROCEDIMENT BÀSIC PER A la CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ Reial decret
47/2007, de 19 de gener, del Ministeri de la Presidència B.O.E.27 31.01.07
Correcció d'errors B.O.E.276 17.11.07
ORDRE de 25 de juny de 1984 del Ministeri de Industria i Energia Instal·lació equips mesurada en instal·lacions tèrmiques.
REIAL DECRET 2532/1985, de 18 de desembre, per la qual es dicten especificacions que hauran de complir les xemeneies
metàl·liques modulars per a les instal·lacions de calefacció, climatització i Aigua Calenta Sanitària i grups electrògens per a
usos no industrials. BOE de 03-01-86
REIAL DECRET 138/2011, del 4 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les seves
instruccions tècniques complementaries.
3.3.6.1.

Aïllament Tèrmic.

CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ. DB-HE-1 ESTALVI D'ENERGIA, LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA. Reial decret 314/2006,
del Ministeri d'Habitatge del 17 de març de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓ RD314/2006. RD1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
Correcció d'errors RD1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correcció d'errors del RD314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓ RD314/2006. RD1675/2008 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓ RD314/2006. ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.04.09
Correcció d'errors i errates de l'ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓ RD314/2006
RD173/2010. Accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat B.O.E.61 11.03.10
PROCEDIMENT BÀSIC PER A la CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ. Reial decret
47/2007 de 19 de gener de 2007 del Ministeri de la Presidència B.O.E.27 31.01.07
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DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE NORMALITZACIÓ I HOMOLOGACIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS DE CONSTRUCCIÓ. Reial
decret 683/2003 de 12 de juny de 2003 del Ministeri de Ciència i Tecnologia B.O.E.153 27.06.03
NORMES PER A la UTILITZACIÓ DE LES ESCUMES DE UREAFORMOL USADES COM A AÏLLANTS EN L'EDIFICACIÓ. Ordre de 8 de
maig de 1984 de Presidència del Governo B.O.E.113 11.05.84
Ordre de 31 de juliol de 1987 per la qual es disposa el compliment de la sentència del tribunal
suprem de 9 de març de 1987, que declara la nul·litat de la disposició sisena de l'Ordre de 8 de maig de 1984 del Minis. de
Relac. amb les Corts i de la Secr. del Govern B.O.E.222 16.09.87
Modificació de 28 de febrer de 1989 del Minis. de Relac. amb les Corts i de la Secr. del Govern B.O.E.53 03.03.89

3.3.6.2.

Equips a pressió

REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIÓ I LES SEVES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES Reial decret 2060/2008, de 12
de desembre del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comercio B.O.E.31 05.02.09
Correcció d'errors B.O.E. 28.10.09
DISPOSICIONS D'APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DEL CONSELL DE LES COMUNITATS EUROPEES 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTS A
PRESSIÓ SIMPLES Reial decret 1495/1991 d'11 d'octubre de 1991 del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.247 15.10.91
Correcció d'errors B.O.E.282 25.11.91
MODIFICACIÓ RD1495/1991.
Reial decret 2486/94 de 23 de Desembre del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.20 24.01.95
DISPOSICIONS D'APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DEL CONSELL DE LES COMUNITATS EUROPEES 76/767/CEE SOBRE APARELLS A
PRESSIÓ Reial decret 473/88 de 30 de març de 1988 del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.121 20.05.88
MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA MIE-AP3 Reial decret 2549/1994 de 329 de desembre del
Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E. 24.01.95
REIAL DECRET 1244/1979 de 4 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells a Pressió RAP BOE núm. 154, 28/06/1979),
modificat pel REIAL DECRET 507/1982 de 15 de gener de 1982 pel qual es modifica el Reglament d'Aparells a Pressió aprovat
pel RD 1244/1979 de 4 d'abril de 1979 i pel REIAL DECRET 1504/1990 pel qual es modifiquen determinats articles del RAP.
ORDRE de 31 de maig de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 148, 21/06/1985) per la qual s'aprova la
Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP11, del Reglament d'Aparells a Pressió, referent a aparells destinats a escalfar
o acumular aigua calenta, fabricats en sèrie.
ORDRE de 31 de maig de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 147, 20/06/1985) per la qual s'aprova la
Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP12 del Reglament d'Aparells a Pressió, referent a calderes d'Aigua Calenta.
ORDRE de 28 de març de 1985 (BOE núm. 89, 13/04/1985) que modifica l'ORDRE de 17 de març de 1981, del Ministeri
d'Indústria i Energia (BOE núm. 84, 08/04/1981) (BOE núm. 395, 22/12/1981) per la qual s'aprova la ITC-MIE-AP1 "Calderes,
economitzadors, pre- calentadors, sobrecalentadors i recalentadors".
ORDRE d'11 d'octubre de 1988, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 253, 21/10/1988) per la qual s'aprova la
Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP13 del Reglament d'aparells a pressió, referent a bescanviadors de calor amb
plaques.
REIAL DECRET 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i
del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de pressió i es modifica el REIAL DECRET 1244/1979, de 4 d'Abril, que va aprovar el
Reglament d'aparells a pressió.

ORDRE de 30 de Març de 1991, per la qual cosa s'aproven les especificacions tècniques de disseny i muntatge d'instal·lacions
solar tèrmiques per a producció d'aigua calenta.
REIAL DECRET 3089/82 Radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids. Normes tècniques. (BOE 22/11/82)
Reial decret 363/1984 de 22 de febrer, Complement de les normes tècniques sobre assajos per l’homologació de radiadors i
convectors per mitjà de fluids. Modifica el RD 3089/82 (BOE 25/02/84).
RESOLUCION de 15 de setembre de 1985 Modifica disposicions reguladores. Modifica la RESOLUCION de. 15/07/81. BOE
01/02/86
RESOLUCION de 30 de juny de 1983 Modifica la RESOLUCION de 25/02/83. BOE 11/07/83
ORDRE de 31 de juliol de 1987 Nul·litat de disposició 6ª. Modifica l'Ordre 08/05/84( BOE 16/09/87)
ORDRE de 28 de febrer de 1989 Modifica l'Ordre 08/05/84.(BOE 03/03/89)

3.3.6.4.

REIAL DECRET 142/2003 Regula l'etiquetatge energètic dels condicionadors d'aire d'ús domèstic. (BOE 14/02/03)
REIAL DECRET 2643/1985, de 18 de desembre, pel qual es declara d'obligat compliment les especificacions tècniques d'equips
frigorífics i bombes de calor i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.
REIAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les
seves instruccions tècniques complementaries.
Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions de Baixa Temperatura – Documento del IDAE. PET-REV octubre 2002.
Ordre 29/11/2001 de 29 de novembre, Modificació Instruccions tècniques Complementaries MI-IF002,MI-IF004 I MI-IF009
del reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques.
Ordre 23/12/1998 de 23 de desembre, Plantes i instal·lacions frigorífiques. Modificacions de les I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 I
MI-IF009 del reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques.

3.3.6.5.

Equips de calefacció

Carnet professionals d'instal·ladors de calefacció i climatització del Ministeri d'Indústria i Energia.
ORDRE de 10 de febrer de 1983 sobre Radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids. Normes tècniques sobre
assajos per a l'homologació. (BOE 15/02/83)
NORMES TÈCNIQUES DELS TIPUS DE RADIADORS I CONVECTORS DE CALEFACCIÓ PER MITJÀ DE FLUÍDOS I LA SEVA
HOMOLOGACIÓ PEL MINISTERI D'INDÚSTRIA I ENERGIA Ordre de 10 de febrer de 1983 del Ministeri d'Indústria i Energia
B.O.E.39 15.02.83
COMPLEMENTARI DEL REIAL DECRET 3089/1982, DE 15 D'OCTUBRE, QUE VA ESTABLIR LA ADESIÓ A NORMES TÈCNIQUES
DELS TIPUS DE RADIADORS I CONVECTORS DE CALEFACCIÓ Reial decret 363/1984 de 22 de febrer de 1984 del Ministeri
d'Indústria i Energia B.O.E.48 25.02.84
ORDRE de 21 de juny de 2000, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE núm. 154, 28/06/2000) que modifica l'ORDRE de 10
de febrer de 1983, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 39, 15/02/1983) per la qual s'aproven les Normes tècniques
dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.
DISPOSICIONS d'aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 92-42-CEE, relativa als requisits de
rendiment per a les calderes noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos, modificada per la
Directiva 93-68-CEE, del Consell. Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 73,
27/03/1995) (C.I. - BOE núm. 125, 26/05/1995)
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Canonades frigorífiques

Ordre 29/11/2001 de 29 de novembre, Modificació Instruccions tècniques Complementaries MI-IF002,MI-IF004 I MI-IF009
del reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques.
Ordre 23/12/1998 de 23 de desembre, Plantes i instal·lacions frigorífiques. Modificacions de les I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 I
MI-IF009 del reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques.
ORDRE de 6 d'octubre de 1980, del Ministeri d'Indústria i Energia per la qual s'aprova la ITC-MIE-AP2 "Canonades per a fluids
relatius a calderes". (BOE núm. 265, 04/11/1980)
UNE-EN ISO 12944: Protecció d'estructures d'acer enfront de la corrosió mitjançant sistemes de pintura protectors.
UNE-1063: Caracterització de canonades segons la matèria de pas.
UNE 92.001, Aptat. 1,2,3 y 4 referent a aïllament tèrmic de canonades frigorífiques
UNE 92.201, 92.202, 92.225, 92.226 y 92.227 referent a càlculs de aïllants tèrmics per cononades frigorífiques.
UNE 92.106 y 92.228 referents a las escumes elastomèriques per canonades frigorífiques.

3.3.6.6.
3.3.6.3.

Equips de climatització

Gasos refrigerants

Reglament Europeu (CE) 842/2006 sobre determinats gasos fluorados d'efecte hivernacle, que tracta de reduir les emissions
de HFCs, PFCs i SF6 lloc que contribueixen al canvi climàtic i es comptabilitzen per a compliment de les obligacions derivades
del protocol de Kyoto.
Reglament Europeu (CE) 1005/2009, sobre substàncies que esgoten la capa d'ozó, que prohibeix l'ús i posada al mercat de
manera general de CFCs, HCFCs, Halones i altres substàncies organohalogenadas, salvo per a alguns casos específics.
Reial decret 795/2010, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorados i equips basats en els mateixos,
així com la certificació dels professionals que ho utilitzen, que estableix algunes restriccions per a la venda de les substàncies
regulades en els anteriors reglaments quan es destinen a usos com a refrigerants o agents d'extinció d'incendis.

3.4. Control de Qualitat
REGLAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA PER A la QUALITAT I SEGURETAT INDUSTRIAL Reial decret 2200/1995, de 28 de
desembre de 1995 del Ministeri de Treball B.O.E.32 26.02.96
Correcció d'errors B.O.E.57 06.03.96
MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET 2200/1995 PEL qual S'APROVA EL REGLAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA PER A la
QUALITAT I SEGURETAT INDUSTRIAL Reial decret 411/1997, de 21 de març de 1997 del Ministeri d'Indústria i Energia
B.O.E.100 26.04.97
Disseny, fabricació i servei segon estàndard ISO 9001.
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UNE 100-010, Proves d'ajust i equilibrat.
UNE 100-101/102/103/104, relatives a conductes d'aire.
UNE 100-211/212/213, relatives a ventiladors.
UNE 100-705. Mesurament de cabal d'aire en reixetes i difusors
UNE 100-040, Protecció de les vies d'evacuació mitjançant pressurització
SIS 05 59 00 Graus de rovell en superfícies d’acer
INTA 16 02 99 Assaig de tall per enreixat
DIN 53 151 Assaig de tall de reixeta en pintures

3.5. Eficiència energètica
REIAL DECRET 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica
d'edificis de nova construcció (BOE Num. 27 de 31 de gener de 2007).
DIRECTIVA 2002/91/CE, de 16 de desembre de 2002, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'eficiència energètica
dels edificis.
LLEI 1/2001, de 21 de maig, sobre construcció d'edificis aptes per a la utilització d'energia solar (BOC 067/ 2001 de- Dimecres
30 de maig de 2001)
LIMITACIÓ DE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI MITJANÇANT LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Directiva
93/76/CEE de 13 de setembre del Consell de les Comunitats Europees DOTZE.237 22.09.1993
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS Directiva 2002/91/CE de 16 de desembre del Parlament Europeu i el Consell DOTZE.65
4.01.03
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS (REFUNDICIÓN) Directiva 2010/31/UE de 19 de maig del Parlament Europeu i el
Consell DOTZE.153 18.06.10

3.6. Consideracions Mediambientals
ACTUALITZA EL CATÀLEG D'ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DE L'ATMOSFERA I S'ESTABLEIXEN LES
DISPOSICIONS BÀSIQUES PER A LA SEVA APLICACIÓ Reial decret 100/2011 de 28 de gener del Ministeri de Medi ambient, i
Mitjà Rural i Marí B.O.E.25 29.01.11
REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, INSALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES DE 30 DE NOVEMBRE DE 1961. Aquest reglament
queda derogat per la Llei 34/2007, de 15 de novembre. No obstant això, mantindrà la seva vigència en aquelles comunitats i
ciutats autònomes que no tinguin normativa aprovada en la matèria, en tant no es dicti aquesta normativa.
APLICACION DEL REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, INSALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES DE 30 DE NOVEMBRE DE 1961
(DG 12-A, Disp. 1084) A les ZONES DE DOMINI PUBLICO I SOBRE ACTIVITATS EXECUTABLES DIRECTAMENT PER ORGANS
OFICIALS Decret 2183/1968, de 16 d'agost, del Ministeri de la Governació B.O.E.227 20.09.68
Correcció errors B.O.E.242 08.10.68
Aquest reglament queda derogat per la Llei 34/2007, de 15 de novembre. No obstant això, mantindrà la seva vigència en
aquelles comunitats i ciutats autònomes que no tinguin normativa aprovada en la matèria, en tant no es dicti aquesta
normativa.
INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES PER A l'APLICACIÓ DEL REGLAMENT ABANS CITAT Ordre de 15 de març de 1963 del
Ministeri de la Governació 02.04.63
Aquest reglament queda derogat per la Llei 34/2007, de 15 de novembre. No obstant això, mantindrà la seva vigència en
aquelles comunitats i ciutats autònomes que no tinguin normativa aprovada en la matèria, en tant no es dicti aquesta
normativa.
QUALITAT DE L'AIRE I PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA Llei 34/2007 de 15 de novembre de la Prefectura de l'Estat B.O.E.275
16.11.07
Queda derogat el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, aprovat per Decret 2414/1961, de 30 de
novembre. No obstant això, el citat Reglament mantindrà la seva vigència en aquelles comunitats i ciutats autònomes que no
tinguin normativa aprovada en la matèria, en tant no es dicti aquesta normativa.
TEXT REFÓS D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DE PROJECTES Reial decret Legislatiu 1/2008 d'11 de gener del Ministeri
de Medi ambient B.O.E.23 26.01.08
MODIFICACIÓ RDL1/2008. Llei 6/2010 de 24 de març de la Prefectura de l'Estat B.O.E. 25.03.2010
EMISSIONS SONORES EN L'ENTORN DEGUDES A DETERMINADES MÀQUINES D'ÚS A l'aire lliure
Reial decret 212/2002 de 22 de febrer de 2002 B.O.E.52 01.03.02
MODIFICA RD212/2002. Reial decret 524/2006, de 28 d'abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06
REGLAMENT QUE ESTABLEIX CONDICIONS DE PROTECCIÓ DEL DOMINI PÚBLIC RADIOELÈCTRIC, RESTRICCIONS A les
EMISSIONS RADIOELÈCTRIQUES I MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA ENFRONT D'EMISSIONS RADIOELÈCTRIQUES Reial
decret 1066/2001 de 28 de setembre de 2001 del Ministeri de la Presidència B.O.E.234 29.09.01
Correcció d'errors B.O.E.257 26.10.01
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Correcció d'errors B.O.E.91 16.04.02
Correcció d'errors B.O.E.93 18.04.02
LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRATS DE LA CONTAMINACIÓ Llei 16/2002 de 01 de juliol de 2002 B.O.E.157 02.07.02.
Modifica la LLEI 38/1972, de 22 de desembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
REGLAMENT PER Al DESENVOLUPAMENT I L'EXECUCIÓ DE LA LLEI 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCIÓ I CONTROL
INTEGRATS DE LA CONTAMINACIÓ Reial decret 509/2007, de 20 d'abril de 2007, de Ministeri de Medi ambient B.O.E.96
21.04.07
OZÓ EN L'AIRE AMBIENTI Reial decret 1796/2003 de 26 de desembre de 2003 del Ministeri de la Presidència B.O.E.11
13.01.04
RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL. llei 26/2007 de 23 d'abril de 2007 de Prefectura de l'Estat B.O.E.255 24.10.07
Reial decret 2090/2008 de 22 de desembre del Ministeri de Medi ambient, i Mitjà Rural i Marí B.O.E.308 23.12.08
PLA D'ENERGIES RENOVABLES vigent del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
Fabricació segon estàndard ISO 140001.

3.7. Gestió de Residus
NORMATIVA ESTATAL
CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ. DB-HS-2 SALUBRITAT, RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Reial decret 314/2006, del
Ministeri d'Habitatge del 17 de març de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓ RD314/2006. RD1371/2007 B.OEI.254 23.10.07
Correcció d'errors RD1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correcció d'errors del RD314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓ RD314/2006. RD1675/2008 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓ RD314/2006. ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.04.09
Correcció d'errors i errates de l'ORDRE VIV/984/2009 del Ministeri d'Habitatge B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓ RD314/2006
RD173/2010. Accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat B.O.E.61 11.03.10
PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ Reial decret 105/2008 d'1 de febrer de 2008 del Ministeri
de la Presidència B.O.E.38 13.02.08
OPERACIONS DE VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS I LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS Ordre MAM/304/2002 de 8 de
febrer de 2002 del Ministeri de Medi ambient B.O.E.43 19.02.02
Correcció d'errors B.O.E.61 12.03.02
ELIMINACIÓ DE RESIDUS MITJANÇANT DIPÒSIT EN ABOCADOR. Reial decret 1481/2001 de 27 de desembre de 2001 del
Ministeri de Medi ambient B.O.E.25 29.01.02
Es modifica l'art. 8.1.b).10, per Reial decret 105/2008, d'1 de febrer B.O.E.38 13.02.08
NORMATIVES AUTONÒMIQUES I LOCALS
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Ordre del 6/9/1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel que s'aprova el Catàleg General de Residus de Catalunya.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
Ordenances municipals sobre recollida selectiva de residus considerats urbans.

3.8. Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat
ADAPTACIÓ DE LA LEGISLACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A l'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT. Reial decret
67/2010 de 29 de gener de 2010 de Ministeri de la Presidència B.O.E.36 10.02.10
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l'Estat B.O.E.269 10.11.95
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. DESENVOLUPO Art.24 LLEI 31/1995 Reial decret 171/2004 de 30 de gener de 2004 del
Ministeri de Treball i Assumptes Socials B.O.E.27 31.01.04
Correcció d'errors B.O.E.60 10.03.04
LLEI DE REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Llei 54/2003 de 12 de desembre de 2003
de Prefectura de l'Estat B.O.E.298 13.12.03
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ Reial decret 39/1997 de 17 de gener de 1997 del Ministeri de Treball i Assumptes
Socials B.O.E.27 31.01.97
Es modifiquen les disposicions final segona i addicional cinquena, per reial decret 780/1998, de 30 d'abril B.O.E.104 01.05.98
Es modifica l'art. 22, per Reial decret 688/2005, de 10 de juny B.O.E.139 11.06.05
Es modifiquen els arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 i 36 i AFEGEIX el 22 bis, 31 bis, 33 bis i les disposicions addicionals 10,
11 i 12, per Reial decret 604/2006, de 19 de maig B.O.E.127 29.05.06
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MODIFICACIÓ RD39/1997
Reial decret 604/2006 de 19 de maig del Ministeri de Treball i Assumptes Socials B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACIÓ RD39/1997
Reial decret 337/2010 de 19 de març del Ministeri de Treball i Immigració B.O.E. 23.03.2010
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de
1997 del Ministeri de la Presidència B.O.E.256 25.10.97
Es modifica l'annex IV per Reial decret 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
MODIFICACIÓ RD1627/1997
Reial decret 604/2006 de 19 de maig del Ministeri de Treball i Assumptes Socials B.O.E.127 29.05.06
MODIFICA RD1627/1997
Reial decret 337/2010 de 19 de març del Ministeri de Treball i Immigració B.O.E. 23.03.2010
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILIZACION PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL Reial
decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 del Ministeri de la Presidència B.O.E.188 07.08.97
MODIFICACIÓ RD1215/1997 Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre del Ministeri de la Presidència B.O.E.274 13.11.04
DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Reial decret 485/1997 de 14
d'abril de 1997 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials B.O.E.97 23.04.97
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997 del
Ministeri de Treball i Assumptes Socials B.O.E.97 23.04.77 Es modifica l'annex I, per Reial decret 2177/2004, de 12 de
novembre B.O.E.274 13.11.04
REGLAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA PER A la QUALITAT I SEGURETAT INDUSTRIAL Reial decret 2200/1995, de 28 de
desembre de 1995 del Ministeri de Treball B.O.E.32 26.02.96
Correcció d'errors B.O.E.57 06.03.96
MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET 2200/1995 PEL qual S'APROVA EL REGLAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA PER A la QUALITAT
I SEGURETAT INDUSTRIAL Reial decret 411/1997, de 21 de març de 1997 del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.100 26.04.97
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL EN L'ÀMBIT DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL Reial
decret 216/1999 de 5 de febrer de 1999 del Ministeri de Treball B.O.E.47 24.02.99
LLEI REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ Llei 32/2006 de 18 d'octubre de 2006 de la
Prefectura de l'Estat B.O.E.250 19.10.06
MODIFICA L.32/2006. RD337/2010 de 19 de març del Ministeri de Treball i Immigració B.O.E. 23.03.2010
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. Reial
decret 1109/2007 de 24 d'agost de 2007 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials B.O.E.204 25.08.07
Correcció d'errors B.O.E.219 12.09.07
MODIFICA RD1109/2007. RD337/2010 de 19 de març del Ministeri de Treball i Immigració B.O.E. 23.03.2010
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES Als TREBALLS AMB EL RISC DE EXPOSICIÓ A l'AMIANT. Reial
decret 396/2006 de 31 de març de 2006 del Ministeri de la Presidència 11.04.06
PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS ENFRONT DELS RISCOS DERIVATS O QUE PUGUIN DERIVAR-SE
DE LA EXPOSICIÓ A VIBRACIONS MECÀNIQUES Reial decret 1311/2005 de 4 de novembre de 2005 del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials 05.11.05
DISPOSICIONS MÍNIMES PER A la PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS ENFRONT DEL RISC ELÈCTRIC
Reial decret 614/2001 de 8 de juny de 2001 del Ministeri de la Presidència 21.06.01
PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB ELS AGENTS QUÍMICS
DURANT EL TREBALL Reial decret 374/2001 de 6 d'abril de 2001 del Ministeri de la Presidència 01.05.01
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A la *UTILIZACION PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL Reial decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 de Ministeri de Presidència 12.06.97
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS ANCERÍGENOS DURANT EL
TREBALL Reial decret 665/1997 de 12 de maig de 1997 de Ministeri de Presidència 24.05.97
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL
TREBALL Reial decret 664/1997 de 12 de maig de 1997 de Ministeri de Presidència 24.05.97
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A la MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE COMPORTI
RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PER ALS TREBALLADORS Reial decret 487/1997 de 14 d'abril de 1997 de Ministeri
de Presidència 13.04.97
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL Ordre de 9 de març de 1971 del Ministeri de Treball 16.03.71
PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ Al
SOROLL Reial decret 286/2006 de 10 de març de 2006 del Ministeri de la Presidència B.O.E.60 11.03.06
Correcció d'errors B.O.E.62 14.03.06
Correcció d'errors B.O.E.71 24.03.06
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES Al TREBALL AMB EQUIPS QUE INCLOUEN PANTALLES DE
VISUALITZACIÓ. Reial decret 488/1997 de 14 d'abril de 1997 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials B.O.E.97 23.04.97
REGULACIÓ DE LES CONDICIONS PER A la COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL Reial decret 1407/1992 de 20 de novembre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria
del Govern B.O.E.311 28.12.92
Correcció d'errors B.O.E.47 24.02.93
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MODIFICACIÓ RD1407/1992. RD159/1995 de 3 de febrer del Ministeri de la Presidència B.O.E.57 08.03.95
Correcció d'errors B.O.E.69 22.03.95
MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DEL REIAL DECRET 159/1995 QUE VA MODIFICAR Al seu torn EL REIAL DECRET 1407/1992 RELATIU
A les CONDICIONS PER A la COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL Ordre de 20 de febrer de 1997 del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.56 06.03.97
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES Ordre de 20 de maig de 1952
Directiva 1999/92/CE relativa a les disposicions mínimes per a la millora de la protecció de la salut dels treballadors exposats
als riscos derivats d'atmosferes explosives
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses per Decret 2414/1961 W ITC.
Reglament de Seguretat per a Plantes i instal·lacions Frigorífiques (Reial decret 3099/1977).
Requeriments aplicables de la Comunitat Autònoma i Ajuntament.
Directiva Europea ATEX. Directiva 94/9/CE (Reial decret 400/96) relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives". Els equips a instal·lar
en zones classificades hauran d'anar acompanyats de la declaració de conformitat i el corresponent marcat segons aquesta
directiva.
Classificació d'emplaçaments perillosos d'acord amb EN60079.

3.9. Seguretat.
IEC 60950-1 / EN 60950-1. Information technology equipment - Safety - Part: General requirements
IEC 60439. Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.
Directiva BT: 2006/95/EC

3.10. Normativa Particular de F.C.M.B.
Sense ser una llista exhaustiva ni limitatiu, són aplicable les següents normatives particulars de F.C.M.B:
Normes particulars de F.C.M.B.
Normes per a l'execució de treballs per personal extern en la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Normes de seguretat per a treballs en la zona de vies de la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Normes per a la realització d'operacions de tall i reposició de tensió en la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Normativa general i procediments d’homologació pels pilots de seguretat.
Plec de prescripcions tècniques dels ascensors hidràulics del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Plec de prescripcions tècniques dels ascensors elèctrics del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Plec d'especificacions tècniques de les escales mecàniques del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Plec d’especificacions tècniques dels passadissos mòbils del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Especificacions tècniques per la posada a terra d’estructures metàl·liques sobre catenària rígida.
Especificacions tècniques del Sistema d’Adquisició de Dades Elèctriques de la Xarxa de BT de FMB.
Especificacions tècniques de l’enllumenat i senyalització d’accessos d’estacions.
Especificacions tècniques pels Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda a la Xarxa de BT de FMB.
Extracte d'especificacions tècniques de pous de esgotament i fosses sèptiques.
Plec de prescripcions tècniques del sistema de detecció i extinció d’incendis del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Extracte d’especificacions tècniques d’instal·lacions comercials del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Plec d’especificacions tècniques del sistema de senyalització de emergència als túnels del Ferrocarril Metropolità de
Barcelona”.
Plec d’especificacions tècniques dels ventiladors del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Compromisos mediambientals, proveïdors i subcontractistes.
Clàusula general mediambiental.
Instruccions per la gestió de residus d’empreses subcontractades.
En general, totes les prescripcions que figurin en les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guardin relació amb les
obres relatives al sistema d'adquisició de dades elèctrics en els quarts de baixa tensió de les estacions de Metre, amb les
seves instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.

3.11. Certificacions del Fabricant
El fabricant tindrà les certificacions ISO 9001 y 14001. La certificació assegura que el control de qualitat i les mesures mediambientals
han segut certificades per un organisme acreditat i compleixen aquest estàndards reconeguts internacionalment.
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4.

reforma s'ha de justificar l'adaptació dels equips generadors de calor o fred i els seus nous rendiments energètics així com, si escau, les
mesures de seguretat complementàries que la nova font d'energia demandi per al local on se situï, d'acord amb aquest reglament i la
normativa vigent que li afecti.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS.
4.1. Descripció general de necessitats

Totes les dependències disposaran d’una renovació d’aire adient, ja sigui natural (reixes de ventilació, finestres, etc.) o forçada.
La instal·lació tèrmica es dissenya, calcula, executa, manté i ha d'utilitzar-se de tal forma que s'obtingui una qualitat tèrmica de
l'ambient, una qualitat de l'aire interior i una qualitat de la dotació d'Aigua Calenta Sanitària acceptable per als usuaris de les
edificacions sense que es produeixi menyscapte de la qualitat acústica de l'ambient, complint els requisits següents:
Qualitat tèrmica de l'ambient: Manteniment dels paràmetres que defineixen l'ambient tèrmic dins d'un interval de valors determinats
amb la finalitat de mantenir unes condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.
Qualitat de l'aire interior: Manteniment d'una qualitat de l'aire interior acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els
contaminants que es produeixin de forma habitual durant l'ús normal dels mateixos, aportant un cabal suficient d'aire exterior i
garantint l'extracció i expulsió de l'aire viciat. (Segons les categories de qualitat de l'aire interior, IDA1 (òptima qualitat), IDA2 (bona
qualitat), IDA3 (qualitat mitjana) i IDA4 (baixa qualitat) contemplades en la Instrucció IT1 del RITE), amb la següent aplicació:

Quan existeixi un canvi de l'ús previst d'un edifici, en el projecte o memòria tècnica de la reforma s'analitzarà i justificarà la seva
explotació energètica i la idoneïtat de les instal·lacions existents per al nou ús així com la necessitat de modificacions que obliguin a
contemplar la zonificació i el fraccionament de les demandes d'acord amb les exigències tècniques del RITE, RSIF i la normativa vigent
que li afecti.
La necessitat de climatització dels diferents espais, es definirà amb la normativa vigent de seguretat i salut del treball, el RITE, RSIF i la
direcció facultativa de FMB valorant l’activitat particular prevista per aquestes zones.
En el cas d’instal·lació, modificació o desballestament d’equips amb instal·lació frigorífica i que sigui d’aplicació el Reglament de
Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques (INSTAL·LACIONS QUE NO ESTIGUIN DESTINADES AL CONFORT TÈRMIC DE PERSONES), es
seguiran les indicacions dels articles i les instruccions complementaries d’aquest reglament.
En cap cas s’instal·laran a les dependències, estacions o centres de treball de FMB instal·lacions frigorífiques amb refrigerants
catalogats al Grup L2 i L-3 d’aquest Reglament (RSIF), refrigerants de mitja i baixa seguretat.
El Reglament de Seguretat d’instal·lacions Frigorífiques fa diverses classificacions:

IDA1.- Hospitals, clíniques, laboratoris, guarderies i similars.
IDA2.- Oficines, residències (estudiants i ancians), locals comuns d'edificis hotelers, sales de lectures, museus, sales de
tribunals, aules d'ensenyament i similars, piscines i similars.
IDA3.- Edificis comercials, cinemes, teatres, salons d'actes, habitacions d'edificis hotelers, restaurants cafeteries, bars, sales
de festes, gimnasos, locals per a l'esport (excepte les piscines), sales d'ordinadors i similars.
IDA4.- Mai s'emprarà, excepte casos especials que hauran de ser justificats.
Higiene: La temperatura de l'aigua de tornada al sistema de preparació i acumulació d'aigua calenta serà major que 50°C, ja que
aquesta temperatura és suficient perquè la proliferació de la legionel·la estigui controlada.
Qualitat de l'ambient acústic: Limitar, en condicions normals d'utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel soroll i les
vibracions d'aquestes instal·lacions.
S'exigirà el compliment de l'apartat 3.4.1 del CTE, que els subministradors d'equips proporcionin la següent informació tècnica, de
caràcter obligatòria:
Nivell de potència acústica d'equips que produeixen sorolls estacionaris, com a bombes, ventiladors, cremadors, maquinària
frigorífica, unitats terminals per al control i la difusió d'aire, ventila-convectors, inductores, etc.
Rigidesa mecànica i càrrega màxima dels jaços elàstics empleats en bancades d'inèrcia. Amortiguació, corba de
transmissibilitat i càrrega màxima dels sistemes de anti-vibració utilitzats en l'aïllament de maquinària i conduccions.
Coeficient d'absorció acústica dels productes absorbents empleats en conductes de ventilació.
Atenuació de conductes prefabricats, expressada com a pèrdues per inserció.
Atenuació total dels silenciadors interposats en conductes o encastats en elements constructius, com a façanes.

a)

b)

c)

d)

Es tindrà en compte que, la Potència Tèrmica Nominal en Generació de Fred / Calor requereix projecte:
> 70 kW ............... Sí (projecte)
> 5 i <= 70 kW...... Memòria Tècnica
<= 5 kW................ No necessari

e)
En qualsevol cas si es disposa d’instal·lació frigorífica, s’aplicarà RSIF.

Quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor, fred, o de tots dos tipus, la potència tèrmica nominal de la
instal·lació, a l'efecte de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, s'obtindrà com la suma de les potències tèrmiques
nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per cobrir el servei, sense considerar en aquesta suma la
instal·lació solar tèrmica.
En el cas de les instal·lacions solars tèrmiques la documentació tècnica de disseny requerida serà la que correspongui a la potència
tèrmica nominal en generació de calor o fred de l'equip d'energia de suport. En el cas que no existeixi aquest equip d'energia de suport
o quan es tracti d'una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia solar, la potència, a aquests efectes, es
determinarà multiplicant la superfície d'obertura de camp dels captadors solars instal·lats per 0,7kW/m2.
Totes les reformes de les instal·lacions esmentades anteriorment que precisin documentació de legalització, requeriran la realització
prèvia d'un projecte o memòria tècnica sobre l'abast de la mateixa, en la qual es justifiqui el compliment de les exigències del RITE i la
normativa vigent que li afecti en la part reformada.

Classificació per classe de refrigerant,
a. Refrigerants grup L1 o d’alta seguretat. Refrigerants no inflamables i d’acció tòxica lleugera o nul·la. (R-22, R-134a,
R-407a, R-410a, etc.)
b. Refrigerants grup L2 o de mitjana seguretat: refrigerants d'acció tòxica o corrosives o inflamable o explosiva
barrejada amb aire a un percentatge per volum igual o superior a 3,5 per cent. (R-412a, R-143a, R-21, etc. )
c. Refrigerants grup L3 o de seguretat baixa: refrigerants inflamables o explosiu barrejats amb aire en un percentatge
en volum del menys el 3,5 per cent. (R-170, R-600a, etc.)
Classificació de fluids secundaris,
a. tipus a: fluids l'intercanvi de calor es produeix exclusivament per transferència de calor sensible.
b. tipus b: fluid amb intercanvi de calor produït amb canvi de fase sòlid-líquid.
c. tipus c: fluid amb intercanvi de calor produït amb canvi de fase líquid-vapor.
Classificació de tipus de sistemes de refrigeració general,
a. sistema directa: Quan l'evaporador o el condensador refrigeració està en contacte directe amb el medi que refreda
o calenta.
b. sistema indirecte: Quan l'evaporador o el condensador refrigeració, situat fora del lloc on s'extreu o cedeix calor al
medi a tractar, refreda o escalfa un fluid secundari que es fa circular per uns intercanviadors per refredar o escalfar
el medi esmentat.
Classificació de tipus de sistemes de refrigeració amb criteris de seguretat,
a. tipus 1: refredament sistema instal·lat en un espai ocupat per persones, no es consideren una habitació específica.
b. tipus 2: sistema amb sector d'alta pressió en una sala específica o a l'exterior de refredament.
c. tipus 3: sistema de refredament amb totes les parts que continguin refrigerant situat en una sala específica o a
l'exterior.
Classificació per tipus de local,
a. categoria A. Locals que poden estar oberts al públic, i que normalment estan ocupats per persones amb capacitat
limitada de moviments per respondre davant d’una emergència (a títol merament d'exemple s'indiquen els
següents: Hospitals, asils, sanatoris, presons, comissaries de policia , residències d'avis o Llars d'infants)
b. categoria B. Locals on les persones poden pernoctar i locals als que no es controla el nombre de persones presents
o als que te accés qualsevol persona no familiaritzada amb les mesures de seguretat personals requerides (a títol
merament d'exemple s'indiquen els següents: teatres, cinemes, auditoris, sales de ball, sales d'espectacles, sales
d'exposició, Biblioteques, Museus, supermercats, centres comercials, centres d'ensenyament, centres esportius,
esglésies, estacions de transport públic, hotels, restaurants, o habitatges)
c. categoria C. Locals on NOMÉS Pot l' REUNIR onU del nombre Limitat De personatges , de les Quines Alguna de Elles
estarà familiaritzada Amb les Mesures generals de seguretat (a títol merament d'exemple s'indiquen els següents:
despatxos professionals , oficines , laboratoris , o llocs de Treball en general) .
d. categoria D. Locals no oberts al públic i als quals tenen accés només a persones autoritzades que estaran
familiaritzades amb les mesures de seguretat generals de l'establiment (a títol merament d'exemple s'indiquen els
següents: centres de producció, indústries químiques o alimentaries, fàbriques de gel, magatzems frigorífics o àrees
restringides de supermercats).

Quan la reforma impliqui el canvi del tipus d'energia o la incorporació d'energies renovables, en el projecte o memòria tècnica de la
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f)

Classificació de les instal·lacions frigorífiques,
a. Nivell 1. Instal·lacions formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si amb una potència
elèctrica instal·lada en els compressors per cada sistema inferior o igual a 30 kW elèctrics sempre que la suma total
de les potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics no excedeixi de 100 kW, o per equips
compactes de qualsevol potència, sempre que en tots dos casos utilitzin refrigerants d'alta seguretat (L1), i que no
refrigerin càmeres o conjunts de càmeres d'atmosfera artificial de qualsevol volum.
b. Nivell 2. Instal·lacions formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si amb una potència
elèctrica instal·lada en els compressors superior a 30 kW elèctrics en algun dels sistemes, o que la suma total de les
potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics excedeixi de 100 kW, o que refredin càmeres
d'atmosfera artificial, o que utilitzin refrigerants de mitjana i baixa seguretat (L2 i L3).

Amb caràcter previ a l'execució de les instal·lacions frigorífiques incloses en l'àmbit d'aplicació del present reglament haurà d'elaborarse la següent documentació tècnica en la qual es posi de manifest el compliment dels preceptes reglamentaris.
a.
b.

Les instal·lacions frigorífiques de NIVELL 1 requeriran l'elaboració d'una breu memòria tècnica descriptiva de la instal·lació
subscrita per un instal·lador frigorista o un tècnic titulat competent, que seran responsables que la instal·lació compleixi les
exigències reglamentàries.
Les instal·lacions frigorífiques de NIVELL 2 requeriran l'elaboració d'un projecte subscrit per un tècnic titulat competent que
serà responsable que la instal·lació compleix amb les exigències reglamentàries.

Al projecte s'inclourà un annex on es consignarà el valor teòric actual estimat de l'impacte total equivalent sobre l'escalfament
atmosfèric (TEWI), així com els càlculs justificatius d'aquesta estimació, que es fonamentaran en el contingut de l'apèndix 2 de la IF-02.
L'execució de les instal·lacions es realitzaran sempre per empreses frigoristes o per empreses instal·ladores acreditades de conformitat
amb el previst en el RITE, en el cas d'instal·lacions que es trobin dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament conformement al
projecte o memòria tècnica, segons correspongui, i amb subjecció al prescrit en el present reglament i a la resta de la normativa vigent
aplicable i instruccions dels fabricants dels equips que les integren.

4.1.1. Classificació i càlcul general de necessitats de renovació d’aire.
Pel disseny i càlcul de la ventilació i qualitat de l’aire necessària en cada zona s’aplicaran els criteris recollits al RITE, UNE-EN
13779:2008 i indicats en aquest punt del document.
Queden exclosos d’aquest punt les ventilacions d’estació i de túnel, ja que per la seva singularitat requereixen un estudi particular de
cada cas.
Totes les dependències disposaran d’una renovació d’aire adient, ja sigui natural (reixes de ventilació, finestres, etc.) o forçada.
Les sales climatitzades de nova creació o afectades per reformes amb un cabal de ventilació igual o superior a 1.000m3/h disposaran
d’un climatitzador d’aire primari actiu (recuperador entàlpic) amb comportes motoritzades i sistema de control automàtic digital.
Les sales climatitzades amb un cabal inferior, disposaran de sistemes per minimitzar les pèrdues de energia tèrmica, ja sigui per mitja
de recuperador entàlpic, comportes mecanitzades que impedeixin les fuites tèrmiques quan no actuï la ventilació i/o control de la
ventilació amb sondes de CO2.
En les dependències de nova creació o afectades per reformes amb una ocupació molt irregular, es disposarà d’un control de
funcionament i velocitat per la ventilació a través de sistemes automàtics com sensors d’ocupació, sondes de CO2, etc.
Les sales que continguin bateries o acumuladors elèctrics de nova creació o afectades per reformes, disposaran d'una ventilació natural
o forçada, que garanteixi una renovació complerta i ràpida de l'aire segons UNE-EN 50272-2:2001. Els vapors evacuats no han de
penetrar en locals contigus.
El cabal de ventilació dels locals s’establirà en funció de la seva activitat i per la necessitat de qualitat de l’aire interior segons la taula
següent:

L'execució de les instal·lacions de Nivell 2 haurà d'efectuar-se sota l'adreça d'un tècnic titulat competent en funcions de director de la
instal·lació, que subscriurà el corresponent certificat tècnic d'adreça d'obra
Al finalitzar els treballs d’instal·lació, modificació o desballestament definitiu de qualsevol instal·lació amb aplicació del Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, del Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques o qualsevol altre normativa vigent, es
sol·licitarà la tramitació í les inspeccions implícites per la posada en servei, juntament a la documentació requerida per FMB del
subsistema.
Segons es recull a l’article 18 del reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques, una de les obligacions del titular de la
instal·lació es no posar en funcionament la instal·lació sense haver rebut la documentació indicada en article 20.2 d'aquest reglament i
sense haver presentat davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació indicada en l'article 21.

IDA 1

Aire d'òptima qualitat: hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies.

IDA 2

Aire de bona qualitat: oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residencies d'ancians i
d'estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'ensenyament i assimilables i
piscines.
Aire de qualitat mitjana: edificis comercials, cinemes, teatres, salons d'actes, habitacions d'hotels i
similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festes, gimnasos, locals per a l'esport (excepte piscines)
i sales d'ordinadors.
Aire de qualitat baixa: utilitzacions molt generals.

IDA 3

IDA 4

Categoria del aire interior en funció del us.

En aplicació de les infraestructures de FMB quedarà la següent classificació:
IDA 1

Aire d'òptima qualitat: dispensaris mèdics.

IDA 2

Aire de bona qualitat: oficines, sales de reunions, centres de control, etc.

IDA 3

Aire de qualitat mitjana: recepcions, dependències tècniques i no tècniques, vestuaris, office,
menjadors, sales de descans, tallers, magatzems, cabines de control d’estació, salons d'actes,
restaurants, cafeteries, bars, sales d'ordinadors.
Aire de qualitat baixa: no aplicable.

IDA 4

S’estableixen 5 mètodes pel càlcul del cabal de necessitats mínimes d’aportació d’aire exterior de ventilació. Dos dels cinc mètodes son
indirectes on el cabal es determina per la ocupació o per la superfície dels locals. Els altres tres mètodes son directes, on el cabal de
ventilació es determina a partir de la carga contaminant de l’edifici o carga tèrmica.
Segons les característiques i activitat de cada zona s’utilitzarà el mètode càlcul de ventilació adient:
A.
B.
C.
D.
E.
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Sales amb ocupació freqüent o permanent de personal.
Sales sense ocupació de personal o amb ocupació ocasional.
Sales amb alts nivells de concentració de CO2 o amb una alta ocupació puntual.
Sales amb concentració de contaminants específics.
Sales que contenen bateries o acumuladors elèctrics.
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En cas que sigui d’aplicació més d’un mètode de càlcul, es recomana utilitzar el mes restrictiu en necessitat de cabal d’aire.
4.1.1.3.
4.1.1.1.

A. MÈTODE INDIRECTE DE CABAL D’AIRE EXTERIOR PER PERSONA.

Es tracta d’un mètode molt adequat per aplicació on els principals contaminants son les produïdes per les substàncies volàtils que emet
el cos humà, com per exemple sales amb un alt nivell d’ocupació ocasional i una durada controlada. (sales d’actes, de concents, etc.)

S'emprarà en locals on les persones tinguin una activitat metabòlica del voltant de 1’2 met, quan la major part de les emissions
contaminants siguin produïdes per les persones.
Categoria

l/s per persona

m3/h per persona

IDA 1

20

5’55

IDA 2

12’5

3’47

IDA 3

8

2’22

C. METODE DIRECTE PER CONCENTRACIÓ DE CO2.

El cabal de ventilació mínim requerit per la salut es calcula per mitja de la fórmula següent:

Qh

Si la tassa metabòlica T és diferent a 1’2 met, els cabals es multiplicaran per T/1’2, tenint en compte l’activitat prevista segons la taula
adjunta:

W/m2

met

Tombat, recolzat.

46

0’8

Assegut, relaxat.

58

1’0

Activitat sedentària (oficina, col·legi, laboratori)

70

1’2

De peu, activitat lleugera (compres laboratori)

93

1’6

De peu, activitat mitja (dependent, treball domèstic)

116

2,0

B. METODE INDIRECTE DE CABAL D’AIRE PER UNITAT DE SUPERFICIE.

no aplicable

--

IDA 2

0’83

0’23

IDA 3

0’55

0’15

ppm (*)

IDA 1

350

IDA 2

500

IDA 3

800

D. METODE DIRECTE PER CONCENTRACIÓ DE CONTAMINANTS ESPECIFICS.

m3/h per persona
4.1.1.5.

E. METODE DIRECTE PER DEPENDENCIES QUE CONTENEN BATERIES O ACUMULADORS
ELÈCTRICS. (UNE-EN 50272-2:2001)

El valor mínim de la corrent d’aire per la ventilació d’una zona o dependència on hi hagi una bateria es calcularà segons la fórmula
següent:

IDA 4
0,28
0,08
Cabals d'aire exterior mínim per unitat de superfície en locals no
dedicats a la ocupació humana permanent (Taula 1.4.2.4 del RITE)

Q
On

El cabal d’aire d’extracció de locals de servei, serà com a mínim de 2 l/s (0’55 m3/h) per m2 de superfície de planta, entenent com a
local de servei els espais normalment no habitat destinat per exemple a cambra de comptadors, neteja etc.

o
o
o

En els locals dedicats a vestuaris i lavabos es garantirà com a mínim una renovació d’aire de 10 vegades per hora el volum de la
dependència.

o

La ventilació dels WC serà independent a la resta i es garantirà una renovació d’aire de 15 vegades per hora del volum de la
dependència. L’encesa del sistema de ventilació serà simultani amb l’enllumenat individual de cada espai i es programarà un retard de
parada de 10 min després de tancament d’aquest enllumenat.
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Categoria

Quan en un local existeixin emissions conegudes de materials contaminants específics s’aplicarà el mètode de disseny especificat a la
UNE-EN 13779:2008 (punt 7.4.2.3).

Per espais no dedicats a ocupació humana permanent s’aplicaran els valors de la taula següent:
l/s per persona

v

IDA 4
1.200
Concentració de CO2 als locals (Taula 1.4.2.3 del RITE)
(*) Concentració (parts per milió en volum) per damunt de la concentració en l’aire exterior.

4.1.1.4.

IDA 1

1

Els valors de concentració de CO2 en el interior sobre l’exterior (Ch,i – Ch,o) es dissenyaran en funció de la qualitat de l’aire interior
(IDA),

Tassa metabòlica (T)

Categoria

Gh
C h ,o

On Qh es el cabal de ventilació mínim, Gh es la carga contaminant de CO2 en l/s (contant (19/3600) l/s per persona), (Ch,i – Ch,o) la
diferencia entre la concentració de CO2 en l’aire interior i exterior en parts per un (10-6
en la UNE-EN 13779:2008.

IDA 4
5
1’39
Cabals d'aire exterior mínim per persona (Taula 1.4.2.1 del RITE)

4.1.1.2.

C h,i
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0'05 n I gas C rt 10

3

m3 / h

Q = corrent d’aire de la ventilació en m3/h.
n = es el número d’elements.
C rt = es la capacitat de (C 10 ) dels elements de plom (Ah) [U f =1,8V/element a 20°C] o la capacitat (C 5 ) dels elements de NiCd
(Ah), [U f =1V/element a 20°C].
I gas = es la corrent que produeix gas en mA per Ah, capacitat estimada per la corrent de carrega flotant I flotant o la corrent de
carrega ràpida I ràpida .

I gas

I flo tan t / rapida f g f s mA / Ah

I flotant = es la corrent de carrega flotant sota una condició completament carregada a una tensió de carrega flotant
definida a 20°C.
I ràpida = es la corrent de carrega ràpida sota una condició completament carregada a una tensió de carrega ràpida
definida a 20°C.
f g = es el factor d’emissió de gas, proporció de corrent en un estat completament carregat que produeix hidrogen.
f s = es el factor de seguretat per encaixar elements defectuosos en una línia de bateries i en una bateria en mal
estat o antiga.
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A menys que el fabricant aporti un altre dada, els valors preferibles per Igas seran els indicats en la taula següent:

La definició de les classes de filtres seran d’acord a la norma CEN-EN 779:2002

Bateries de Plom
obert
Sb<3%

Bateries de
Plom hermètic
VRLA

L gas Carrega de Flotació

5

1

5

L gas Carrega Ràpida

20

8

50

Bateries NiCd

2

L’àrea lliure mínima, en cm , per garantir una renovació d’aire de forma natural dintre d’una dependència amb bateries o acumuladors
elèctrics, es calcularà amb la fórmula següent:

A
On

28 Q

Classe de Filtració
CEN-EN 779

Eficiència mitja –
Colorimétrica Em%

Pa

F5

40 < Em < 60

450

F6

60 < Em < 80

450

F7

80 < Em < 90

450

F8

90 < Em < 95

450

F9

95 < Em

450

La descarrega i recirculació d’aire extret, complirà les disposicions de nivells de contaminació pel seu reaprofitament de la norma UNEEN 13779:2007.

3

Q = corrent d’aire de la ventilació en m /h.
A = Àrea lliure d’apertura en la entrada i sortida (cm2)
* La velocitat de en aquest càlcul s’estima en 0,1m/s.

La ventilació natural disposarà com a mínim de dos reixes situades en parets oposades o en una mateixa paret amb una separació
mínima de 2mts. Els vapors evacuats no han de penetrar en locals contigus.
4.1.2. Classificació general de necessitats de Climatització.

4.1.1.6.

En aquest document es distingiran tres grups de dependències per definir el sistema i les necessitats generals de climatització, sent de
forma resumida les següents:

QUALITAT DE L’AIRE

GRUP 1: Sales tècniques sense ocupació de personal.
Aquest tipus de sales deuran disposar d’un sistema de climatització estable i robust i incorporaran sempre que sigui possible un
sistema free-cooling.

La qualitat de l’aire exterior ODA es classifica segons la UNE-EN 13779:2008 en funció dels següents nivells:

ODA 1

Aire pur que pot contenir partícules sòlides de forma temporal (per exemple pol·len).

ODA 2

Aire exterior amb concentracions altes de partícules i/o de gasos contaminants.

ODA 3

Aire exterior amb concentracions molt altes de gases contaminants i/o partícules.

GRUP 2: Sales tècniques amb ocupació de personal.
En les sales on comparteixi espai un equip electrònic o sistema crític que requereixen un sistema de refrigeració amb un lloc de
treball amb ocupació de personal, es deurà de garantir per una banda: la temperatura de confort i els requeriments mínims de
qualitat de l’aire que requereix un lloc de treball i per altre banda l’estabilitat del sistema de refrigeració per l’equip electrònic o
sistema crític.

Les instal·lacions de la xarxa de METRO de FMB es consideren ambients oberts i per tant podem classificar com ODA 1 totes les
aportacions d’aire extretes directament o a prop del carrer, com Vestíbuls i plantes inter-mitjes d’estacions.
En cas d’utilitzar aire interior com aire d’aportació per dependències es realitzarà un anàlisis de la qualitat de l’aire previ d’un any amb
una presa de mostres de com a mínim 7 dies en cada canvi estacionaris. En cas de no ser possible la emissió d’aquest estudi,
s’utilitzaran els valors extrets del informe remes pel departament de medi ambient de FMB i es classificaran les aportacions de les
andanes de les estacions, patis de vies, etc. com ODA 2, amb el material predominant d’Òxid de Ferro (Fe2O3) i una quantificació
-3
-3
aproximada de: PM 10 : 51-52% (46) i PM 2,5 : 41-61% (41).

En aquets cassos es requerirà la instal·lació de sistemes de climatització i refrigeració independents amb controls de clima també
independents i la instal·lació d’un sistema de renovació d’aire amb recuperador entàlpic que garanteixi l’aprofitament d’energia
tèrmica generada.
GRUP 3: Sales no tècniques amb ocupació de personal.
En les sales destinades a llocs de treball amb ocupació de personal i que no existeixin equips electrònics o sistemes que
requereixen refrigeració constant, només s’haurà de tenir en compte el confort tèrmic de la sala i els requeriments mínims de
qualitat de l’aire necessari.

En totes les aportacions d’aire forçat de FMB, s’instal·larà un filtre i/o pre-filtre per donar la qualitat a l’aire interior necessària segons
la taula següent:
Qualitat de l’aire interior
Qualitat de l’aire exterior
ODA 1 (aire net)
ODA 2 (aire amb pols)
ODA 3 (concentració molt
elevada de pols i gasos).

IDA 1
(alta)

IDA 2
(mitja)

IDA 3
(moderada)

IDA 4
(baixa)

F9

F8

F7

F5

F7+F9

F6+F8

F5+F7

F5+F6

F7+GF+F9a

F7+GF+F9a

F5+F7

F5+F6
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Taula de classificació general de necessitats de Climatització i renovació d’aire:

Aquestes dependències aniran equipades de forma general amb:

Ventilació /
Renovació
d'aire

GRUP 1: Sales tècniques sense ocupació de personal.
o Cambra Comunicacions principal. (CCOM)

X

o Cambra Comunicacions secundària. (CCAUX)

X

o Cambra Enclavaments.
X

o Cambres amb equips de comunicacions en general.

X

X

X

X

X

X

o Cambra SAI (CSAI)

X

--

Sistema de renovació d’aire.
o Ventilació forçada
o Instal·lació per la gestió de control comuna amb el sistema de Clima.

Instal·lació recuperador entàlpic

Instal·lació Sistema free-cooling

Alimentació elèctrica SAI

Alimentació elèctrica Crítica

Alimentació elèctrica No Crítica

Alimentació elèctrica
Clima

Instal·lació de Cortina d'aire als accessos

Climatització individual al interior armaris comunicacions

Sistema Centralitzat VRV multi Split, aire/aire .

Dos unitats partides Inverter aire/aire 1x1 (Redundant)

Unitat partida Inverter Industrial aire/aire 1x1

Equips de Climatització
d’expansió directa

Sistema de Climatització amb unitat partida aire-aire d’expansió directa.
o Instal·lació de línia de fred composta per les canonades de coure necessitaries segons instal·lació (2 ó 3 tubs).
o Instal·lació de cables per l’alimentació elèctrica, interconnexió del sistema amb les unitats i bus del Sistema del
Control Centralitzat de Clima (SCCC) de FMB.
o Sistema de regulació de temperatura composat per un termòstat programable fixe en paret o integrat amb el
Sistema Centralitzat de Control de Clima, segons criteri del tècnic de FMB.
o Instal·lació del tub de PVC per l’evacuació de l’aigua de condensats, conduit aquest fins al punt de desguàs general
mes proper, en cas necessari també s’instal·laran bombes d’aigua de condensats.
o Canal tancada de PVC ABS M-1 per allotjar la línia de fred (Canonades refrigerants) amb separadors per la línia
d’alimentació elèctrica i el bus d’interconnexió amb la resta d’unitats de fred o la unitat exterior. (Canalització
independent pel circuit elèctric i circuit frigorífic)

Sistemes d’aprofitament de l’energia i estalvi energètic
o Instal·lació de Climatitzador d’aire primari, amb gestió automàtica per mitja de comportes motoritzades i control
digital (recuperadors entàlpic).
o Sistemes de free-cooling
o Reforç del aïllament tèrmic.
o Ubicació per la distribució de clima.
o Programació del sistema de control de control.
o Connexió a la xarxa de comunicacions les senyals d’ alarma dels equips.
Les dimensions de la cambra haurà de permetre la correcta instal·lació de tot l’equipament necessari, el correcte manteniment dels
equips, així com la correcta ventilació de la cambra.

X

--

X

X

--

X

4.2. Condicions d’eficiència energètica
4.2.1. Condicions Generals d’eficiència energética

GRUP 2: Sales tècniques amb ocupació de personal.
o Cambra de Control d’Estació (CCE).

X

X

X

X

X

o Cambres singulars.

X

X

X

X

X

A cada projecte, ja sigui d’edifici de nova construcció, modificació o reforma d’un existent, s’adjuntarà el certificat d’eficiència
energètica de l’obra executada corresponent amb els càlculs justificatius (segons el programa informàtic CALENER GT), definit en el
Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, que es va aprovar el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis.
Aquest procediment bàsic es composa dels passos següents:

GRUP 3: Sales no tècniques amb ocupació de personal.
o Sales de descans personal TMB / extern.
o

Despatxos i oficines.

o Centres d’atenció al client.
o

Dependències Singulars.

o Espais comercials (sota demanda)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Certificació d’eficiència energètica de projecte: procediment administratiu.
Definició de la qualificació d’eficiència energètica de projecte.
Realització del certificat d’eficiència energètica de projecte.
Obtenció de l’etiqueta d’eficiència energètica de projecte.
Construcció de l’edifici: Protocol d’inspecció, control i seguiment en elaboració.
Certificació d’eficiència energètica d’edifici acabat: procediment administratiu.
Definició de la qualificació d’eficiència energètica d’edifici acabat
Realització del certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat.
Obtenció de l’etiqueta d’eficiència energètica d’edifici acabat.

A nivell particular, les dependències tècniques que disposin de sistema de climatització hauran de disposar d’una classificació “A” i les
dependències que exclusivament disposin de ventilació o renovació d’aire forçada disposaran del classificació “B”.
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4.2.2. Condicions particulars d’eficiència energètica del sistema de Climatització.
Les instal·lacions tèrmiques es dissenyen, calculen, s'executen, mantenen i s'utilitzen de tal forma que es redueixi el consum d'energia
convencional de les mateixes i, com a conseqüència, les emissions de gasos d'efecte hivernacle (Canvi Climàtic) i uns altres
contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació
d'energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:
Rendiment energètic: els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i transport de fluids, se
seleccionaran amb vista a aconseguir que les seves prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més
properes possible al seu règim de rendiment energètic màxim. En tot cas el EER/COP ó el coeficient d’eficiència energètica de
fred i calor respectivament (Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance) en cap cas serà inferior a 3’2. (EER/COP>3’2)
Distribució de calor i fred: els equips i les conduccions (xarxes de distribució dels fluids portadors) de les instal·lacions
tèrmiques han de quedar aïllats tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals amb
temperatures properes a les de sortida dels equips de generació.
Regulació i control: les instal·lacions tèrmiques estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris perquè es
puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums
d'energia a les variacions de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.
Comptabilització de consums: les instal·lacions tèrmiques han d'estar equipades amb sistemes de comptabilització perquè
l'usuari conegui el seu consum d'energia, i per permetre el repartiment de les despeses d'explotació en funció del consum,
entre diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples consumidors.
Recuperació d'energia: les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l'estalvi, la recuperació d'energia i
l'aprofitament de les energies residuals.
Utilització d'energies renovables: les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb l'objectiu
de cobrir amb aquestes energies una part de les necessitats de l'edifici.
Es verificarà que, en els espais, les particions interiors que limiten les unitats d'ús amb sistema de climatització previst, amb les zones
comunes no climatitzades, tindran cadascuna d'elles una transmitància no superior a 1,2 W/m2K.

Les dependències del GRUP 3 (sales no tècniques amb ocupació de personal) on es prevegi una ocupació de personal intermitent o
esporàdica, s’instal·larà com a mínim un sistema de control per ajustar de forma automàtica el funcionament de l’equip a les
necessitats de la sala amb els sistemes de control següents:
o Sistema de detecció de presencia d’alta sensibilitat amb un o mes detectors per radiofreqüència.
Les màquines de climatització vindran equipades amb el mòdul corresponent per connectar una entrada analògica
lliure de tensió i executar la funció de PAUSA o SLEEP del equip.
Sistema de detecció per radiofreqüència ocults, tipus ORBIS ECOMAT MINI o similar.
o Sistema de desconnexió parcial del sistema de climatització degut a una entrada analògica lliure de tensió donada per un final
de carrera de porta oberta, connexió sistema de ventilació, etc.
Les màquines de climatització vindran equipades amb el mòdul corresponent per connectar una entrada analògica
lliure de tensió i executar la funció de de PAUSA o SLEEP del equip.
o Sistema de control amb programació horària astronòmica digital del mateix fabricant de l’equip de climatització,
Comandament de control fixat a paret i connectat a la màquina per mitjà d’un cable tipus MITSUBISHI ELECTRIC
PAR-31MAA.
o Sistema de desconnexió total del sistema de climatització degut a una entrada analògica lliure de tensió donada l’ordre de la
centraleta de detecció d’incendis, etc.
Les màquines de climatització vindran equipades amb el mòdul corresponent per connectar una entrada analògica
lliure de tensió i executar la funció de STOP del equip.

4.3.2. Climatització del equips crítics dels sistemes d’emergència.
Els equips de climatització que garanteixen el correcte funcionament dels sistemes de protecció civil i emergència s’alimentaran de la
pròpia xarxa elèctrica de SAI com la resta d’equips de seguretat en cas d’emergència, per exemple els equips d’aire condicionat de les
sales de SAI generals d’estació.

4.3. Principis de Funcionament
4.3.1. Control de funcionament autònom
Tots els equips de clima que no disposin de sistema de gestió centralitzat, funcionaran de forma autònoma a través de un termòstatprogramador fixe a paret amb un sistema de contrasenya per controlar la manipulació indeguda dels paràmetres bàsics.
Per garantir el màxim temps de funcionament del sistema de climatització de les dependències del GRUP 1 (Sales tècniques sense
ocupació de personal) i alimentades del circuit elèctric crític o SAI, s’instal·laran els següents sistemes d’alarma per detectar l’aturada o
mal funcionament dels equips de fred:
o S’instal·larà un termòstat programable extern dins del armari de comunicacions que doni més calor, amb una sonda de
temperatura PT100 , que donarà una alarma al PLC del CXL a través d’uns contactes lliures de tensió, en cas de detectar una
temperatura superior a la prefixada.
Termòstat marca ELIWEL, model DR 4010 CARRIL DIN 1 NTC - surtida relé a 100-240 Vac.
Sonda NTC PVC 1,5M 2 HILOS -30/80.
Alarma de temperatura mínima 0ºC
Alarma de Temperatura màxima 35ºC.
Contrasenya Usuari (USEr - PAS1) es fixarà el número 5
Contrasenya Instal·lador (InSt – PAS2) es fixarà el número 5
La sortida de relé del termòstat (lliure de tensió) es connectarà a la entrada del PLC 2B4 del bastidor CXL.
o Es recollirà de l’equip de climatització, una alarma de fallo de funcionament i es connectarà a una entrada del PLC del CXL
existent a la cambra de comunicacions.
Les màquines de climatització vindran equipades amb el mòdul corresponent per donar una alarma a través d’una
sortida de relé lliure de tensió, en cas d’averia general o funcionament degradat de l’equip de climatització.
La sortida de relé del termòstat (lliure de tensió) es connectarà a la entrada del PLC 2B6 del bastidor CXL.
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4.4. Descripció general dels equips
4.4.1. Equips de Climatització.
4.4.1.1.

Unitat exterior tipus “Split-System”.

Descripció General de l’equip

Aquestes unitats es compondran de dos cossos perfectament diferenciats: La unitat condensadora, a situar bé en la coberta del propi
edifici, a la Sala d'Equips o en un lloc ventilat tal com s'indica en els plànols i la unitat de climatització per a tractament de l'aire, a
situar a l'interior en els locals indicats.
Es distingiran tres sistemes:
-

Equip individual d’expansió directe, disposarà d’una unitat condensadora i una unitat de climatització interior.
Conjunt Twin o multi, cada condensadora portarà 2 o més unitats climatitzadores interiors connectades cadascuna, a través
d’una línia frigorífica independent fins la unitat exterior ó condensadora.
Sistema de Volum de Refrigerant Variable (VRV), cada condensadora portarà 2 o més unitats climatitzadores interiors
connectades a una única línia frigorífica i ramificades a les diferents unitats exteriors a traves de col·lectors o distribuïdors. En
cas de ser compatible la unitat exterior, es muntarà un sistema a tres tubs, substituint els col·lectors o distribuïdors per
controladors de refrigerant amb separador de líquid/gas.

Cada conjunt estarà proveït de:
o Condensador i evaporador, ja esmentats;
o Canonada de fluid frigorífic entre ells, incloent aïllament i accessoris de línia;
o Càrrega completa de fluid frigorífic;
o Suports i suspensors per a fixació de les unitats exteriors i interiors;
o Cables elèctrics de potència i d'instrumentació i control de les unitats;
o Conjunt d'instrumentació i control que permeti el funcionament intern de l'equip, així com dels llaços de control que
s'indiquen en el document de Memòria Descriptiva, plànols i diagrames.
o Serà capaç a més, d'incorporar-se al Sistema de Gestió Centralitzada del conjunt del projecte.

Disposarà com a mínim dels següents dispositius de seguretat i control:
- Protecció elèctrica contra sobrecàrregues,
- Maniobra d'engegada i parada,
- Interruptors presostàtic d'alta i baixa,
- Control de pressió de condensació, que permeti el funcionament a l'hivern en manera freda.
- Control del compressor per temperatura ambienti, incloent termòstats, cablejats de control i *relé de retard impedint engegades en
períodes de temps inferiors a 5 minuts.
Circuit frigorífic
El circuit frigorífic estarà construït amb tub de coure desoxidat i deshidratat.
En el cas de unitats de Volum de Refrigerant Variable (VRV) que disposin de muntatge de sistemes a tres tubs, s’instal·larà un equip de
separador de líquid/gas, que permetrà que la unitat exterior produeixi una mescla (fase 2) de gas calent per la calefacció i líquid per la
refrigeració, tot això a través d’un mateix tub.
La bateria serà, si pot ser, d'aletes d'alumini unides mecànicament, de construcció hermètica i provat en fàbrica contra fugides de gas.
Disposarà de les vàlvules de globus necessàries, filtro assecador, tub capil·lar o vàlvula d'expansió, vàlvules de solenoide, got
acumulador i separador d'oli.
Safata de condensats
Disposarà així mateix de safata de recollida de condensats en aquells casos en els quals la implantació de l'equip no es trobi en una
coberta o similar on aquests puguin deixar-se abocar. Quant a la recollida de l'aigua d'aquesta safata, el tractament serà similar al que
s'indica en l'evaporador
Inversor de cicle
En el cas de ser bomba de calor, disposarà d'inversor de cicle, assegurat per vàlvules de solenoide inversores del cicle, de quatre vies,
etc.

Unitat Condensadora.
La unitat condensadora serà de condensació per aire i expansió directe. Tindrà el cos o carcassa exterior realitzat en xapa, amb el
grossor adequat per a la fixació dels components de la unitat. El recobriment o acabat serà l'adequat per a instal·lació en l'exterior
(incloses les que se situïn a la sala d'equips), i deurà per tant ser capaç de suportar, sense deterioració, els efectes de la intempèrie.
En tots els casos s’instal·laran unitats específicament indicades pel sector industrial i per treballs de règim permanent i continu al 100%
de la potencia nominal. En casos puntuals els equips estaran dissenyats per funcionar al 120% de la potencia nominal com a mínim.

Ventiladors
Els ventiladors seran de tipus helicoïdal i, si pot ser, de descàrrega horitzontal. Directament accionats per motors totalment tancats,
amb rodaments de lubrificació permanent. Disposarà preferentment de 2 velocitats amb canvi automàtic en funció de la pressió de
condensació. Exteriorment els ventiladors hauran de disposar d'una reixeta de protecció.
Aparellatge elèctric
L’aparellatge elèctric de comandament i protecció de les parts dels òrgans del condensador (controladors, condensadors, fusibles,
transformador, etc.), hauran de ser instal·lades en un compartiment propi i fàcilment accessible

Les distancies mínimes de línia frigorífica que suportarà cada sistema de climatització seran les següents:
Dist. frigorífica Vertical mínima

Dist. frigorífica Horitzontal mínima

Equip individual d’expansió directe:

25 m

40 m

Conjunt Twin o multi

25 m

40 m

Sistema de Volum de Refrigerant Variable
(VRV) amb instal·lació dos tubs.

30 m

100 m

Sistema de Volum de Refrigerant Variable
(VRV) amb instal·lació tres tubs.

30 m

1000 m

4.4.1.2.

Unitat climatitzadora Interior

Descripció General de l’equip
La unitat climatitzadora interior serà de tipus “cassette”, “paret”, “sostre”, “terra” o “conductes”.
Aquesta unitat estarà composta per la secció de filtrat, secció de bateria de refredament / escalfament en tub de coure amb aletes
d'alumini, i un o més ventiladors accionats directament per motor. Estarà construïda en xapa galvanitzada en calenta i / o pintura
assecada al forn.
La unitat estarà dissenyada per evitar l'aparició de sorolls durant el seu funcionament, havent de disposar d'aïllament acústic i tèrmic
en el seu interior.

Disposarà de registres d'accés a les diferents parts de la màquina per a realitzar tasques de manteniment o reparacions.
PLEC DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DAIRE DE DEPENDÈNCIES

Compressor
El compressor serà hermètic, monofàsic a 230V, trifàsic 230V o trifàsic 400V (sense neutre), i amb els corresponents antivibradors de
manera que evitin la transmissió de vibracions al sòl o base de sustentació.
Disposarà de protecció interna pròpia, que protegeixi el motor de sobreintensitats i temperatures elevades durant el funcionament
normal.
Totes les unitats aniran equipades amb un sistema de regulació que permetrà treballar al compressió a diferents règims de
funcionament (tecnologia Inverter o similar).
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Aire de renovació, fluid frigorífic i drenatge
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Les unitats tipus “cassette”, hauran de disposar d'obertura preparada per rebre un conducte d'aire exterior, a més de les unions per als
tubs de fluid frigorífic i tub de drenatge de condensats.

El funcionament d'una cortina d'aire aquesta basat en un jet d'aire a alta velocitat que cobreix tota l'obertura. Les cortines d'aire calent
fan més confortable el jet quan la gent creua la pantalla i ajuda a mantenir la temperatura en l'entrada.

Suports
Estarà disposada per ser suportada al sostre o paret, incloent els corresponents antivibradors.

Es tindrà en compte que la longitud de la cortina d'aire serà major que l'amplària de la porta sobre la qual ha d'instal·lar-se, cobrint tota
l'obertura la cortina d'aire evitarà l'entrada d'aire o contaminants pels laterals de la barrera d'aire, mantenint un ambient perfecte.

Reixa de tornada i filtració
La tornada de la unitat disposarà d'una reixeta de material plàstic amb filtre rentable. Aquesta reixeta anirà fixat a la caixa de la unitat
per un sistema simple i sense cargols visibles.
La substitució de l'element de filtració haurà d'executar-se amb facilitat, a través de la reixeta de tornada.

Perquè la cortina treballi amb una efectivitat màxima, es buscarà l’equilibri que garantirà una suficient velocitat d’aire de sortida per
cobrir l'altura total del buit de la porta fins al nivell del terra, sense provocar incòmodes corrents d'aire a l’interior, per aquest motiu
totes les cortines disposaran d’un sistema de regulació de velocitat variable.

Regulació del cabal.
Disposarà d'un dispositiu per a regulació de cabal en l'aire d'impulsió, mitjançant elements deflectors, que permetin ajustar les
diferents adreces de la descàrrega. En el cas de les unitats de “Cassette”, serà de 1,2 ó 4 vies, de “paret” o “sostre” d'1 via i, en el cas de
tipus “conducte”, aquest punt no és aplicable a la unitat. No obstant això, en aquest últim cas, el CONTRACTISTA subministrarà una
comporta de regulació manual per a cadascun dels conductes de sortida.
Ventilador.
El ventilador(és) serà apte per funcionar a 3 velocitats, o amb un mínim de 2.
La bateria serà si pot ser, d'aletes d'alumini unides mecànicament, de construcció hermètica i provat en fàbrica contra fugides de gas.
Circuit intern frigorífic
El circuit frigorífic estarà construït amb tub de coure desoxidat i deshidratat.
Safata de condensats
Disposarà així mateix de safata de recollida de condensats.
Bomba i drenatge de condensats
En cas necessari, la unitat climatitzadora anirà proveïda de bomba d'elevació de condensats controlada per sensor, connectada a la
safata de condensats. Cas de no existir aquesta bomba de condensats, el CONTRACTISTA justificarà per grandària de canonada,
implantació, geometria, altures, etc., que no apareixeran problemes com a conseqüència d'això
De qualsevol forma, el CONTRATISA serà responsable del subministrament i muntatge de la canonada i connexió entre la safata de
condensats i punt de descàrrega sobre la canonada de pluvials o similar, més adequada.
Soroll i vibracions
El CONTRACTISTA garantirà que els nivells sonors i de vibració originats per la unitat, (condensador i climatitzador), no depassin els
màxims establerts per la legislació vigent sobre aquest tema, el RITE a l'interior de les sales i les corresponents Ordenances Municipals
quant a l'exterior.
Tant la unitat climatitzadora com la condensadora, hauran de ser subministrades amb els corresponents antivibradores.
Panell de control
Aquest controlador serà l'indicat per a instal·lació en paret i haurà de permetre:
– arrencada/parada de la unitat.
– variar el cabal d'impulsió, així com la seva adreça.
– seleccionar el funcionament en refredament/escalfament.
– ajustar el punt de consigna del termòstat d'ambient.
– Aquest panell en el cas de ser de paret, haurà d'estar proveït amb cablejat per a connexió amb la unitat interior.
Manuals de funcionament i garanties
L'equip disposarà dels respectius manuals i certificat de garantia.

4.4.3. Climatitzadors d’aire primari. (Recuperador entàlpic).
Els climatitzadors d’aire primari instal·lats a la xarxa de FMB es composarà dels següents elements:
-

Filtres d’aportació d’aire.
Filtres d’extracció d’aire.
Ventilador centrífug d’impulsió.
Ventilador centrífug d’extracció i/o del intercanviador tèrmic.
Comportes motoritzades.
Circuit d’intercanviador tèrmic.
Elements pel control de funcionament en diferents condicions tèrmiques externes/internes
o Sondes de pressió, sensors de temperatura, placa de control, etc.
o Sistema de control automàtic connectat al equip de climatització secundari.
o Control de selecció manual de funcionament.

Els rendiments mínim seran els següents:
-

Rendiment Sensible............................. < 75%
Rendiment entàlpic en calefacció........ < 70%
Rendiment entàlpic en refrigeració.... < 65%

Filtres
Els filtres correspondran a les necessitats de la qualitat d’aire interior de la dependència segons l’activitat a desenvolupar i la qualitat
d’aire exterior d’aportació. Es dimensionaran els filtres per un manteniment mínim de 6 mesos.
Ventiladors
Compliran les especificacions exposades en aquest document referents a ventiladors centrífugs.
Comportes
Compliran les especificacions exposades en aquest document referents a Comportes motoritzades.
Sistema de control automàtic
Disposarà d’un sistema de control automàtic que discriminarà de forma autònoma el règim de treball del intercanviador per tal de
garantir el màxim rendiment en l’aprofitament d’energia tèrmica.
4.4.4. Ventiladors.
4.4.4.1. Consideracions generals
Corbes característiques
Les corbes característiques dels ventiladors hauran de complir quant a cabal, pressió, potència etc., amb la norma AMCA 211.
Quant als ventiladors de connexió directa, les seves corbes estaran basades en les velocitats de motors asíncrons alimentats a 50 Hz.

4.4.2. Cortines d’aire
Equip de ventilació que crea una barrera invisible sobre la porta per separar dos ambients diferents de manera eficient i sense limitar
l'accés de les persones o vehicles.
L'estalvi energètic de la pantalla d'aire redueix el cost de calefacció i refrigeració en més del 80% mentre manté i protegeix la
climatització interior i el confort de la gent.

Equilibrat de rodets
El rodet estarà equilibrat estàtica i dinàmicament a una velocitat 125% de la velocitat de règim.
Temperatura del fluït
L'equip, incloent els motors, seran capaços de funcionar amb temperatura d'aire ambienti entre 0 C i 50 C, excepte els de
funcionament post-foc, que s'indiquen a continuació, els quals suportaran una temperatura de 400 ºC durant 2 hores:

Manté l'ambient net de plagues i insectes, pols, partícules en suspensió, contaminació, olors i deté els corrents d'aire fred i calent.

Àrea Equip aplicable Observacions
Sala de Cables de Edificació Generació Ventilació d'impulsió a la sala
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Pintura d'acabat
Quan el ventilador vagi en intempèrie, portarà un acabat de pintura especial contra intempèrie amb capa de 25 micres de polièster
silicona polimeritzada o un acabat que justifiqui una protecció similar.
Soroll
El nivell màxim de soroll permès, no haurà d'excedir de 70 dB(A) mesurat a 1 m de distància de la boca del ventilador per al ventilador
d'ambient de Cambres Tècniques, 95 dB(A) per al ventilador d'andana, i 105 dB(A) per a la velocitat baixa del ventilador de túnel. No
obstant això, és responsabilitat del CONTRACTISTA el compliment dels criteris de disseny relacionats amb aquest punt, prenent com a
base l'atenuació per la geometria i els silenciadors, previstes pel projecte.
Coixinets i greixatge
Els coixinets seran a boles, lubricats amb greix antifricció, muntats en carcassa de fosa o acer mal·leable, amb reguardes de greix i
accessoris de greixatge. Estaran lubricats si pot ser per al seu ús indefinit. La seva construcció haurà de permetre una vida activa de
200.000 hores.
Cas que no siguin de greixatge indefinit, la línia de subministrament de greix i els accessoris d'alleujament de pressió del greix es
trauran fora de la carcassa dels ventiladors.
Vibracions
En qualsevol tipus i cada ventilador serà subministrat amb suports antivibrador de moll, goma o neoprè. La seva característica de
compressió estàtica inicial serà estudiada per complir amb les condicions de servei. La magnitud d'aquesta deflexió serà la mateixa en
cada suport.
Els amortidors estaran situats en l'estructura suporti o punts de subjecció i tindran una eficiència superior al 90%.
La tolerància de l'amplitud mesurada sobre coixinets/bancada estarà d'acord a les normes ISO 2372 o VDI 2056 que s'indica. El
mesurament es farà sobre aquests en els tres sentits, horitzontal, vertical i axial.
En el cas dels axials tubulars s'efectuarà sobre la carcassa, i si pot ser, en punts propers a les peces d'ancoratge entre aquesta carcassa i
el motor-rodet.
Centrífugs
Amb la finalitat de minimitzar el problema, se subministrarà una estructura d'acer per a la instal·lació del motor i el ventilador. No
tindrà una freqüència natural de ressonància que correspongui a ± 30% de la velocitat del ventilador.
Els antivibradors, com ja s'ha esmentat, seran del tipus de moll, goma o neoprè. De forma general se situaran en els suports de
l'estructura el conjunt. En cas de ventiladors centrífugs de petita grandària amb rodet connectat a l'eix motor, és suficient col·locar
antivibradores a la base del motor. La seva característica de compressió inicial serà estudiada per complir amb les condicions de servei.
La magnitud d'aquesta deflexió serà la mateixa en cada suport.
Proteccions Axials
Se subministraran reixetes tant en l'aspiració com en la impulsió de totes aquelles entrades o sortides de ventiladors, que no estiguin
connectats a conductes ja que no ha d'haver-hi possibilitat d'aconseguir directament cap part mòbil de cap tipus de ventilador. Per
tant, se situaran reixetes quan aquestes es trobin en sales o compartiments d'unitats de ventilació o tractament d'aire.
Les reixetes seran de tela metàl·lica robusta fixada a suport de perfil.
No ha d'haver-hi possibilitat d'aconseguir directament una part mòbil del ventilador.
Proteccions Centrífugs
Corrioles, acoblaments d'eixos, aspiracions dels ventiladors i qualsevol part mòbil de l'equip, es cobriran amb proteccions de manera
que no puguin ser aconseguits directament sense obrir part de la mateixa. Aquestes proteccions seran de xapa i tela metàl·lica i
fàcilment desmuntables, en el cas de les corrioles, per simplificar el seu canvi. En el cas dels extrems dels eixos hauran de permetre el
mesurament de les r.p.m. del ventilador.
Caixa de bornes
En el cas de ventiladors tubulars o de teulada, la caixa de bornes, si és possible, estarà situada en l'exterior de la carcassa, estant el
cablejat fins al motor, protegit per tub metàl·lic. Si no anés en aquest tipus de construcció, necessàriament la tapa de registre i accés a
les bornes del motor haurà de tenir junta estanca a l'aigua de manera que no es deteriori encara que hagi de ser utilitzada en diverses
ocasions.
Identificació:
Sobre l'envolupant del ventilador i en lloc visible es fixarà la placa d'identificació i característiques, en la qual figuraran les dades
següents:
o Fabricadora
o Designació de l'equipo
o Cabal d'aire
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o
o
o
o

Pressió estàtica
Velocitat de gir del motor/ventilador
Rendiment del ventilador
Peso del conjunt motor/ventilador, inclosa bancada.

Comportes de regulació i tancament
Se subministraran aquestes comportes en l'aspiració o en la descàrrega en cas de ser requerides en els plànols.
Els àleps de regulació en la boca d'aspiració del ventilador aniran suportats amb coixinets de bronze mecanitzats amb precisió si són
per a accionament manual i amb coixinets de boles si són per a accionament motoritzat.
Si s'especifica un accionament manual se subministrarà un mecanisme de fixació en la posició triada. Si l'accionament és automàtic se
subministrarà amb braç d'accionament d'acord amb l'actuador que s'indiqui. S'indicarà el sentit de gir per al tancament i obertura total.
Les comportes de regulació en la descàrrega seran construïdes amb lames i marc d'acer galvanitzat.
Les lames estaran disposades per a funcionament oposat. Iran proveïdes de coixinets de bronze o a boles si les lames són molt llargues.
Informació general
El CONTRACTISTA subministrarà en els seus plànols informació sobre el tipus, classe, accionament descarrega, posició del motor, dels
amortidors, suportat, etc., que permeti una total definició dels mateixos.
4.4.4.2.

Ventilador Centrífugs.

Descripció general de l'equipo
Carcassa
Podran ser de simple o doble entrada. Seran d'acer al carboni, amb espiral i laterals prou reforçats per formar un conjunt robust que
eviti vibracions.
En unitats petites, la carcassa pot ser fosa. L'aspiració disposarà d'oïdes d'aspiració de forma aerodinàmica, amb superfícies
perfectament llises i uniformes per minimitzar les pèrdues de càrrega així com el soroll. Es preveurà un segellat de l'eix per evitar les
fugides. La construcció ha de permetre el recanvi del rodet.
Les juntes bridades portaran empaquetadora que les facin estances.
En aquells ventiladors en els quals els que existeixi la possibilitat de recollir aigua de pluja, en els punts baixos de les carcasses hauran
de preveure's drenatges amb tap no inferiors a 20 mm
Rodets
Els rodets seran d'acer al carboni i muntats sobre el mateix eix d'accionament.
Els rodets, si és possible, tindran aletes del tipus "airfoil" i aletes inclinades cap a enrere.
Accionament
En cas de ser ventiladors centrífugs d'accionament directe, aniran proveïts d'un acoblament elàstic entre l'eix del rodet i del motor. En
el cas de tractar-se d'un ventilador en muntatge tipus AMCA 2404-ARR-4, la connexió s'efectuarà directament en l'eix del motor
mitjançant un acoblament rígid. En qualsevol cas el rodet no portarà coixinets.
En l'accionament per corretges, la relació de transmissió no podrà excedir d'1/3. Es disposaran dos o més corretges dissenyades de
manera que la fallada d'una d'elles no sobrecarregui les restants.
En els accionaments que requereixin únicament dues corretges, si és possible, disposaran de corrioles conductores que permetin
variacions de velocitat en ± 20% pel que fa a la velocitat nominal.
En aquest tipus d'accionament el motor i el ventilador han d'estar units mitjançant una estructura rígida que eviti moviments relatius
entre les corrioles que provoquin la sortida de corretges de la seva canaladura.
Eixos
Cada eix amb el seu rodet muntat, tindrà una velocitat crítica real superior almenys en un 25% a l'indicat com a màxima pel fabricant.
En cas de ventiladors de doble oïda, l'eix del ventilador anirà suportat sobre coixinets. L'eix serà de major longitud en el costat
d'accionament a fi de poder acoblar una corriola pressionada per a corretges trapezoïdals.
Bancades
Els motors d'accionament es fixaran a la bancada de sustentació del ventilador. La bancada de sustentació disposarà de carrils lliscants,
a fi que la disposició de la transmissió sigui ajustable, permetent així obtenir la tensió adequada en les corretges (cas que disposin
d'elles). En ser la bancada element comú, es calcularà per suportar el pes del ventilador, motor, transmissió i carrils lliscants, havent
d'absorbir els esforços mecànics i vibracions del conjunt motor-rodet-transmissió.
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Els ventiladors seran subministrats amb persianes per muntar sobre la paret o bé directament sobre el ventilador. El seu tancament
serà per gravetat. La seva construcció serà d'alumini amb juntes de feltre en les arestes i coixinets de nylon.

4.4.4.3.

Ventiladors axials tubulars
4.4.4.5.

Descripció general de l'equip
Formats per rodet, motor per a accionament directe, carcassa, àleps directrius (si és possible) i altres accessoris.
Carcassa
Les carcasses seran d'acer al carboni, excepte indicació en contra. Els suports per al motor i els àleps directrius, cas que els portin,
estaran soldats a la carcassa.
Els ventiladors que van en conducte, els extrems seran embridats en la part de connexió a conducte i portaran fixada la junta flexible
corresponent. La brida corresponent a la connexió amb el conducte se subministrarà sense trepar.
Rodet
La galleda estarà pressionat a l'eix i subjecte amb un cargol de fixació. Els *rodetes cas de ser de pales ajustables hauran de poder
regular-se sense necessitat d'extreure la galleda de l'eix. El sistema de variació d'angle, ha de garantir la mateixa alineació de les pales
en totes les posicions.

Seran subministrats oïdes d'aspiració segons el disseny del fabricador per minimitzar la pèrdua de càrrega en els ventiladors. Seran
entallats o estampats per proporcionar contorns llisos. Seran del mateix material i amb el mateix acabat que la carcassa.
Els cons d'impulsió seran dissenyats pel fabricant dels ventiladors i seran del mateix material que la carcassa però sotmesos
posteriorment a un procés de galvanització.
En aquells ventiladors que siguin reversibles, l'oïda d'aspiració serà substituït per un colze d'impulsió amb reixeta de protecció. Així
mateix, el cabal durant la reversibilitat, no serà inferior al 90% del vehiculat durant el funcionament normal, contra la mateixa pressió.
Comportes de tancament
En l'entrada d'aire es disposarà una comporta de lames paral·leles per a aïllament del ventilador. El seu accionament serà automàtic
per motor elèctric romanent oberta o tancada d'acord al funcionament o no del ventilador. Per a característiques veure apartat
"Comportes de regulació i tancament".
Materials
El material, excepte indicació en contra serà per:
o Rodet, alumini amb aletes tipus "airfoil" i ajustables, si és possible.
o L'eix, acer d'alta resistència.
o La carcassa i àleps directrius, acer al carboni.

4.4.4.4.

Construcció i materials
Formats per rodet, motor per a accionament directe, carcassa, barret i altres accessoris.
Cada ventilador estarà equipat amb els suports necessaris per a la seva fixació.
El material, excepte indicació en contra en els plànols serà:
o Rodet d'alumini o acer.
o La carcassa i suport de motor, acer al carboni amb la deguda protecció d'intempèrie.
o La galleda estarà pressionada a l'eix i subjecte amb un cargol de fixació.

Ventilador tipus jet

Descripció general de l'equip
Les corbes característiques dels ventiladors hauran de complir quant a cabal, pressió, potència etc., amb la norma AMCA 211.
Els rodets dels ventiladors seran dissenyats perquè la seva velocitat crítica sigui almenys un 25% superior a la seva velocitat de règim.
En les seves corbes estaran basades en les velocitats de motors asíncrons alimentats a 50 Hz.
El CONTRACTISTA subministrarà en les seves plans informació sobre el tipus, classe, accionament descarrega, posició del motor, dels
amortidors, suportat, etc., que permeti una total definició dels mateixos.
Formats per rodets, motor per a accionament directe, carcassa, àleps directrius si és possible, silenciador en entrada i sortida, i altres
accessoris.
Carcassa
Les carcasses seran d'acer al carboni, excepte indicació en contra. Els suports per al motor i els àleps directors, cas que els portin,
estaran soldats a la carcassa. Disposaran de silenciadors en tots dos extrems.
Rodet
El rodet estarà equilibrat estàtica i dinàmicament a una velocitat 125% de la velocitat de règim. La galleda estarà pressionat a l'eix i
subjecte amb un cargol de fixació.
Cada ventilador estarà equipat amb els suports necessaris per a la seva fixació.
Greixatge
Els coixinets seran a boles, lubricats amb greix antifricció, muntats en carcassa de fosa o acer mal·leable, amb reguardes de greix i
accessoris de greixatge. Estaran lubricats si pot ser per al seu ús indefinit.
La seva construcció haurà de permetre una vida activa de 200.000 hores.
Cas que no siguin de greixatge indefinit, la línia de subministrament de greix i els accessoris d'alleujament de pressió del greix es
trauran fora de la carcassa dels ventiladors.

Ventiladors helicoïdals.

Descripció general de l'equipo
Tipus de construcció i materials
Les aletes seran d'acer estampat, soldades a galledes d'acer, amb un pas fix.
Els suports del motor seran d'acer soldats al panell o bastidor del ventilador.
Els components d'acer, si són galvanitzats, aquest tractament haurà de fer-se després de la seva fabricació.
Accionament
Seran d'accionament directe i es muntaran directament sobre els eixos dels motors.
Muntatge en paret
Els ventiladors en anar muntats travessant la paret aniran sobre panells muntats en taller. Cada panell tindrà l'oïda perfilada
aerodinàmica ment per minimitzar la pèrdua de pressió en l'entrada del ventilador.
Muntatge quan no travessen la paret
Els ventiladors que no siguin del cas anterior portaran una armadura que permeti la seva fixació per a perns d'ancoratge a una
superfície (sòl, sostre o paret).

Vibracions
Cada ventilador serà subministrat amb suports anti-vibratoris de moll, goma o neoprè. La seva característica de compressió estàtica
inicial serà estudiada per complir amb les condicions de servei. La magnitud d'aquesta deflexió serà la mateixa en cada suport.
Els amortidors estaran situats en l'estructura suporti.
La tolerància de l'amplitud mesurada estarà d'acord a les normes ISO 2372 o *VDI 2056 que s'indica. El mesurament es farà sobre la
carcassa en els tres sentits, horitzontal, vertical i axial, i si pot ser, en punts propers a les peces d'ancoratge entre aquesta carcassa i el
motor-rodet.
Sentits d'aspiració / descarrega
Les oïdes d'aspiració i descàrrega tindran un disseny que minimitzi la pèrdua de càrrega en a l'entrada/descàrrega de l'aire. Seran del
mateix material i amb el mateix acabat que la carcassa.
Reversibilitat
El cabal durant la reversibilitat, no serà inferior al 95 % del vehiculat durant el funcionament normal, contra la mateixa pressió.

Persianes de sobrepressió
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Oïdes d'aspiració/cons de descàrrega

Ventilador de teulada.
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Caixa de bornes
La caixa de bornes estarà situada en l'exterior de la carcassa, estant el cablejat fins al motor, protegit per tub metàl·lic.

Secció de filtrat
Contindrà una o dues bateries de panells filtrants, una de baixa eficiència del tipus d'un sol ús, rentable o enrotllament automàtic i una
segona de mitjana o alta eficiència.
L'eficiència serà:
Baixa:
20%
Dust Espot Test Method. NBS
Mitjana: 50-85%
Dust Espot NBS Test Method. NBS

Materials
El material dels ventiladors, hauran d'estar prevists per suportar el funcionament amb fums a 400 C durant dos hores.
Suportat i ancoratge
El subministrament dels ventiladors inclourà els suports a la estructural. Per a això, el CONTRACTISTA prefabricarà els suports i
ancoratges, tenint en compte els següents punts:
- Situació que es trobarà en el seu muntatge final;
- Disposar i preparar el màxim nombre de components previs al muntatge, a fi que aquest es realitzi amb la major celeritat.
- Disposarà dels corresponents anti-vibratoris a fi de no transmetre vibracions a l'estructura del túnel, d'acord a l'anteriorment
indicat.
Soroll
El nivell màxim de soroll permès, no haurà d'excedir de 80 *dB(A) mesurat a 1 m de distància de la boca del ventilador, disposant de
silenciadors si para això anés necessari. No obstant això, és responsabilitat del CONTRACTISTA el compliment dels criteris de disseny
relacionats amb aquest punt, prenent com a base l'atenuació per la geometria i els silenciadors, previstes pel projecte.
Resistència al foc
L'equip, incloent els motors, seran capaços de funcionar amb temperatura d'aire ambienti de 200 ºC durant 2 hores.
Identificació:
Sobre l'envolupant del ventilador i en lloc visible es fixarà la placa d'identificació i característiques, en la qual figuraran les dades
següents:
–
Fabricant
–
Designació de l'equipo
–
Cabal d'aire
–
Potencia
–
Velocitat de gir del motor/ventilador
–
Rendiment del ventilador
–
Pes del conjunt motor/ventilador, inclosa bancada

4.4.4.7.

Secció de descàrrega amb ventilador d'impulsió
La secció de descàrrega tindrà la connexió precisa per al conducte de descàrrega, la unió de la qual serà bridada.
En aquesta secció se situa així mateix el ventilador d'impulsió, el qual haurà d'estar muntat sobre suports anti-vibratoris i connexió
flexible en la sortida a fi d'eliminar la transmissió de les vibracions.
Les dimensions de la secció seran les adequades tant per al bon funcionament del ventilador com para el seu manteniment
(desmuntatge de rodet, etc.).
Connexions flexibles
La unió de la unitat amb els diferents trams de conductes es realitzarà per mitjà de connexions flexibles, a fi d'evitar la transmissió de
vibracions dels elements mòbils a les parts fixes de la instal·lació i d'aquestes a l'obra civil. (Veure especificació tècnica en l'apartat
corresponent

4.5. Instal·lació unitats interiors
La instal·lació de les unitats interiors de climatització es realitzarà amb els suports originals de cada fabricant i s’ubicarà tenint en
compte que:
– L’aire d’impulsió de fred ó calor disposi de suficient recorregut per no rebufà a l’equip.
– L’aire d’impulsió no superi les velocitats establertes en llocs de treballs fixos, segons normatives vigents.
– L’equip s’ubicarà en espais que permetin la distribució de climatització uniforme, tenint en compte els punts calents o freds
de la sala.
En qualsevol cas es justificarà la ubicació en l’estudi tèrmic.

Unitats i caixes de ventilació.

Aquestes unitats estaran dissenyades per a funcionament en intempèrie encara que la seva implantació sigui en una sala interior
Cada unitat estarà formada per tots o algun dels següents components:
–
Carcassa
– Secció de filtrat
– Secció del ventilador
Carcassa
La seva forma estarà d'acord amb la disposició i nombre dels seus components, així com amb el tipus i situació de les connexions
exteriors.
Estarà construïda de manera que eviti tota restricció en el corrent d'aire. Els seus panells seran de xapa galvanitzada amb un espessor
mínim d'1,2 mm, reforçats amb angles d'acer galvanitzat o bastidors, si fos necessari, de manera que no puguin tenir lloc vibracions ni
deformacions, i tota ella es recolzarà sobre una base rígida de perfils, amb ancoratge mitjançant perns.
Estarà construïda de tal forma permeti el fàcil accés i manteniment dels seus components.
Tindrà aïllament intern contra sorolls, en aquells casos en què sigui necessari per al compliment dels nivells sonors de la instal·lació.
Aquest aïllament i el seu adhesiu seran incombustibles i compliran amb els requisits de la NFPA 90A.
L'equip no haurà de sofrir cap flexió o doblegada en les maniobres de manipulació, per a això tindran almenys, quatre elements
d'elevació
i maneig, del mateix material que el de la unitat.
El CONTRACTISTA donarà a conèixer les àrees de servei necessàries per a cada unitat, dimensions, disposició i situació de la connexió.
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s'aconsegueixi el valor indicat pel fabricant.
La zona de filtrat estarà dissenyada de manera que siguin fàcilment reemplaçable els filtres usats per altres nous.
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4.6. Instal·lació unitats exteriors.
Les unitats exteriors s’instal·laran segons l’estudi o projecte, en cas de sortir la necessitar de redefinir la ubicació de l’equip es tractarà
amb la Direcció d’Obra i el tècnic de FMB competent.
S’ubicarà en estances degudament ventilades, complint les distancies amb altres objectes o elements estructurals per evitar re bufaments del propi aire de descarrega de la màquina. En cap cas s’instal·laran en llocs on provoqui molèsties a l’usuari o en espais de
difícil accés pel manteniment.
4.6.1. Unitats d’impulsió vertical de descarrega d’aire (pot. frigorífica <= 14.000 Kcal).
Sempre que sigui possible s’instal·larà ala unitat exterior a una alçada entre 2,2 i 3,0 metres per la part mes baixa, es fixarà sempre amb
dos suports ancorats a parets portants o mestres per mitja de tres ancoratges de 8 mm com a mínim. La màquina es subjectarà als
suports a traves de silenci-blocs amb doble unió roscada de 10mm com a mínim. Totes les fixacions disposaran de rosca o volandera
anti-lliscant.
En cas de no disposar de l’alçada abans esmentada, es prendran les mesures necessàries per :
o evitar que els usuaris o personals de manteniment puguin accedir a les parts mòbils.
o evitar que els usuaris o personal de manteniment accedeixin a zones que puguin provocar contactes directes o indirectes.
o evitar que els usuaris o personal de manteniment es pugui donar copsa mb els suports o l’estructura de la màquina.
o evitar que els usuaris o personal de manteniment estiguin sotmesos a corrents d’aire calent/fred per la descarrega de la
màquina.
o evitar actes vandàlics a la màquina o ales seves instal·lacions.
PLEC DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DAIRE DE DEPENDÈNCIES
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4.7.4. Espessors
4.6.2. Unitats d’impulsió vertical de descarrega d’aire (pot. frigorífica > 14.000 Kcal).
Els espessors de xapa d'acer galvanitzat per a la fabricació de conductes seran els següents:
Aquets tipus d’equips es tractaran de forma especifica en cada projecte.
Conductes rectangulars de baixa velocitat
4.6.3. Unitats d’impulsió Horitzontal de descarrega d’aire.

Costat màxim
fins 500 mm
500 a 900 mm
900 a 1200 mm
Mes gran 1200 mm

Aquets tipus d’equips es tractaran de forma especifica en cada projecte.

4.7. Instal·lació conductes d’aire i suports
Els elements de distribució d'aire s’instal·laran segons s'indiqui en els documents del projecte i amb observança dels requisits establerts
en el RITE, Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis, principalment en els apartats ITE 02.9 i ITE 03-8/9/10 i altra normativa
aplicable.
4.7.1. Material.

Aquest material haurà de ser disposar d’un comportament al foc com a mínim: RE2 (IRAM 11910), M1 (UNE 23727), Euro classe B-S1d0
En13501 i Rigidesa Classe R5 (En13501), i suportarà com a mínim una pressió estàtica de 800 Pa i una velocitat de l’aire de 18 m/seg.

Unión entre conductes cada 2 m
Brides 25 25 3
Brides 30 30 3
Brides 35 35 3,5
Brides 35 35 3,5

Conductes per a alta velocitat
La seva construcció i muntatge complirà la norma de conductes rectangulars convencionals, excepte en els quals a espessor de xapa i
arriostrament, que hauran d'ajustar-se al següent quadre:
Costat màxim
fins 340 mm
350 a 500 mm
510 a 700 mm
710 a 1000 mm
1010 a 1600 mm

Seran de xapa d'acer galvanitzat en calent tipus a pressió i reforçats amb fixació mecànica (cargols de rosca amb contra-rosca), i haurà
de complir amb els requisits exigits en ITE 04. Únicament es permetrà alumini corrugat en alguns trams de connexió entre el conducte
principal i l'element terminal i sempre amb l'aprovació de la D.O.
Per a dimensions normalitzades veure UNEIX 100 101, no obstant això, es tindrà en compte l'indicat en els plànols del projecte.
Amb la conformitat del tècnic competent de FMB i per espais interiors i no accessibles al passatge, podran instal·lar-se conductes
formats per panell rígids de llana de vidre d'alta densitat, amb la superfície de les dues cares cobertes amb: una làmina d’alumini, paper
Kraft, malla de reforç de fibra de vidre i un altre capa de paper Kraft.

Espessor de la xapa
0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm

Espessor de la xapa
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,5 mm
2,0 mm

Unión entre conductes cada 2 m
Brides 20 20 3
Brides 25 25 3
Brides 30 30 3
Brides 30 30 3
Brides 35 35 3,5

Conductes circulars
diàmetre fins a 5” 4/10 mm
diàmetre de 6” a 12” 6/10 mm
diàmetre de 12” a 32” 8/10 mm
Per a resta de detalls veure UNEIX 100 102

4.7.2. Traçat.
Els conductes es traçaran de forma general tal com s'indica en els plànols i encara que no es reflecteixin els detalls de fabricació i
instal·lació, aquests hauran de realitzar-se segons les directrius de ASHRAE o SMACNA (conductes de xapa d'acer).
En principi, la part superior dels conductes aniran a una elevació el més propera al sostre. En els conductes que es creuin o discorrin
paral·lelament, aquesta elevació s'ajustarà a l'espai comprès entre el sostre i el fals sostre. D'igual forma es considerarà els costats
verticals respecte a les parets.
Per a la construcció i muntatge dels conductes, el CONTRACTISTA haurà de presentar, en escala no inferior a 1:20, plànols de detall que
complementin els inclosos en el projecte, sobretot de les peces especials i connexions a les unitats, ventiladors, etc. D'igual forma es
presentaran detalls dels creus amb altres xarxes de conductes o altres instal·lacions.

4.7.3. Segellat.
Totes les peces d'unió portaran un re-bordejat circular per a ajust estanc entre peces, segellant la unió així com les juntes transversals,
amb massilla de tipus asfàltic, com la EC750 de MINNESOTA o similar.
En aquells casos que per normativa no sigui necessari realitzar proves de fuges, totes les juntes incloses les de pressió hauran de ser
segellades.

4.7.5. Arriostrament i suports.
Quan l'ample del conducte sigui des de 300 a 1500 mm, haurà de col·locar-se reforços d'angulars (mínim PNL 25x25x3) amb una
separació màxima de 1200 mm.
Quan l'ample sigui superior a 1500 mm els reforços seran PNL 40x40x3 i la distància màxima entre ells de 750 mm.
En els conductes horitzontals que vagin penjats, els suports aniran a intervals que no excedeixen de 2,5 m i d'acord amb les
següents normes:
Dimensió costat màxim o diàmetre
fins 60 cm
fins 150 cm
superior a 150 cm

Tipus de suport
Perfil en C de xapa galvanitzada de 1,5 separació màxima 2,5 m
Perfil d’acer 30 x 30 x 3 separació màxima 1,8 m
Perfil d’acer 40 x 40 x 4 separació màxima 1,2 m

Quan s'usin varetes es complementarà el suport amb un perfil en O. Aquesta vareta serà roscada cadmiada, subjectant el perfil
mitjançant rosques i contra rosques també cadmiades. Per a costat major de conductes fins a 60 cm, la vareta serà M-6, pels de costat
major fins a 150 cm serà M-8 i pels de mesura superior a 150 cm, serà M-10.
El material dels suports serà galvanitzat, excepte el ja exposat per a les varetes.
Conductes rectangulars
Tots els conductes majors de 400 mm en qualsevol dimensió, portaran matisades unes diagonals de reforç per evitar vibracions.
Els matisats seran cap a l'exterior del conducte en els de impulsió i cap a l'interior del mateix en els de tornada i extracció. Per a més
detalls veure UNEIX 100 103
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4.7.6. Colzes.

4.7.12. Tapes de registre per a accés a l’interior.

Quan sigui necessari la utilització de colzes, la curvatura en tant que sigui possible tindran un radi mínim d'1,5 vegades el diàmetre
(conductes circulars) o la dimensió del conducte en l'adreça del radi (conductes rectangulars), tret que s'indiqui el contrari, o sigui
inevitable per condicions d'espai.
En conductes rectangulars, quan es necessitin colzes amb ràdio menor a l'indicat, deuran estar proveïts d'aletes directrius. No
s'utilitzaran colzes rectes a inglete sense aletes directrius.
Els colzes circulars estaran formats per 5 seccions. Per a més detalls veure UNEIX 100 102

Els conductes disposaran de tapes de registre situades a unes distàncies que permetin la neteja interior o un altre tipus de
manteniment, preferentment prop dels canvis de secció o adreça.

4.7.13. Aïllament tèrmic.
Portaran aïllament tèrmic, tots els conductes d'impulsió, al seu pas per àrees amb gradients superiors a 15 C (conducte calent) o 5 C
(conducte fred).

4.7.7. Aletes directrius.
Aquestes aletes seran de xapa metàl·lica galvanitzada, de galga gruixuda, corbades de manera que dirigeixin en forma aerodinàmica el
flux d'aire que passi per ells.
Les aletes tindran una longitud almenys de dues vegades la distància entre ells i instal·lats de manera que siguin silenciosos i exempts
de vibracions.

L'aïllament mínim serà fibra de vidre de 12 kg/cm3, recoberta de paper d'alumini.
L'espessor en els interiors serà de 45 mm i en els exteriors de 100 mm.
En els conductes instal·lats a la intempèrie, es recobrirà el seu aïllament amb xapa d'alumini de 0,6 m/m.
L'aïllament se subjectarà fortament al conducte per mitjà d'una malla metàl·lica de 25x25 mm com a màxim, i en conductes en els quals
una de les dimensions sigui superior a 1500 mm, a més de la malla d'aïllament es fixarà al conducte amb tires de xapa galvanitzada,
ancorades al conducte.

4.7.8. Transformacions.
En baixa velocitat i excepte casos excepcionals, les peces d'unió entre trams de diferent forma geomètrica tindran les cares amb un
angle d'inclinació respecte a l'eix del conducte no superior a 15 . Aquest angle en les proximitats d'una reixeta de sortida es recomana
no sigui superior a 3 . Veure més detalls en UNEIX 100 102

4.7.9. Derivacions en T.
Les T de derivacions podran sortir directament del conducte principal en el curs de connexions directes a les unitats. En la resta dels
casos, la unió es realitzarà mitjançant peces còniques.

4.7.10. Connexions flexibles.
Totes les connexions a conductes des dels ventiladors es faran amb connexions flexibles.
S'instal·laran així mateix connexions flexibles en els trams que travessin les juntes de dilatació d'edificis.
Materials
Seran de neoprè reforçat amb fibra de vidre o lona convenientment tractada amb productes que la facin totalment piro-resistent i
imputrescible.
Característiques mecàniques
La seva longitud serà almenys de 100 mm. La subjecció es realitzarà per un fleix perifèric d'acer que subjecti al neoprè o lona en perfils
metàl·lics, que garanteixi l'estanqueïtat a l'aire. Els perfils seran d'acer galvanitzat.
Fluid i temperatura
El fluid vehiculat serà aire a temperatura ambiental.
Pressió
Considerant-se 1,5 vegades la pressió de treball, de forma genèrica, haurà de suportar un valor mínim de pressió o depressió de 60
mm.c.a..
Estanqueïtat
L'estanqueïtat del conjunt de l'element ja muntat, no serà inferior a l'exigida a la resta del conducte al que pertany.

4.8. Difusors i Reixes
Totes les reixetes o difusor seran d'alumini anodizat i tindran el nucli o els marcs de tipus desmuntable. Disposaran de controls manuals
de cabal, operats amb clau i dispositius de gir multi-fulla, subministrats amb la unitat i operables sense necessitat de desmuntar la
reixeta o difusor.
Tret que ja es trobin definits en els plànols, hauran de ser seleccionats d'acord amb:
– Dimensió i distribució del dard.
– Cabal d'aire.
– Velocitat a la zona ocupada. (S / ITE 02.2).
– Nivell sonor. (S / ITE.02.2.3.1).
4.8.1. Difusors
Se subministraran i instal·laran, en els llocs indicats en els plànols, el tipus de difusor rotacional , que s'indica al pressupost, o similar,
acceptat per la D.O., .
Iran proveïts de presa amb lames deflectores per aconseguir la més perfecta distribució de l'aire i estaran dotats de control de volum.
El seu disseny haurà de permetre que el seu dard creu zones de depressió per facilitar la barreja de l'aire ambienti amb el d'impulsió,
creant un corrent d'aire secundària que permetrà reduir la velocitat de l'aire així com la diferència de temperatures entre ambient i
impulsió.
El radi de difusió màxim no podrà ser major d'una vegada i intervé l'altura de muntatge del difusor respecte del sòl de local.
Per a la seva connexió al conducte, es muntarà un coll de xapa, al com es cargolarà el difusor.
Quant a nivells sonors, hauran de complir la norma C-95-1.
4.8.2. Reixetes.
Se subministraran i instal·laran en els llocs assenyalats en els plànols, reixetes de les següents característiques:
Reixetes d'impulsió
Reixetes de tornada i extracció
Reixetes de presa d'aire exterior

4.7.11. Canvis de secció i derivacions.
Els canvis de la secció del conducte es faran de tal forma que l'angle format per qualsevol costat de la peça de transició amb l'eix del
conjunt no sigui superior a 15°.
Les derivacions es faran en les mateixes peces de transició a fi d'estalviar en accessoris.

Reixetes d'impulsió
Les reixetes d'impulsió seran com ja es dit, d'alumini anodizat, amb doble fila d'aletes horitzontal i vertical de tipus aerodinàmic, i
direccionals. Iran proveïdes de comporta de regulació de cabal.
Reixetes de tornada
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Les reixetes de tornada i d'extracció, seran també d'alumini anodizado, amb una única fila d'aletes i comporta de regulació de cabal,
adequades per a la seva instal·lació en parets i sostre.
Reixetes d'aire exterior
Les reixetes de presa d'aire exterior seran d'alumini extruït o d'un altre material especialment protegit contra la corrosió. Estaran
dissenyades per impedir l'entrada de gotes d'aigua de pluja a l'interior, amb el vent dominant. Disposaran en la part interna d'una
malla metàl·lica anti-ocells, del mateix material.
Quan s'indiqui, seran de tipus especial per a atenuació acústica.
Les reixetes d'instal·lació en aparcaments, centres de transformació, central frigorífica, etc, podran ser de xapa d'acer degudament
protegides contra la corrosió.

4.9. Comportes

Aquest tipus de vàlvules serà utilitzat fonamentalment per a l'extracció de l'aire de les instal·lacions sanitàries. Seran construïdes en
material plàstic (PVC).
Seran protegides amb “aro” de fixació quan es destinin a ser muntades en elements d'obra de paleta.
Estaran compostes per un “aro” cilíndric proveït d'una “flange com furaçao” per a unió directa a conductes o “aro” de fixació per mitjà
de “parafusos”, i un disc “pres áquele aro” per mitjà de “parafuso” en acer inoxidable i un braç d'acer inoxidable proveït d'un casquet
roscat.
La rotació del disc farà variar l'àrea de pas de l'aire i permetrà, per tant, regular la vàlvula per al cabal d'extracció desitjat.
Les vàlvules tindran les grandàries comercials de 100, 150 i 200 mm. En funcionament no podran produir nivells de soroll superiors a 35
dB(A).

4.9.1. Comportes de lames de regulació o tancament
Se subministraran i instal·laran en els llocs inicialment indicats en plànols, en les unitats climatitzadors i en tots aquells brancs o punts,
en els quals el CONTRACTISTA consideri siguin necessaris per facilitar el balanç de cabals a realitzar durant l'Engegada de la instal·lació i
pugui evitar altres problemes, tals com el soroll en determinats punts per excessiu tancament etc..
Les comportes estaran construïdes amb perfils d'alumini extruït o acer galvanitzat, i les aletes seran si pot ser, del tipus perfil “ala
d'avió” amb pèrdua de càrrega mínima.
Les comportes destinades a regulació del tipus “tot-res”, tindran gir d'aletes “en paral·lel”, mentre que aquelles destinades a
regulacions de tipus proporcional, gir d'aletes “en oposició”.
En qualsevol cas els mecanismes d'accionament estaran situats fora del corrent d'aire.
La construcció d'aquests elements correspondrà a característiques de catàleg de proveïdors nacionals reconeguts.
En cas de ser dissenyades expressament, haurà de tenir-se en compte el següent:
– Les comportes resistiran una pressió diferencial no inferior a 100 mm.c.a. en posició tancada i permetran una velocitat no
inferior a 10 m/s.
– L'estructura serà construïda en xapa d'acer galvanitzat, formant un conjunt rígid. Els extrems estaran proveïts de reforços per
mantenir alineada la comporta. Les que excedeixin d'una amplària de 1200 mm se subministraran amb suport intermedi. Les
que passin de 2400 seran fetes en seccions múltiples.
– Les lames es construiran en xapes simples d'acer galvanitzat, galga 14 amb tres o més reforços, xapa galga 18 para lames
"airfoil", xapa doble galga 22 para lames formades amb cinc o més reforços soldats. La distància entre centres de lames no ha
d'excedir de 225 mm.
– Els eixos hauran de transmetre els esforços sense dobladures ni flexions. El seu diàmetre no serà inferior a 1/2".
– Els eixos seran fixats a les lames mitjançant soldadura per punts.
– La lama directriu portarà vareta d'accionament a banda i banda de la comporta.
Els coixinets seran bé de bronze o de boles. El varillatge serà resistent a la corrosió. Les comportes es dissenyaran i construiran de
manera que tot el varillatge sigui accessible.
L'accionament intern serà construït amb xapa superior a galga 16 i vareta superior a 5/16" diàmetre.
L'accionament extern estarà situat al canal de la estructura de la comporta i estarà fixat fortament als eixos de les lames bé mitjançant
soldadura per punts o usant eixos quadrats.
En plànols o diagrames, s'indicarà si l'accionament de cada comporta és manual o amb actuador. El varillatge estarà d'acord amb
aquesta característica.
Totes les comportes hauran de permetre un fàcil canvi de les lames.
Portessin un segellat efectiu mitjançant un material que suporti temperatures entre -25 C i + 65 C així com el desgast mecànic.
En la prova de fugides, aquestes no superaran els 90 m3/h per m² de comportes a 25 mm c.a. o 180 m3/h a 50 mm.c.a. Les fugides
estaran basades en una pressió diferencial en una comporta tancada de 900 x 900 amb quatre lames.
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4.9.3. Comportes Tallafocs
Estaran situades en els llocs indicats en els plànols. Estaran dotades d'accionament automàtic, bé sigui per solenoide (24 VCC), per
fusible, per CO2 etc.
Per al coeficient de resistència al foc, atenir-se a la Norma Bàsica de l'Edificació *NBE-*PCI-96, o l'indicat en l'especificació de contraincendis del Projecte.
Disposaran de finals de carrera, els quals hauran de ser connectats de manera que es conegui la seva situació en el Centre de Control

4.10. Instal·lació línies frigorífiques
El circuit frigorífic estarà construït amb tub de coure desoxidat i deshidratat de 1mm d’espessor com a mínim i del diàmetre adequat
segons cada cas.
Disposarà en tot el recorregut de protecció tèrmica individual de 19mm d’espessor per cada tub i aquests discorreran per safates
completament tancades de PVC - M1 i lliure d’halogenurs amb o metàl·liques si estan accessibles a l’usuari.
Les línies frigorífiques s’instal·laran fora de l’abast del usuari, a una alçada mínima de 2,5 metres o es prendran les mesures necessàries
amb la Direcció Facultativa per tal que quedin degudament protegides.
Tant en el traçat vertical com en el horitzontal no existiran creuaments de amb alteres instal·lacions com elèctriques, comunicacions,
aigua sanitària, desaigües sense que quedin degudament protegides. En cas de paral·lelismes amb altres instal·lacions, es respectaran
les distancies mínimes de dels diferents reglaments.
En cap cas els cables d’alimentació elèctrica, el tub de drenatge de condensats i els tubs de línies frigorífiques, aniran per la mateixa
conducció, s’haurà de respectar les distancies de paral·lelisme de la diferent reglamentació vigent.
Els passos entre plantes o parets es faran enfundant la instal·lació frigorífica amb passa murs que deixaran un espai lliure mínim d’un
50%.
4.11. Instal·lació sistema free-cooling.
El sistema d'aprofitament de l'aire exterior estarà format per:
– Una sonda combinada d'humitat-temperatura, per a conducte, que determini el valor de l'entalpia de l’exterior de la sala
climatitzada.
– Una sonda combinada d’humitat-temperatura, per a conducte, que determini el valor de l'entalpia de l’interior de la sala
climatitzada.
– Un comparador d'entalpia que compara els valors de l'entalpia de la temperatura interior i exterior de la sala i determina si
l'entalpia de l'aire exterior és menor (oferta d'entalpia positiva) o major (oferta d'entalpia negativa) que la de l’interior.
– Un servomotor proporcional que en rebre l'ordre del comparador d'entalpia, posiciona les comportes conjugades de la caixa
de barreges de tal manera que s'obtingui la proporció de barreja d'aire exterior i reciclant més econòmica.
– Un o dos servomotors que actuïn sobre les comportes de bypass del bescanviador durant el free-cooling.
– Un regulador electrònic de temperatura proporcional.
– Un relé de 4 etapes.
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5.

PROVES DE FUNCIONAMENT.

El Contractista haurà de proveir combustible, energia elèctrica, aigua, etc., que demandi la regulació i prova de la instal·lació, disposant
de tots els instruments necessaris per a tal fi. Es disposarà en obra permanent a més un calibre per a mesurament.

4.12. Instal·lació quadres de maniobra i control local.
Els quadres de maniobra i control s’instal·laran segons es defineixi a plànols o especifiqui DO en el projecte, en tot cas es compliran les
especificacions tècniques indicades al “Plec d’especificacions tècniques de BT de FMB” que fa referencia a armaris, quadres i
subquadres

4.13. Instal·lació Elèctrica d’alimentació

5.1. Prova de funcionament.
Una vegada acabada la instal·lació es mantindrà durant un període de 6 dies a raó de 8 hores diàries en les condicions psicrométriques
interiors exigides a finalitats de controlar el bon funcionament de la instal·lació i verificar el funcionament mecànic i tèrmic de la
mateixa. S'haurà de deixar perfectament regulades totes les instal·lacions perquè les mateixes puguin respondre a les seves finalitats
en la millor forma possible.
5.2. Prova de temperatura i humitat.

4.13.1. Característiques generals
En la disseny i en la definició de materials, recorreguts i dimensionat de les instal·lacions elèctriques, s’aplicarà la normativa vigent i el
Plec d’especificacions tècniques de BT de FMB vigent.

Les proves de recepció, s'efectuaran d'acord al determinat per les Normes IRAM de recepció d'instal·lacions, tenint en compte les
característiques de mesurament establertes i els ajustos en cas que els mesuraments s'efectuïn amb temperatura exterior que
difereixen de les especificades.
5.3. Proves de refrigeració.

4.13.2. Xarxes d’alimentacions
Es distingiran tres xarxes d’alimentació diferents segons la criticitat del sistema:
o
Xarxa Normal, alimentació única de la xarxa de baixa tensió de FMB.
o
Xarxa Crítica, alimentació preferent de la xarxa de baixa tensió de FMB i en cas de caiguda d’aquesta commuta per
alimentar-se de la xarxa de BT FECSA
o
Xarxa SAI, alimentada permanent ment de un sistema de UPS amb bateries.

En els casos de circuits de refrigeració, abans de carregar-se amb refrigerant, haurà de ser provat amb nitrogen sec o anhídrid carbònic
amb agregat d'algun refrigerant. En cap concepte es podrà utilitzar aire per a proves. Totes les proves tindran una durada mínima de 24
hs, no havent d'acusar-se caiguda de pressió i durant la prova es revisaran totes les juntes i soldadures amb elements especials a fi de
verificar perdudes efectuada la prova anterior.
5.4. Proves hidràuliques.
S'efectuaran abans que els diferents elements siguin coberts per les respectives aïllaments i els elements seran sotmesos a una prova
hidràulica durant 24 hores consecutives sense sofrir deformacions ni exsudacions amb una pressió de prova de tres atmosferes més,
que la corresponent a la pressió de treball nominal. Es comprovarà si l'execució dels treballs i la construcció de cadascun dels elements
estan en un tot d'acord a l'ofert i contractat i si les canonades i connexions no presenten fugides i les previsions contra les
dilatacions tèrmiques dels materials són suficients i correctes.

4.13.2.1. Xarxa normal d’alimentació
Els marges de característiques de la xarxa normal es la següent:
tensió nominal: 400V, 230 V.
nombre de fases: 3, possible no distribució del neutre.
freqüència: 50Hz

5.5. Proves generals.
4.13.2.2. Xarxa crítica d’alimentació
Els marges de característiques de la xarxa normal es la següent:
tensió nominal: 400V, 230 V.
nombre de fases: 3, possible no distribució del neutre.
freqüència: 50Hz

Es mesuraran els cabals d'aire, amperatge de motors elèctrics correcte funcionament de controls, proteccions, enclavaments i
qualsevol altra dada que sigui necessari. Per al mesurament dels cabals d'aire amb tub Pitot o anemòmetre, s'hauran de deixar
accessos taponats en els conductes d'aire i totes les proves seran de durada suficient per poder comprovar el funcionament satisfactori
en règim permanent. Els mesuraments seran bolcats en una memòria escrita, ordenada en plantilles, la qual haurà d'estar aprovada
per l'Adreça d'Obres, abans de la Recepció Provisional de les obres.

4.13.2.3. Xarxa SAI d’alimentació
Els marges de característiques de la xarxa normal es la següent:
tensió nominal: 400V, 230 V.
nombre de fases: 3, possible no distribució del neutre.
freqüència: 50Hz

6.

SERVEIS I GARANTIAS
6.1. Prestacions de Manteniment

4.14. Obra Civil
En el replanteig inicial de distribució d’espais, es tindrà en compte l’agrupació de sales o dependències a climatitzar, al igual que es
disposarà de dos reixes, xemeneies o espais molt ventilats per ubicar a prop les unitat exteriors de climatització.
Totes les sales climatitzades disposaran de materials constructius que garanteixin un aïllament tèrmic adequat al CTE i la normativa de
eficiència energètica vigent.

El proveïdor haurà de proposar contractes que permetin un manteniment a 4 Nivells:
1er nivell: ajustos i controls simples, procediments accessibles sense desmuntatge i amb seguretat total.
2n nivell: operacions de manteniment preventiu, procediments de control que permetin un ús continu dels equips i que
preparin els usuaris en els serveis del Constructor.
3r nivell: identificació i diagnòstic d'errades. Reparacions per intercanvis estàndards de subconjunts i d'elements funcionals
de potència i de comandament. Operacions de manteniment preventiu sistemàtic o condicionat per un diagnòstic qualificat.
4t nivell: operacions importants de manteniment preventiu i correctiu o de nivell tècnic durant la posada en marxa, l'ús, la
renovació de la instal·lació de l'ondulador i el reciclatge dels equips o components de riscos. Aquestes operacions impliquen
l'ús d'equips i de mitjans aprovats per organismes competents
6.2. Competències Tècniques

4.15. Manuals d’instal·lació i us.

Clients usuaris: el proveïdor proposarà un programa de formació de nivell 2

Cada equip individualment disposarà dels respectius manuals d’us i certificat de garantia, i per l’entrega del sistema s’adjuntarà un
manual genèric del conjunt del sistema de climatització.

Interventors de Serveis: el proveïdor haurà d'adaptar-se al nivell 4 dels seus interventors.
6.3. Elements Funcionals: organització de serveis del proveïdor
La proximitat geogràfica del proveïdor o del representant garantirà el temps límit d'accés al lloc, reduint el temps mig de reparació
(MTTR).
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El fabricant/proveïdor ha de tenir capacitat per comprometre's contractualment a uns temps d'atenció en funció de les necessitats de
cada emplaçament i sistema, i posseir l'estructura logística necessària per a l'enviament de les peces de recanvi les 24 h del dia i 7 dies
a la setmana.
6.4. Posada en Marxa dels Equips
L'entrada en servei dels materials ha de realitzar-la el fabricant/proveïdor al lloc de la instal·lació per tal de garantir la conformitat de la
mateixa i assumir la garantia dels materials.
La posada en marxa comprendrà la verificació de les característiques dels òrgans de les proteccions aigües dalt/aigües avall així com
dels paràmetres de la instal·lació del SAI.
6.5. Peces de Recanvi
El proveïdor proporcionarà les peces de recanvi original qualificat durant un període mínim de 10 anys després del lliurament dels
equips.
6.6. Reciclatge i Renovació/Recanvis
Al final de la vida de la instal·lació del sistema del SAI, el proveïdor podrà garantir la continuïtat de servei al client en cas que calgui,
incloent així mateix un servei de desmantellament dels equips així com un servei d'equips de recanvi, de conformitat amb les normes
mediambientals.
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1. Objectiu
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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.

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.

· 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.

2.2.1.1

Cambres auxiliars

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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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
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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

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)

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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3. Distribució cablejat vertical dins
d’una estació

C. C. P.
C. Aux

W S-X6148-1GE-T X
2

El cablejat vertical connecta la cambra principal d’una estació amb les seves
cambres auxiliars i amaris remots ubicats a la mateixa estació.

Patch-pannel

Bornero Wago

ST ATUS

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
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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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3.2.2 Connexió vertical sistemes de dades a armaris remots

3.2

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.

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.

3.2.1 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.

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

3.2.2.2

Connexió vertical sistemes de dades a armaris remots des
de una cambra auxiliar

Cambra Auxiliar de
Comunicacions

SUBQUADRE SAI
COMUNICACIONS

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.
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4. Distribució cablejat horitzontal
dins d’una estació.

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

Nou cable elèctric

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.

de QGBT

C. C. P.

Armari Remot

El cablejat horitzontal es distribueix al llarg de l’estació, respectant sempre la
distància de 90 metres màxim.

SUBQUADRE
GENERAL
COMUNICACIONS

SAI
SUBQUADRE SAI
COMUNICACIONS

Armari Remot
Cambra Auxiliar de
Comunicacions

Les diferents possibilitats de recorregut de cablejat seran les següents.
de CCP
Nou cable elèctric

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.

TERMICS
DE SAI

SUBQUADRE SAI
COMUNICACIONS
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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

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.

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.

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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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.

4.1.2 Distribució cablejat horitzontal des d’una cambra auxiliar per
sobre dels 90metres de distància.

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.

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.

Des del patch pannel de la Cambra Auxiliar de Comunicacions es connectarà a
un switch mitjançant un tirantet de categoria 7 S/FTP.

4.1.2.1

L’equipament del cablejat estructurat quedarà de la següent forma.

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.
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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.

de
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4.1.2.2
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4.2.1 Distribució cablejat horitzontal des d’una cambra de
comunicacions principal per sota dels 90metres de distància.

Punts múltiples de distribució per sobre del 90 metres.

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.

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.

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.

C. Aux.
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Des del patch pannel de la Cambra Principal de Comunicacions es connectarà
a un switch mitjançant un tirantet de categoria 7 S/FTP.
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L’equipament del cablejat estructurat quedarà de la següent forma.
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Caixa Himel

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.

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.
juny-18
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Punt únic de distribució per sobre del 90 metres.

4.2.2.2

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.

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.

5. Prescripcions
estructurat
5.1

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

5.1.1 Cable de 4 parells S/UTP Cat 5e

27

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:

C.AUX.2

juny-18

cablejat

Cables de parells de cablatge estructurat

5.1.1.1

C.C.P.

de

°

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

juny-18
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Característiques elèctriques a 20ºC

5.1.2 Cable de 4 parells F/FTP Cat 5e

Resistència DC

máx. 155 Ohm/km

Resistència aïllament

mín. 5 Gohm x km

°

Cable S/STP de 100 Ohm

Capacitat mútua

nominal 43 pF/m

°

4 * 2 * AWG 23/1

Retràs de propagació

aprox. 8 ns/100m

°

Apantallament individual d’ALPO

°

Apantallament global d’ALPO

Velocitat de propagació

0.76 c

°

Fil de drenatge AWG 24/1

Trans. d’impedància

100 mOhm/m a 10 MHz

°

Nivell 6 (300 MHz)

Impedància

100 Ohm ± 15% de 1 fins 125 MHz

°

Certificat CAT 5 EIA/TIA 568 TSB 36

Test de voltatge Veff

máx. 125 V.

°

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:

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)
RL (dB)

5.1.1.4

5.1.2.1

°

Característiques generals

°

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

38

°

Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT

28

°

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

°

Codi de colors:

Característiques mecàniques

-

blanc-blau / blau-blanc

Marge de temperatura

-20º a 60ºC (instal·lacions fixes)

-

blanc-taronja / taronja-blanc

Radi de curvatura

mín. 4 x diàmetre

-

blanc-verd / verd-blanc

Retardant a la flama

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

-

blanc-marró / marró-blanc

Diàmetre

5,9 mm

Pes

40 Kg/Km

Capacitat calorífica

0,51 MJ/m

juny-18
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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

juny-18

30

Cablejat estructurat. Especificacions i serveis

Cablejat estructurat. Especificacions i serveis

Resistència DC

máx. 150 Ohm/km

°

Fil de drenatge AWG 23/1

Velocitat de propagació

0.79 c

°

Nivell 6 (500 MHz)

Trans. d’impedància

100 mOhm/m a 10 MHz

°

Certificat CAT 6A EIA/TIA 568 TSB 36

°
Impedància

100 Ohm ± 15% de 1 fins 125 MHz

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

Test de voltatge Veff

máx. 125 V.

°

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

5.1.2.3

Característiques de transmissió a 100MHz

°

EN50173; EN50173 2ª edició

°

ISO/IEC11801; ISO/IEC 11801 2ª edició

Atenuació (dB/100m)

19

°

EN50167; EN50169

NEXT (dB)

93

°

prEN50288-2-1 Juny 1999

ACR-N (dB)

73

PS-NEXT (dB)

90

PS-ACR-N (dB)

70

°

Marcatge CE

ACR-F (dB)

74

°

Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT

PS-ACR-F (dB)

71

°

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

RL (dB)

30

°

Codi de colors:

5.1.2.4

°

Característiques mecàniques

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

ISO/IEC 11801 2ª edició

°

prEN50288-5-1 Juny 1999

-

blanc-blau / blau-blanc

-

blanc-taronja / taronja-blanc

Marge de temperatura

-20º a 60ºC (instal·lacions fixes)

-

blanc-verd / verd-blanc

Radi de curvatura

mín. 4 x diàmetre

-

blanc-marró / marró-blanc

Retardant a la flama

D’acord a IEC 60332-3 Cat.C

5.1.3.2

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

juny-18
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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.

juny-18
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Característiques de transmissió a 500MHz

°

ISO/IEC11801; ISO/IEC 11801 2ª edició

Atenuació (dB/100m)

43

°

EN50167; EN50169

NEXT (dB)

77

°

prEN50288-2-1 Juny 1999

ACR-N (dB)

34

PS-NEXT (dB)

74

PS-ACR-N (dB)

31

°

Marcatge CE

ACR-F (dB)

43

°

Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT

PS-ACR-F (dB)

40

°

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

RL (dB)

25

°

Codi de colors:

5.1.3.4

°

Característiques mecàniques

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

ISO/IEC 11801 2ª edició

°

prEN50288-5-1 Juny 1999

-

blanc-blau / blau-blanc

-

blanc-taronja / taronja-blanc

-

blanc-verd / verd-blanc
blanc-marró / marró-blanc

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

5.1.4.2

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:
°

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

EN50173; EN50173 2ª edició

juny-18

33

Característiques elèctriques a 20ºC

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

°

ISO/IEC 11801 2ª edició

PS-ACR-N (dB)

29

°

prEN50288-5-1 Juny 1999

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

°

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

mín. 4 x diàmetre

-

blanc-taronja / taronja-blanc

Retardant a la flama

D’acord a IEC 60332-3 Cat.C

-

blanc-verd / verd-blanc

7,0 mm

-

blanc-marró / marró-blanc

Diàmetre
Pes

47,8 Kg/Km

Capacitat calorífica

0,55 MJ/m

5.1.5.2

Característiques elèctriques a 20ºC
máx. 75 Ohm/km

Resistència DC

5.1.5 Cable de 4 parells S/FTP Cat 7
5.1.5.1

Característiques generals

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

°

Cable S/FTP de 100 Ohm

°

4 * 2 * AWG 23/1

Trans. d’impedància

10 mOhm/m a 10 MHz

°

Apantallament individual d’ALPO

Impedància

100 Ohm ± 5%

°

Apantallament global d’ALPO

Test de voltatge Veff

máx. 125 V.

°

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

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

D’acord amb les següents normatives per categoria 6:
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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

q

Longitud de 1, 2, 3, 5, 10 i 15 metres

q

Connectors als extrems del tipus RJ49 d’alta diafonia.

5.2.2 Tirantets per cables STP
Les seves principals característiques són:

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

q

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

q

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

q

Apantallats per parells i pantalla global d’alumini mylar.

q

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

q

Connectors als extrems del tipus RJ49 d’alta diafonia.

q

Característiques generals:
q

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

q

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

7,5 mm

q

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

Pes

59 Kg/Km

q

EMC, shielded

Capacitat calorífica

0,55 MJ/m

q

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.

5.2

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

5.3.1 Punts d’usuari per cable FTP
q

Seran punts tipus RJ45 FTP per presses simples o dobles

q

Estaran totalment faraditzades.

q

La connexió del cable es farà segons LSA+

q

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

q

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

q

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

Les seves principals característiques són:
q

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

q

Apantallats amb pantalla global d’alumini mylar i trena de coure estanyat
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5.3.2 Punts d’usuari per cable STP
q

Seran punts tipus RJ45 STP per presses simples o dobles

q

Estaran totalment faraditzades.

q

La connexió del cable es farà segons LSA+
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q

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

-

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

q

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

-

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

q

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

-

EN 50173-1:2011

-

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

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

5.4

Patch Pannels de cablejat estructurat
5.5

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.

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.

Frontal en gris, similar al RAL 7035, o en negre, similar al RAL 9005.

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.

Coberta frontal retardant a la flama, UL94V-0

Acomplirà les normes:

Mesures:

°

EN 50265-2-1

Per a mòduls PS-GG45 o similar.

-

Ample 482mm (19”)

°

EN 50268

-

Profunditat 160mm

°

EN 50267-2-1

-

Alçada 44mm (1U)

°

EN 50267-2-2

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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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

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.

Ample de banda a 1300 nm > 500 Mhz*km
Obertura numèrica 0’200

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.

0’015

Diàmetre del nucli-mode 50
Diàmetre del revestiment 125

3

m
2.0

1

Error de concentricitat nucli-revestiment
No circularitat del nucli

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.

m
m

5%

No circularitat del revestiment

0’7%

Diàmetre del recobriment primari 242

Tirantets de fibra OM3
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,

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.

- ISO/IEC 60794-1-1
- TIA/EIA-492AAAB, TIA/EIA-492AAAC-A, TIA/EIA-492AAAD,
- TIA/EIA 568C.

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.

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).

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.

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 distància màxima que pot existir entre la roseta i el punt de connexió no ha
de ser superior a 10 metres.

Instal·lació i proves del cablejat de comunicacions.

Totes les instal·lacions hauran de complir la norma TIA/EIA-568-B.
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.

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.

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.

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.

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.

Totes les instal·lacions de cablejat estructurat un cop instal·lada han de quedar
provades i etiquetades correctament.

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 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.
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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.

· 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.

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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Normativa etiquetatge cablejat de comunicacions

Totes les instal·lacions hauran de cumplir la norma TIA/EIA-568-B.

-

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

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.

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.

S’etiquetarà con Origen-Port on:

Totes les dependències utilitzaran la nomenclatura de dependència,
menys les gerències i casos especials, que utilitzaran nomenclatura
d’estació.

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.

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.

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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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.
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1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

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.

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,

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

Cable U/FTP Cat. 6A

1

Utat.

1

Utat.

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.
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1

Utat.
Cable S/FTP Cat. 6A

1

1

1

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

Utat.

Utat.

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.
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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.
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1

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.

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.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

1

Utat.

Varis

1

1

1

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.

Utat.

Utat.

Utat.
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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

maneta libre

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

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

Sistema de
Cierre

Maneta con
bombín +

Marca

RITTAL

RITTAL

Referencia

ES8050076

2537000 +
2533000

medio + SZ
Maneta
plástica
ejecución B
RAL9011

Descripción

Cantidad
.

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

1

SZ Maneta
Confort Mini
p/AE p/cilindro

INC.
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Roseta de
Carril
p/RJ45

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

LEONIKERPEN
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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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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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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.

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.

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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Tabla1

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.”

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.

juny-18

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.”

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:

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:

“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

“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
juny-18
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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:

“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:

“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:

“5.5.1 Dimensiones de los RIT.
Los recintos de instalaciones de telecomunicación tendrán las dimensiones
mínimas siguientes, y deberá ser accesible toda su anchura:

“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:

juny-18

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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Objectius

Acta de Replanteig

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.

Abans de començar els treballs i sempre que es tracti d’una obra de suficient entitat o sempre que TMB ho
cregui convenient, es realitzarà un replanteig per les instal·lacions de forma que es defineixin les ubicacions
dels equips, les instal·lacions del cablejat, la instal·lació elèctrica i qualsevol altra qüestió d’instal·lacions que
es tingui que definir.

Degut a la necessitat de mantenir actualitzats els sistemes de gestió del coure i de la fibra òptica, es fa
necessària que totes les modificacions que es realitzin dins de les cambres tècniques es documentin per a
poder realitzar aquests canvis en el sistema.
S’han definits uns formats estàndards de forma que amb la seva entrega a TMB queda reflectida tota la
documentació que es necessita pels sistemes de gestió.
Aquests formats inclouen desde fotos de les instal·lacions fins a taules excels que s’han d’omplir amb totes les
dades que es demanen.

Al finalitzar aquests replanteig, el contractista entregarà un Acta de Replanteig on quedi clara la instal·lació
que realitzarà.
En aquesta acta s’haurà d’incloure
-

-

-

-

3

Fotografies dels espais i racks implicats en la instal·lació
Llista dels equips a instal·lar per racks, amb la seva ubicació prevista dins del rack
Necessitats òptiques de connectivitat de l’equip
Necessitats de cablejat de coure de connectivitat de l’equip
Necessitats de cablejat elèctric de l’equip
o Possibilitat de connexió elèctrica de l’equip
o Possibilitat d’ampliació de les connexions elèctriques
o Possibilitat d’ampliació del quadre elèctric
Accions prèvies a la connexió de l’equip
o Desmuntatge de equips actuals
o Ampliació del nombre d’armaris
Característiques i normatives que s’aplicaran per a la instal·lació dels equips.
Amidaments dels materials previstos a instal·lar
Accions posteriors a la connexió de l’equip
o Retirada del material vell
o Retirada del cablejat vell
o Retirada dels embalatges
o Retirada del cablejat vell o sobrant
Entrega de totes les documentacions que apareixen en aquest Plec

4
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Cambres Tècniques

Instal·lació d’equips enrackats en Armaris de Comunicacions.

A tots els instal·ladors que realitzin treballs en les Cambres Tècniques de TMB se’ls exigirà que ens entreguin
tota la documentació que apareix en aquest document per a poder actualitzar els sistemes de gestió dels que
disposem.

Quan es realitzi la instal·lació o desmuntatge de qualsevol equip que es trobi dins d’un armari de
comunicacions es procedirà omplint la següent fitxa:

Instal·lació d’Armaris de comunicacions
Quan s’instal·li un nou armari de comunicacions s’entregarà a TMB la següent documentació:
Etiqueta d’identificació de l’armari, realitzada segons el Plec Normativa d’Instal·lacions.
Model de l’armari.
Número d’unitats d’alçada.
Planell en planta amb la ubicació dins de la cambra. El contractista haurà de dibuixar el planell en planta en
cas de que no es disposi d’un.
Connexions elèctriques de l’armari, tant amb la potència, secció del cablejat, com al circuit al que es
connecta.
Un cop realitzats els treballs es realitzarà 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 Armari 01
Data 9-2-12
En cas de ser necessari fer dues fotos per agafar completament tot l’armari, es numerarà Foto1_... i Foto2_...

En cas de nova instal·lació es realitzarà la fitxa pel nou equip.
En cas de modificació de la posició d’un equip s’indicarà clarament la posició origen i la posició destí en
l’esquema de l’armari que apareix en la fitxa.
En cas de desmuntatge d’un equip s’indicarà en la fitxa les posicions que queden lliures.
Abans de començar amb els treballs es realitzarà una foto on es vegi tot el frontal de l’armari en una única
foto.
El fitxer tindrà el nom:
AnticFoto1_NumEstacióCambraArmari_e01_v01_Data.jpg
Exemple:
AnticFoto1_138CCP01_ e01_v01_20120209.jpg
Estació 138
Cambra CCP Armari 01
Data 9-2-12
En cas de ser necessari fer dues fotos per agafar completament tot l’armari, es numerarà AnticFoto1_... i
AnticFoto2_...
Un cop realitzats els treballs es realitzarà una altra foto on es vegi tot el frontal de l’armari en una única foto.
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El fitxer tindrà el nom:
Foto1_NumEstacióCambraArmari_e01_v01_Data.jpg

Instal·lació de cablejat de fibra òptica
L’instal·lador proporcionarà el nom del equip contenidor del cablejat de fibra tant d’origen com de destí.
Aquest equip contenidor disposarà de la seva identificació, o se li entregarà al contractista a l’instal·lar-ho a
l’armari de comunicacions, pel que sempre disposarem d’aquesta identificació.

Exemple:
Foto1_138CCP01_ e01_v01_20120209.jpg
Estació 138
Cambra CCP Armari 01
Data 9-2-12

Amb el Plec de Normativa d’Instal·lacions es generaran les codificacions per aquest nou cablejat.
Per a cada cable de fibra s’haurà d’entregar una llista a TMB que inclogui:

En cas de ser necessari fer dues fotos per agafar completament tot l’armari, es numerarà Foto1_... i Foto2_...
Qualsevol altra dada que es trobi interesant durant la instal·lació es podrà incloure en la fitxa.
TMB comunicarà a l’instal·lador la identificació de l’element que s’instal·la segons el software de gestió de
TMB i altres Bases de dades de les que es disposa. L’instal·lador etiquetarà correctament l’equip a instal·lar
segons aquesta identificació entregada i segons el Plec de Normativa d’Instal·lacions.

-Equip Òptic enrackat en armaris de comunicacions

-

S’haurà d’entregar a TMB la suficient documentació per tal de poder modelar en el sistema gestor de Fibra
òptica el nou equip.

Nom del cable segons Normativa d’Instal·lacions.
Número de tubs totals del Cable, distribució de colors.
Número de Fibres totals del Cable, distribució de les mateixes en els tubs, distribució de colors.
Tipus del cable.
Nodo i dependència origen.
Codi del mòdul d’empalms on es connecta el cable, incloure safates on es fa la fusió.
Nodo i dependència final.
Codi del mòdul d’empalms on es finalitza el cable, incloure safates on es fa la fusió.
Reflectometria de l’enllaç.
Planell en planta amb el recorregut del cable.
Planell típic de connexions en format excel on aparegui el cable amb totes les fusions, ja sigui en
continuïtat com en connector. En aquest planell s’inclourà el nom dels mòduls repartidor, dels mòduls
d’empalms i de possibles cables auxiliars que apareguin, amb la nomenclatura definida en la
Normativa d’Instal·lacions. Serà aproximadament com aquest, adaptat a cada instal·lació:

Com a qualsevol altre equip enrackat, s’haurà d’omplir i entregar la fitxa de l’armari amb el nou equip. En la
fitxa hauran d’aparèixer, a mes, el número de safates de les que disposa el mòdul d’empalms, el tipus i
unitats dels connectors de que disposa el repartidor òptic.

ENLLAÇOS 8 DE FIBRA ÒPTICA Pubilla Cases - Ernest Lluc

ME-514-CCP-04-09 (EQ-REPEMP12SC-514-CCP-04-01)
MR12-514-CCP-04-08 (EQ-REPEMP12SC-514-CCP-04-01)

Com que aquest equip disposa de connectivitat òptica, aquesta s’haurà d’entregar a TMB de forma que es
pugui reflectir en el sistema gestor de Fibra. Si s’instal·la un cable de fibra dins del mòdul d’empalms, s’haurà
d’entregar la fitxa del nou cable, que ja inclourà totes les fusions dins del mòdul.

ME-555-SUB-01-01 (EQ-REPEMP12SC-555-SUB-01-01)
MR12-555-SUB-01-01 (EQ-REPEMP12SC-555-SUB-01-01)

FO00800-514CCP-555SUB-1 (C(012+000)PSP-00)
514 CCP

555 SUB
Pubilla Cases

Video
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CABLE 8

Pel mòdul repartidor es tindrà que entregar la fitxa del tirantet, que ja inclourà totes les connexions a altres
equips.

Ernest Lluc
1
2
3
4
5
6
7
8

MR12-555-SUB-01-01
MR12-555-SUB-01-01
MR12-555-SUB-01-01
MR12-555-SUB-01-01
MR12-555-SUB-01-01
MR12-555-SUB-01-01
MR12-555-SUB-01-01
MR12-555-SUB-01-01

Video

En negreta, les etiquetes dels equips

Per a cada tirantet s’haurà d’entregar a TMB la següent taula, o apareix l’origen i destí del tirantet, entre
altres camps.

Exemple

7

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

8
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Instal·lació de cablejat de coure

El camp servei l’omplirem amb alguna possibilitat de la següent taula:

L’instal·lador proporcionarà el nom de l’equip contenidor del cablejat de coure tant d’origen com de destí.
Aquest equip contenidor disposarà de la seva identificació, o se li indicarà al contractista perquè ho instal·li a
l’armari de comunicacions, pel que sempre es disposarà d’aquesta identificació.
Amb el Plec de Normativa d’Instal·lacions es generaran les codificacions per aquest nou cablejat.
Per a cada cable de coure s’haurà d’entregar a TMB:
-

Nom del cable segons Normativa d’Instal·lacions.
Tipus del cable.
Nodo i dependència origen.
Codi del repartidor o borner on es connecta el cable.
Nodo i dependència final.
Codi del repartidor o borner on es finalitza el cable.
Certificació de l’enllaç.
Planell en planta amb el recorregut del cable.

En cas de la connexió de varis cables, aquesta informació es donarà en una taula excel que reculli totes
aquestes dades.
Per a cada tirantet de dades s’haurà d’entregar a TMB una taula com la següent:
Origen

Exemples

Dependència

#Armari

Switch

Port Switch

Id. Tirantet

Port Patch

CCP
AX1
CCP

1
1
1

SWUSR-121-CCP-01
SWUSR-121-AX1-01
SWGB-121-CCP-01

4
3
12

USR11-4
USR11-3
GB11-12

6
5
--

Cablejat Estructurat
Etiqueta
Port Patch Tipus cable

CCP-6
AX1-5
--

cat. 5
cat 6 STP
cat 6 STP

#Armari

Etiqueta
Punt usuari

Servei

3
1
--

CCP-06
AX1-01
--

TPV
PAR3
VIDVG

Destí
Adreça IP
Equip

Dependència

#Armari

CGE
VEST0
CCP

3

172.28.10.21
172.28.10.23
172.28.10.22

TPV
DA
PAR
PNC

Dades
Dades
Dades
Dades

Terminal Venda en CIAC
Distribuidora
Porta validadora
Node concentrador

SAI

Dades

SAI

INT
TELF
TLS
TLD
TLA
TLMG

Veu
Veu
Veu
Veu
Veu
Veu

PCG
IMP
RM
NMO
PGE

Dades
Dades
Dades
Dades
Dades

PC Genèric
Impresora
Rellotge Marcatge
PC Presa de Servei
PC CGE

VID
VIDVG

Dades
Dades

Video
Videograbador

PDM
ADM

Dades
Dades

Perifèric de megafonia
Amplificador de megafonia

MTV
MIR
ES
CF
CAT
PAC

Dades
Dades
Dades
Dades
Dades
Dades

MouTV
Miralín
Enclavaments
Caixa Forta
Control Accesos
Portes d'accès

Interfon
Telèfon Genèric
Telèfon Selectiu
Telèfon Digital
Telèfon Analògic
Telèfon Emergència

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.
Per a cada tirantet de veu s’haurà d’entregar a TMB una taula com la següent:
Origen

Exemples

Dependència

#Armari

Parell Central

Extensió

Id. Tirantet

Port Patch

CCP

1

20

88656

V-13

6

Cablejat Estructurat
Etiqueta
Port Patch Tipus cable

6

cat. 5

Destí
#Armari

Etiqueta
Punt usuari

Servei

Dependència

3

CCP-06

Interfon

CGE

9

10
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Instal·lació de punts d’usuari

Annex

L’instal·lador proporcionarà el nom del punt d’usuari tant en l’origen com en el destí. Amb el Plec de
Normativa d’Instal·lacions es generaran les codificacions per aquest punt d’usuari.
Com que el punt d’usuari també inclou un cablejat fins al mateix, en la documentació que s’haurà d’entregar a
TMB s’inclourà la documentació referent al cable i la referent al punt d’usuari.
Així, a la documentació del cable:
-

Nom del cable segons Normativa d’Instal·lacions.
Tipus del cable.
Nodo i dependència origen.
Codi del repartidor o borner on es connecta el cable.
Nodo i dependència final.
Codi del repartidor o borner on es finalitza el cable.
Certificació de l’enllaç.
Planell en planta amb el recorregut del cable.

S’afegirà la documentació del punt d’usuari:
-

Nom del punt d’usuari segons Normativa d’Instal·lacions.
Planell de detall de la cambra o de l’edifici amb la ubicació del punt d’usuari.
Nom descriptiu de la dependència on es troba el punt d’usuari.
Fotografia del punt d’usuari.
Certificació del cablejat.

11

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
MGZ
UNV

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
Magatzem Boixeres
Universitat

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

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

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

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
ZEPI a ZF2
Cambra secundària ubicada en la Planta X, Y
indica el número de cambra

PX
EXT
SC
SD
ACIS
CRT
TAL
CPC
CAN
ES
SUB
SEC
CT6
CT25
CTTI
GSM
CCME

Equip ubicat fora de cambra, X indica la Planta
Exterior de TMB
Sala Comandaments
Sala Descans
Sala ACIS
Centre Regulació Tràfic Triangle
Taller
Cambra Principal de cablejat
Cabina d'andana
Enclavament de Senyalització
Subcentral
Cambra de Seccionadors
Cambra de Mitja tensió 6kV
Cambra de Mitja tensió 25kV
CTTI
Cambra de GSM
Centre Control Metro Emergència

CU
CCE
FO
CIAC
POR
FOR
OMM
MTV
MAQ
SAI
VESTX
ANDX
INTX
ENLX

CECU
Cabina Cap Estació
CEFO
Centre Informació i Atenció al Client
Porteria
Formació
Oficina Material Mòbil
MouTV
Sala màquines
Sala de SAI
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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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
116 Florida

417 Selva de M ar
418 Poblenou

933 Bon Pastor
940 Can Peixauet

117 Torrassa

419 Llacuna

941 Santa Rosa

118 St. Eulàlia

420 Bogatell

942 Fondo

119 M ercat Nou

421 Ciutadella

943 Esglèsia M ajor

120 Plaça Sants
121 Hostafrancs

422 Barceloneta
423 Jaume I

944 Singuerlin
945 Can Zam

122 Espanya

424 Urquinaona

123 Rocafort
124 Urgell

425 P. Gràcia
426 Girona

901 Aeroport T1
902 Aeroport Terminal Càrrega

125 Universitat

427 Verdaguer

903 Aeroport T2

126 Catalunya

428 Joanic

904 M as Blau

127 Urquinaona
128 Arc Triomf

429 Alfons X
430 Guinardó | Hospital de St. Pau

905 Parc Nou
906 Cèntric

129 M arina

431 M aragall

907 El Prat Estació

130 Glòries

432 Llucmajor

908 La Ribera

131 Clot
132 Navas

433 Via Julia
434 Trinitat Nova

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

916 Collblanc
917 Camp Nou
LIN EA 5

140 Fondo

918 Zona Universitària

509 Cornellà
510 Gavarra
LIN EA 2
210 Paral·lel

512 Can Boixeres

211 St. Antoni

513 Can Vidalet

935 La Salut

212 Universitat
213 P. Gràcia

514 Pubilla Cases
515 Collblanc

936 Gorg

214 Tetuan

516 Badal

959 Provençana

215 M onumental
216 Sagrada Familia

517 Plaça Sants
518 Sants Estació

958 Ciutat de la Justícia
957 Foneria

934 Llefià

956 Foc

217 Encants

519 Entença

218 Clot

520 Hospital Clínic

955 M otors

219 Bac Roda
220 St. M artí

521 Diagonal
522 Verdaguer

954 Zona Franca Litoral
953 Zona Franca Port

221 La Pau

523 Sagrada Familia

952 Zona Franca Zal

222 Verneda

524 St. Pau | Dos de M aig

951 ZAL

223 Artigues
224 St. Roc

525 Camp de l'Arpa
526 Sagrera

225 Gorg

527 Congrès

226 Pep Ventura

528 M aragall

227 Badalona Pompeu Fabra

529 Virrei Amat
530 Vilapicina

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

LIN EA 10

511 St. Ildefons

Versió v1_15

531 Horta
LIN EA 3
314 Z. Universitària
315 Palau Reial

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

316 M aria Cristina
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 Valldaura
337 Canyelles
338 Roquetes
339 Trinitat Nova
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Objectius.
Cambres Tècniques
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.

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:

3

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.

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:

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.

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.

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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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.

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

Patch pannel de cablejat estructurat.

S’etiquetarà com ME-xxx-ddd-rr-nn on:

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.

xxx
ddd
rr
nn

és
és
és
és

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.

Ex:

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

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.
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.

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

Mòdul Repartidor

Ex:

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 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)

Correspon a un mòdul repartidor de 24 boques de l’armari 1 del AX1 de

CCP
(1-24)
AX1
(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

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.

Patch pannel de cablejat estructurat en CPDs i CCPs singulars.

-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.

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)

La nomenclatura de les etiquetes dels equips serà:

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:

9

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.

10
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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

CCP#51
(25-48)

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.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

7

8

9

10

11

12

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.

Correspon als diferents destins del cablejat a diferents sales.

El patch pannel s’etiquetarà amb el format Parell Central on:
(PrimerPort-ÚltimPort)
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

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

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)

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.

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.

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

4

4

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

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:

Reservat DECT
22
23
24
4

1

Borner WAGO.

Els parells es connectaran de la següent forma:

C25P-xxxyyyvvvwww-z

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)

Cada repartidor de 25p es codificarà amb el format C25P-xxxyyyvvvwww-z on:

Nº fi l s

Patch pannel de Parells Central de Telefonia.

50p

11

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.

12

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

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

-Equip d’alimentació elèctrica enrackat en armaris de comunicacions

Instal·lació de cablejat de fibra òptica

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.

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:

Tot això ho farem sempre d’acord amb el que indica el Reglament de Baixa Tensió.
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.

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

Cada tub es codificarà amb el format #ArmariOrigen-#ArmariDestí on:

Endoll

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.
13
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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.

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

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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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

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

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)

PortOrigen1-PortOrigen2 R+RackOrigen NumRepartidorOrigen
PortDestí1-PortDestí2 EquipDestí on:

Ex:

Exemple

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)

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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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.

Instal·lació de Cablejat estructurat i de parells.
Totes les instal·lacions hauran de complir la norma TIA/EIA-568-B.

Etiquetatge punt d’usuari.

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.

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 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.

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.

En els dos extrems del cable s’haurà d’etiquetar l’origen del cable, més el port corresponent del patch pannel.
L’etiqueta serà la mateixa en els dos extrems del tirantet.
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 SistemaPilaSwitch-PortXX on:

S’etiquetarà com Origen-Port on:

Sistema

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

Tirantet que connecta en switch.

Pila
Switch
Port
Ex:

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.
19

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 que
tirantet que
tirantet que
tirantet 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.
20
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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.

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.

Tirantet que connecta Telefonia analògica a través de MediaGateway.
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.

S’etiquetarà com MGX-ModulPort on:

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.

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.

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.

Ex:

#ArmariOrigen
PatchOrigen
PortOrigen
#ArmariDestí
PatchDestí
PortDestí

Ex:

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

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.

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

MG1-116
MG1-GD305

on:

En el frontal del MediaGateway s’indicarà el número dels mòduls de la següent forma:

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.
Les connexions que fan els tirantets també es documentaran en el full de l’auditoria de coure IP.

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
21
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Tirantet que connecta amb una càmera de vídeo.

Taula de Cablejat Estructurat

S’etiquetarà com

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.

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

La taula és com l’exemple següent:

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

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

Etiquetatge cable coure de 25 parells.

CCP
CCP
CCP

Cada cable es codificarà amb el format CuuP-xxxyyyvvvwww-z on:

CCP
CCP

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.

CCP
CCP

CCP

CCP

Ex:

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

CCP

CCP

Etiquetatge cable 25p en repartidor cablejat estructurat.

CCP
CCP

Cada cable es codificarà amb el format C25P-xxxyyyvvvwww-z on:

CCP
CCP

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.

AX1
AX1
AX1

AX1

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

AX1
AX1

AX1

Etiquetatge cable 25p en bornes Wago o qualsevol altre tipus de repartidor.

AX1

Cada cable es codificarà amb el format C25P-xxxyyyvvvwww-z on:
xxx
yyy
vvv
www
z
Ex:

és
és
és
és
és

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

Id. Tirantet

160

NGSW11-01

160

NGSW11-02

160

NGSW11-03

160
160

1

NGSW11-04
NGSW11-05
MG1-101

2

MG1-102

3

MG1-103

Port Patch

AX1

AX1

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.

AX1

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.

23

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

Destí
#Armari
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

15

CCL-31

CAT5e

CCL-31

8

CCL-24

CAT5e

4

CCL-20

CAT5e

12

CCL-11

CAT5e

1

CCP-1

CAT5e

15

CCP-15

CAT5e

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

CCL-24
CCL-20
CCL-11

DIRECTE

NA

NA

NA

9

V-3

NA

C-10

NA

C-11

CCP-2

CAT5e

21

CCP-21

CAT5e

15

CCP-15

CAT5e

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

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

CCP-4

TELF(11171)

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

NA

NA

AX1

NA

NA

NA

AX1

NA

NA

NA

RK-111-CCP02

NA

RK-111-CCP02

NA

RK-111-CCP02

CCP-2

(11130)

CCP

NA

CCP-21

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

NA

NA

CAT5e

RK-111-AX101

AX1-9

AX1

NA

RK-111-AX101

AX1-11

CAT5e

RK-111-AX101

AX1-8

CAT5e

RK-111-AX101

AX1-7

RK-111-AX101

AX1-5

CAT5e

RK-111-AX101

AX1-1

RK-111-AX101

AX1-10

1

AX1-9

2

AX1-11

CAT5e

3

AX1-8

4

AX1-7

5

AX1-5

CAT5e

11

AX1-1

20

12

AX1-10

CAT5e

6

AX1-6

CAT5e

7

AX1-3

CAT5e

8

AX1-4

CAT5e

9

AX1-2

CAT5e

10

AX1-12

CAT5e

V-8
NA
NA
NA
NA
NA

#Armari

Etiqueta Punt Servei/Sistem
usuari
a

Armari

V-7

NA

CCP

NA

19

AX1

RK-111-CCP02

Dependència

MG1-108

NA

CCP

NA

13

NA

RK-111-CCP02

NA

MG1-107

NA

CCP

NA

8

AX1

RK-111-CCP02

NA

MG1-106

NA

CCP

NA

5

NA

RK-111-CCP02

NA

MG1-105

NA

NA

CCP

NA

9

AX1

NA

Port Patch

MG1-104

AX1

NA

NS

Id. Tirantet

12

RK-111-AX101

NA

NS

NA

20
2

NS

SELECT. V2

V-7

V-8

NA

TELF(11102)

13
NA

NA

NS

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

Armari

CCP-15

MG1-107

NA

SD

SELECT. V1

MG1-106

NA

Dependència

10.160.11.67

TELF(11101)

MG1-105

DIRECTE

Adreça IP
Equip

CCP-1

MG1-104

MG1-108

QUIOSC

Cablejat Estructurat

#Armari

RK-111-AX101

Etiqueta Port
Tipus cable
Patch
CAT5e

Origen
Dependència

AX1

Ex:

Cablejat Estructurat

#Armari

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

TELF(11130)
NA

TELF(11131)

CBT

TELF(11132)

CT6

TELF(11133)

ES

TELF(11135)

SEC

TELF(11133)

ES

NA

NA

NA

NA

NA

TELF(11135)

SEC

AX1-6

RESERVA

AX1

NA

AX1-3

RESERVA

CBT

NA

AX1-4

RESERVA

CT6

NA

AX1-2

RESERVA

ES

NA

AX1-12

RESERVA

SEC

NA
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-

Aquesta taula està diferenciada en tres grups:

cablejat estructurat. S’etiquetarà com zzz on

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:
-

o
-

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

-

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.

-

Armari, és l’armari (Rack) de comunicacions on està instal·lat el patch pannel de camp. S’etiquetarà

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

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

-

-

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.

o

-

Sistemaxx-rr on

-

o

xx

-

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.

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.

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:
-

Servei/Sistema, és l’etiqueta que indica el servei que dona el cablejat estructurat. S’etiquetarà com

o

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

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

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

hhh que es correspondrà a la de l’annex de dependències.

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

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

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

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

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.

ddd-n on
o

Tipus de Cable, aquest camp fa referència a la categoria del cable que surt del patch pannel en el

-

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.

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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Instal·lació de PC en el Lloc Central de Metro

Instal·lació de receptor KVM i pantalla PC:

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:

·
·

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

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.

Costat Pantalles

Exemple d’instal·lació:
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Costat Buck Taula
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.

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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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.

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
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

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
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

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

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

421 Ciutadella

943 Esglèsia M ajor

120 Plaça Sants
121 Hostafrancs

422 Barceloneta
423 Jaume I

944 Singuerlin
945 Can Zam

122 Espanya
123 Rocafort

424 Urquinaona
425 P. Gràcia

901 Aeroport T1

124 Urgell

426 Girona

902 Aeroport Terminal Càrrega

427 Verdaguer

903 Aeroport T2

126 Catalunya

428 Joanic

904 M as Blau

127 Urquinaona

125 Universitat

429 Alfons X

905 Parc Nou

128 Arc Triomf
129 M arina

430 Guinardó | Hospital de St. Pau
431 M aragall

906 Cèntric
907 El Prat Estació

130 Glòries

432 Llucmajor

908 La Ribera

131 Clot

433 Via Julia

909 Les M oreres

132 Navas

434 Trinitat Nova

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

916 Collblanc
917 Camp Nou

140 Fondo

LIN EA 5

918 Zona Universitària

509 Cornellà
LIN EA 2

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

514 Pubilla Cases

936 Gorg

213 P. Gràcia

515 Collblanc

214 Tetuan

516 Badal

959 Provençana

215 M onumental

517 Plaça Sants

958 Ciutat de la Justícia

216 Sagrada Familia
217 Encants

518 Sants Estació
519 Entença

957 Foneria
956 Foc

218 Clot

520 Hospital Clínic

955 M otors

219 Bac Roda

521 Diagonal

954 Zona Franca Litoral

220 St. M artí

522 Verdaguer

953 Zona Franca Port

221 La Pau

523 Sagrada Familia

952 Zona Franca Zal

222 Verneda

524 St. Pau | Dos de M aig

951 ZAL

223 Artigues
224 St. Roc

525 Camp de l'Arpa
526 Sagrera

225 Gorg

527 Congrès

226 Pep Ventura
227 Badalona Pompeu Fabra

528 M aragall
529 Virrei Amat
530 Vilapicina

LIN EA 3

531 Horta
532 Carmel

314 Z. Universitària

533 El Coll | La Teixonera

315 Palau Reial
316 M aria Cristina

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 Valldaura
337 Canyelles
338 Roquetes
339 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:

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

Annex. Dependències.
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Capítol (1)

1

01
01
01

K2183721
Num.
1

Data: 26/10/21

M2

Pàg.:

Tipus

despatx

[C]

[D]

[E]

Num.

[F]

2,800

3,000

8,400 C#*D#*E#*F#

5,300

3,000

11,000

3,000

33,000 C#*D#*E#*F#
8,700 C#*D#*E#*F#

2,000

4

tancament vidre entrada+porta

2,900

3,000

5

sales reunions

3,400

3,000

6

7,000

3,000

21,000 C#*D#*E#*F#

7

1,500

2,500

3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

2

[D]

[E]

[F]

zona escala

8,000

2,500

2

pilars cares

0,700

2,500

tanc darrera despatxos

12,500

3,000

37,500 C#*D#*E#*F#

2

tanc.passadis

11,500

3,000

34,500 C#*D#*E#*F#

E66E032X

M2

Num.

Text

72,000

MAMPARA MODULAR DE 80 MM DE GRUIX, FORMADA PER SIMPLE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB SISTEMA DE SUSPENSIÓ SOBRE PERFILERIA OCULTA D'ALUMINI
EXTRUSIONAT LACAT COLOR BLANC I JUNTS TERMOPLÀSTICS PER AL SEGELLAT DELS VIDRES I
DEL PERÍMETRE DELS TAULERS, COL·LOCADA.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

01TMB01

PA

13,000

1

frontal despatx

2,600

2,500

6,500 C#*D#*E#*F#

2

frontal resp.dep

4,000

2,500

10,000 C#*D#*E#*F#

3

frontal lliur.telf

2,000

2,500

5,000 C#*D#*E#*F#

4

tanc.depatx-resp.dep

5,500

2,500

13,750 C#*D#*E#*F#

5

sala reunions frontal

7,800

2,500

19,500 C#*D#*E#*F#

6

tanc. lliu telf-resp.dep.

6,000

2,500

15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

22,750 C#*D#*E#*F#

K218A410
Num.
1

M2

Num.

1,000

1

DESMUNTATGE DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Text

Tipus

superficie

E2R540E0

[C]

[D]

[E]

[F]

182,000

M3

E66E0431

01
01
02

M2

69,750

Text

MAMPARA MODULAR DE 80 MM DE GRUIX, FORMADA PER DOBLE TAULER DE PARTÍCULES
AGLOMERADES DE FUSTA I VIDRE, REVESTIT AMB MELAMINA DE 16 MM DE GRUIX , I
ENVIDRIAMENT DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE 6+6 DE GRUIX A LA PART SUPERIOR (DE 2,00
A 2,50M), ESPAI INTERIOR REBLERT DE LLANA MINERAL DE ROCA, SÒCOL INFERIOR I REMAT
SUPERIOR D'ALUMINI LACAT COLOR BLANC, AMB SISTEMA DE SUSPENSIÓ SOBRE PERFILERIA
OCULTA D'ALUMINI EXTRUSIONAT I JUNTS TERMOPLÀSTICS PER AL SEGELLAT DELS VIDRES I DEL
PERÍMETRE DELS TAULERS, COL·LOCADA.
Tipus

sala reunions

[C]

[D]

3,300

2,500

182,000 C#*D#*E#*F#

4

KAM1U005
Num.

182,000

M2

MAMPARA MODULAR DE 80 MM DE GRUIX, FORMADA PER DOBLE TAULER DE PARTÍCULES
AGLOMERADES DE FUSTA REVESTIT AMB MELAMINA DE 16 MM DE GRUIX, DE DALT A BAIX, ESPAI
INTERIOR REBLERT DE LLANA DE ROCA, SÒCOL INFERIOR I REMAT SUPERIOR D'ALUMINI, AMB
SISTEMA DE SUSPENSIÓ SOBRE PERFILERIA OCULTA D'ALUMINI EXTRUSIONAT I JUNTS
TERMOPLÀSTICS PER AL SEGELLAT DELS PERÍMETRE DELS TAULERS, COL·LOCADA.
EUR

[F]

3,000

Text

TOTAL Fórmula

24,750 C#*D#*E#*F#
24,750

TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TRACTADA AMB ÀCID, TREMPADA, DE 10 MM DE GRUIX,
AMB UNA FULLA BATENT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

porta mampara vidre despt

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

zona sala reunions

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

30,000

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
ARQUITECTURA
TANCAMENTS I DIVISORIES

[E]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
5

1

M2

TOTAL Fórmula

TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Capítol (1)

E66E05XX

MOVIMENT I RETIRADA D'ELEMENTS I MOBILIARI EXISTENT.

TOTAL AMIDAMENT
5

3

42,750

AMIDAMENT DIRECTE
4

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
1

2

20,400 C#*D#*E#*F#

127,050

[F]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

DESMUNTATGE D'APLACAT DE FUSTA ACABAT AMB MELAMINA AMB MITJANS MANUALS INCLOS LA
SEVA PERFILERIA.

Text

Tipus

31,800 C#*D#*E#*F#

zona passadis

2,000

Text

TOTAL Fórmula

3

M2

Data: 26/10/21
L'ALÇADA DE LA MAMPARA ES DEFINIRÀ A OBRA.

DESMUNTATGE DE MAMPARA DE TOT TIPUS A'APLACAT ACABAT AMB MELAMINA I/O AMB VIDRE,
INCLÒS PORTES, PERFILERIA ETC... AMB MITJANS MANUALS

Text

K21183XX

AMIDAMENTS

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
ARQUITECTURA
ENDERROC I DESMUNTATGES

2

2

1

02TMB06
Num.

ML

Text

5,000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA FÓNICA TIPO ACOUSTIMASS DE FALSO TECHO A
FORJADO EXISTENTE. ( H < 500 MM).
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

13,000

0,600

7,800 C#*D#*E#*F#

1

mampares vidre

2

despt-resp.dep

5,500

0,600

3,300 C#*D#*E#*F#

3

resp.dep-lliua telf

6,000

0,600

3,600 C#*D#*E#*F#

4

sala reunions

7,800

0,600

4,680 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 26/10/21

5

3,300

0,600

Pàg.:
3,000

TOTAL AMIDAMENT
6

E865U220

Num.

M2

5,940 C#*D#*E#*F#

Num.
1

Tipus

[C]

[D]

1

paret escala

5,500

2,500

2

cares pilars

0,700

2,500

[E]

[F]

U

TOTAL Fórmula

13,750 C#*D#*E#*F#
24,000

1

55,750

Num.

1

Text

1,000

1

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, S'INLCOU LA REPARACIÓ DEL PARAMENT OCASIONAT PER
LA TORNILLERIA DE LES MAMPARES EXISTENTS.
Tipus

[C]

extres

X0020202

[D]

[E]

[F]

100,000

PA

K8444102

M2

1,000

[F]

2,000

1

Text

PAVIMENT DE PVC HETEROGENI EN LLOSETA DE 600X600MM, CLASSE 34-43, SEGONS UNE-EN 649 I
GRUIX DE 5 MM, MODEL KAYAR LL DE LA MARCA ARTIGO O SIMILAR, COL·LOCAT DIRECTAMENT
SOBRE LA BASE.

Text

Tipus

[C]

superficie

[D]

[E]

[F]

182,000

01
01
05

05TMB03

1

TOTAL Fórmula

182,000 C#*D#*E#*F#

M2

182,000

VINIL PER COL·LOCAR EN ELS VIDRES DELS DESPATXOS.

Text

Tipus

mampara zona despatxos

mampara zona sala reunions

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

2,000

24,000 C#*D#*E#*F#

5,500

2,000

11,000 C#*D#*E#*F#

7,500

2,000

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

100,000

KB926LD2
Num.
1

1,000

CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB ACABAT VINÍLIC, 600X 600 MM I 12,5 MM
DE GRUIX , SISTEMA DESMUNTABLE AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VIST FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I
FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, AMB PERFILS SECUNDARIS
COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA DE 600X 600 MM, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A
MÀXIM.

superficie en m2 aprox

[C]

[D]

[E]

150,000

U

50,000

PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR DE PLANXA D'ACER LLISA, AMB CARÀCTERS ALFANUMÈRICS,
DE 20X13 CM, AMB SUPORT ORTOGONAL AL PARAMENT, FIXADA MECÀNICAMENT.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Evacuacio

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

05TMB04

E89ABBJ0

M2

[F]

TOTAL Fórmula

U

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

PARTIDA DE NETEJA A FINAL D'OBRA, NETEJA DE TOT L'ESPAI DE MANERA FINA I ACURADA,
INCLOENT TERRES, FINESTRES I MOBILIRI.
1,000

TOTAL Fórmula

150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
ARQUITECTURA
VARIS

2

TAPAT DE FORATS EN PANELLS DE MELAMINA PER POSTERIOR FORRAT AMB REVESTMENT VINILIC.

Tipus

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

AMIDAMENT DIRECTE
Num.

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
ARQUITECTURA
PAVIMENTS

100,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
3

M2

Obra
Capítol
Capítol (1)

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
ARQUITECTURA
REVESTIMENTS

TOTAL AMIDAMENT
2

2,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

3
Num.

01
01
04

E9P16D9M

Num.

M2

[D]

PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 90, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90X205 CM,
PREU SUPERIOR AMB FINESTRETA I TANCA ANTIPÀNIC, COL·LOCADA

01
01
03

K898J2A0

[C]

4

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1

porta EI 90

Obra
Capítol
Capítol (1)

MÒDUL DE PORTA DE MDF ACABAT AMB MELAMINA D'UNA FULLA BATENT DE 40 MM DE GRUIX I
82,5X210 CM DE LLUM DE PAS, INCLOSA LA FERRAMENTA, PER A MAMPARA MODULAR AMB PERFILS
D'ALUMINI, COL·LOCAT

U

Obra
Capítol
Capítol (1)

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

1

EASA81CE

Text

Pàg.:

42,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
8

Data: 26/10/21

REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB TAULER AGLOMERAT DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES D'ALTA DENSITAT, ACABAT AMB MELAMINA A LES 2 CARES, DE 16 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT ADHERIT.

Text

E66E33M6

AMIDAMENTS

25,320

TOTAL AMIDAMENT
7

3

Obra
Capítol
Capítol (1)

150,000

01
02
01

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
INSTAL·LACIONS
TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT
EUR

EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´
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AMIDAMENTS
1

L21H101B

Num.
1

Data: 26/10/21

U

Text

Pàg.:

5

AMIDAMENTS
MUNTAT EN PERFIL DIN.

Tipus

- CONTACTOR DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL AMB RELLOTGE HORARI.

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL Fórmula

MUNTAT EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V SEGONS ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE, MARCA
ABB O SIMILAR. INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN
I REDUÏT.

1,000
Num.

EG41589H

Num.
1

U

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Num.

U

Text

1

4,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EG41589B

U

ML

Text

3,000

[E]

25,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

6

XG01E025

ML

Text

U

50,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 AMB DOS
COMPARTIMENTS I TAPA INDEPENDENT PER A CADASCUN, 150X100 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL
93 D’UNEX. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER
TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES LÍNIES
ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI
DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA
D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

P1C0041

U

Num.

TOTAL Fórmula

Text

25,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE XAPA D'ACER
EMBUTIDA AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL DE PINTURA EPOXI DE MIDES 150 X 150 X 80 MM , AMB
BORNS TIPUS CLEMA CEP DE WAGO PER A CABLES, DE COLORS ADIENTS A FASES I TERRA,
ACCESSORIS DE FIXACIÓ I RETOLACIÓ, PREMSAESTOPES. SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE,
RETOLACIÓ, I CONNEXIONAT.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

40,000

[F]

TOTAL Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG41589D

TOTAL Fórmula

25,000

TOTAL AMIDAMENT

4

[F]

TOTAL AMIDAMENT

MUNTAT EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V SEGONS ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE, MARCA
ABB O SIMILAR. INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN
I REDUÏT.

1

[D]

COM SOSTRE

1

[F]

[C]

25,000 C#*D#*E#*F#

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELECTRIQUES (MAG+DIF):

[E]

2,000

25,000

2,000 C#*D#*E#*F#

[D]

2,000 C#*D#*E#*F#

BT SOSTRE

Num.

[C]

TOTAL Fórmula

2

2,000

Tipus

[F]

1

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A, CLASE A, 30 mA (IV) SEGONS UNE-EN 60898, DE 4 MODULS
DIN DE 18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.

Text

[E]

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 AMB DOS
COMPARTIMENTS I TAPA INDEPENDENT PER A CADASCUN, 250X100 MM. INSTAL·LADA EN FALS
SOSTRE PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE
LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB.
INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA,
FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT.
Tipus

TOTAL Fórmula

- INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 16 A D'INTESITAT NOMINAL, CORBA C,
TETRAPOLAR (4P) DE 10 kA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 4 MODULS DIN DE 18mm
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.

Num.

[D]

4

4,000

TOTAL AMIDAMENT
3

XG01E024

Num.

TOTAL Fórmula

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 40 A
D'INTESITAT NOMINAL, CORBA C, TETRAPOLAR (4P) DE 10 kA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60898, DE 4 MODULS DIN DE 18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN EN EL QUADRE GENERAL
DE 230 V SEGONS ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE, MARCA ABB O SIMILAR. INCLOU ELS
TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
Tipus

[C]

2,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 10 A
D'INTESITAT NOMINAL, CORBA C, BIPOLAR (2P) DE 10 kA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898,
DE 2 MODULS DIN DE 18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V
SEGONS ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE, MARCA ABB O SIMILAR. INCLOU ELS TREBALLS DE
CONNEXIÓ DE LES PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.

ENDOLLS

EG41589C

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
2

Text

1

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS BAIXA TENSIÓ
5

1

6

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A, CLASE A, 300 mA (II) SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS
DIN DE 18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
02
02

Pàg.:

RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS (ELÈCTRICA, CLIMATITZACIÓ, PCI, MEGAFONIA)
EXISTENTS, INCLÒS: ENLLUMENAT, INTERRUPTORS, BASES PER PRESES DE CORRENT,
CONDUCTORS, TUBS. DIFUSORS, DETECTORS, TERMOSTATS, COMUNICACIONS VEU I DADES. TOT
CORRECTAMENT AÏLLAT, ETIQUETATGE, SEGONS INDICACIONS DE LA DO.

DESMUNTATGE INSTALACIONS

Obra
Capítol
Capítol (1)

Data: 26/10/21

3,000

8

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELECTRIQUES (MAG+DIF):
- INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 10 A D'INTESITAT NOMINAL, CORBA C, BIPOLAR
(2P) DE 10 kA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18mm D'AMPLARIA,
EUR

P1C0001

M

40,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 32MM,
S'ADMET EN PETITS TRAMS I CANVIS DE DIRECCIÓ LA UTILITZACIÓ DE TUB ANELLAT FLEXIBLE DE
POLIAMIDA PA6 DE 32MM DE DIÀMETRE, AMB GRAU D'INFLAMABILITAT V0, AUTO-EXTINGIBLE,
LLIURE D'HALÒGENS, FÒSFOR I CADMI, TEMPERATURA DE TREBALL -40ºC FINS A 105ºC AMB UN
MÀXIM PUNTUAL DE 150º, IK 08, TIPUS INTERFLEX NYLOFIX MODEL IRT.
INSTAL·LAT EN PARET, PANELLS PREFABRICATS VERTICALS O SOSTRE, INCLOENT FIXACIÓ AMB
EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

AMIDAMENTS

Data: 26/10/21

Pàg.:

7

AMIDAMENTS

GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO O TACS I BRIDES UNEX, CADA 60CM I ACCESSORIS DE
MUNTATGE COM UNIONS, ADAPTADORS, RECORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO TERMINAT AMB
UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP42.
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

28,000

3,000

84,000 C#*D#*E#*F#

2

9,000

3,000

27,000 C#*D#*E#*F#

3

5,000

3,000

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

XG01E029

Num.
1

ML

Text

Tipus

Num.

ML

Text

[C]

[D]

215,000

1,250

[E]

[F]

Tipus

U

[C]

[D]

84,000

1,250

[E]

13

1

D2

COMS02

[C]

[D]

[E]

1,000

U

U

1,000 C#*D#*E#*F#

Num.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TIPUS
TORRETA DE LA MARCA SIMON O SIMILAR, D'ALUMINI ANODITZAT. PER A L'ESTESA DEL CABLEJAT
D'ALIMENTACIÓ I DADES DES DEL SOSTRE DE LA SALA. DE MIDES 3000x110x127MM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DELS SEGUENTS MECANISMES:

Text

Tipus

[C]

[D]

[F]

TOTAL Fórmula

COWORKING

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

2

D4

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

D5

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

XG01E060

U

8,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE CAIXA DE
SUPERFÍCIE TIPUS CIMA O SIMILAR, AMB 4 PUNTS DE DADES AMB CONNECTOR RJ45 CAT6A I 4
ENDOLLS SCHUKO BLANCS. INCLOU TOTES LES CONNEXIONS DE CABLEJAT. INCLOU TOT EL PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.
INCLOENT-HI ADAPTADOR PER A ENTRADA DE CANAL DE MITJA CANYA DE 40X60 MM, ACCESSORIS,
FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
- 4 BASES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU.
- 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 4 CONNECTORS RJ45, COLOR BLANC
NEU.
- 1 PLACA SEPARADORA AMB GRAPA DE POSADA A TERRA.

Num.

(SISTEMA

Text

Tipus

1

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

23,000

3

C#*D#*E#*F#

4

C#*D#*E#*F#

5

C#*D#*E#*F#

6

C#*D#*E#*F#

7

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TIPUS
COLUMNA CIMA 500 MODEL 53550201-033 DE LA MARCA SIMON O SIMILAR, D'ALUMINI ANODITZAT.
PER A L'ESTESA DEL CABLEJAT D'ALIMENTACIÓ I DADES DES DEL SOSTRE DE LA SALA. DE MIDES
3000x110x127MM. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DELS SEGUENTS
MECANISMES:

15

XG01E090

Num.

(SISTEMA

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#

1,000

- 8 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
- 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTOR RJ45
KEYSTONE).

(SISTEMA

1

105,000

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL Fórmula

1,000

INCLOU LES TAPES CEGUES, ELS MARCS I TOTS ELS ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE
MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE DEIXAR-LA CORRETAMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT.

105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

COMS03

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TIPUS
COLUMNA CIMA 500 MODEL 53550201-033 DE LA MARCA SIMON O SIMILAR, D'ALUMINI ANODITZAT.
PER A L'ESTESA DEL CABLEJAT D'ALIMENTACIÓ I DADES DES DEL SOSTRE DE LA SALA. DE MIDES
3000x110x127MM. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DELS SEGUENTS
MECANISMES:

Tipus

8

TOTAL Fórmula

- 8 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
- 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTOR RJ45
KEYSTONE).

INCLOU LES TAPES CEGUES, ELS MARCS I TOTS ELS ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE
MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE DEIXAR-LA CORRETAMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT.
Text

[F]

TOTAL AMIDAMENT

268,750

[F]

[E]

1,000

TOTAL Fórmula

- 16 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
- 4 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTOR RJ45
KEYSTONE).

Num.

[D]

Pàg.:

TOTAL Fórmula

268,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
COMS01

D3

[C]

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU,
TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4x2.5MM2+2.5MM2 TT DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL
CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.

1

11

Tipus

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU,
TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 2x2.5MM2+2.5MM2 TT DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL
CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.

CABLEJAT SALA TREBALL +
DESPATXS

XG01E030

1

Text

126,000

TOTAL AMIDAMENT
10

Num.

Data: 26/10/21

1

P.A

Text

Expedient de legalització BT

23,000

LEGALITZACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA DE LA MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA
TENSIÓ. INCLOENT ELABORACIÓ DE PROJECTE, VISAT I TAXES CORRESPONENTS. S'INCLOU LES
TAXES DE LA INSPECCIÓ DE L'OCA DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ (ACTA DE SENSE
DEFECTES).
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

INCLOU LES TAPES CEGUES, ELS MARCS I TOTS ELS ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE
MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE DEIXAR-LA CORRETAMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT.
EUR

EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´
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AMIDAMENTS

Data: 26/10/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

9

AMIDAMENTS

1,000

01
02
03

XG01E061

XG01E001

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA TIPUS LED, MODEL SNOW l840 36W 60X60 BL
T-V/S G4 DE LA MARCA COMERCIAL LLEDÓ O SIMILAR PER A LA COL·LOCACIÓ A SOSTRE. S'INCLOU
FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE ACABAT.
REF_1: LEDLLEDS7J1S8405G4 SNOW l840 36W 60X60 BL T-V/S G4
REF_1: LEDLLEDS7J1CLIPSG4 G4 CLIPS

Num.

Text

1

COWORKING

2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

14,000 C#*D#*E#*F#

D1

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

D2

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

4

D3

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

5

D4

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

6

D5

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

7

Distribuidor

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

14,000

3

XG01E004

Num.

U

Text

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA DAISALUX MODEL NOVA
2N5(REF.KES NOVA) O SIMILAR, DE 255 LÚMENS I 2H D'AUTONOMIA, INCLOENT FIXACIONS I TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE ACABAT. S'INCLOU LA CAIXA DE PROTECCIÓ
ANTIVANDALICA IP66 I EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN
FUNCIONAMENT.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

COWORKING

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2

D1

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

D2

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

4

D3

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

5

D4

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

6

D5

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

7

Distribuidor

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

Text

D3

U

[C]

4,000

[D]

[E]

1

[D]

[E]

[F]

2

TOTAL Fórmula

SALA DE TREBALL

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

2

D1

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

D2

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

4

D3

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

5

D4

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

6

Distribuidor

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

7

C#*D#*E#*F#

9

C#*D#*E#*F#

10

C#*D#*E#*F#

01
02
04

EE51LQ10

M2

Text

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
INSTAL·LACIONS
CLIMATITZACIÓ

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE
(MW), SEGONS UNE-EN 14303, DE GRUIX 25mm, RESISTENCIA TERMICA >= 0,78125 m2.K/WF AMB
RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI, PAER KRAFT, MALLA DE REFORÇ I VEL DE VIDRE I
RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE, MUNTAT ENCASTAT EN CEL RAS.
Tipus

1

EMBOCADURAS DIFUSORES /
PLENUM

2

MODIFICIACIÓ CONDUCTES

12,000

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

2,000

30,000 C#*D#*E#*F#

1,200

10,000

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12,000

[F]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

EEKB1B22

Num.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR CONMUTAT PER ENCASTAR AMB PILOT
LLUMINOS DE SENYALITZACIÓ I 16A D'INTENSITAT NOMINAL, EQUIPAT AMB CAIXETÍ PER ENCASTAR,
MARC DE COLOR GRIS I MECANISME AMB TECLA NEGRE, MODEL SIMON 27 O SIMILAR. S'INCLOU EL
PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT
GARANTIN EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ.
Tipus

Tipus

TOTAL Fórmula

1

XG01E063

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR PER ENCASTAR AMB PILOT LLUMINOS DE
SENYALITZACIÓ I 16A D'INTENSITAT NOMINAL, EQUIPAT AMB CAIXETÍ PER ENCASTAR, MARC DE
COLOR GRIS I MECANISME AMB TECLA NEGRE, MODEL SIMON 27 O SIMILAR. S'INCLOU EL PETIT
MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL
SEU GRAU DE PROTECCIÓ.

Text

Obra
Capítol
Capítol (1)

35,000

U

Text

10

4,000

1

Num.

3

U

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
INSTAL·LACIONS
INSTALACIONS IL·LUMINACIÓ
Num.

1

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

Obra
Capítol
Capítol (1)

Data: 26/10/21

TOTAL Fórmula

42,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSOR ROTACIONAL D'IMPULSIÓ DE CONS FIXOS, MODEL
43-SF DE 200 mm DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR AMB COMPORTA DE REGULACIÃ“
(-49mm) I ACCESSORI DE FIXACIÓ A FALS SOSTRE. INCLOU PLENUM DE MUNTATGE.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

COWORKING

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

2

D1

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

D2

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4

D3

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

4,000 C#*D#*E#*F#
3

EUR

EEK77KK1

U

16,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA DE RETORNO PER ADAPTAR-LO A FALS SOSTRE, DE
DIMENSIONS 600X300MM, DE SIMPLE DEFLEXIÓ AMB ALETES HORITZONTALS FITXES A 45º, DE
ALUMINI, ACABAT ALUMINI ANODITZAT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, DE LA MARCA
EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

AMIDAMENTS

Data: 26/10/21

Pàg.:

11

COMERCIAL EUROCLIMA O SIMILAR, MODEL E-FHR O EQUIVALENT. S'INCLOU ACCESSORIS DE
MUNTATGE.
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENTS
5

XG01VE05

U

TOTAL Fórmula

1

COWORKING

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

Num.

2

D1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

1

3

D2-D3

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

Text

Data: 26/10/21

Pàg.:

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A FAÇANA PER VENTILADOR D'IMPULSIÓ DE REIXA D'ALUMINI
D'ALETES FITXES A 0 º MODEL 20-45H DE 300X300MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR,
AMB PLENUM DE CONNEXIÓ LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ (-O). S'INCLOU FITXACIONS PER
A INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

01
02
05

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
INSTAL·LACIONS
VENTILACIÓ

XG01VE06

Num.

U

Text

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI D'ALETES ORIENTABLE MODEL
20-SH DE 250X150MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ
LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ (-O). S'INCLOU FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ EN FALS
SOSTRE.
Tipus

1

1

XG01VE01

Num.

U

Text

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUG MODEL TD-2000/315 SILENT
ECOWATT 3 V (220-240 V, 50/60 HZ) DE LA MARCA COMERCIAL SOLER I PALAU O SIMILAR, DE BAIX
PERFIL, RODAMENTS DE BOLES I MOTOR BRUSLESS DE CORRENT CONTINUA, ALT RENDIMENT I
BAIX CONSUM. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

XG01VE02

Num.

U

7

XG01VE07

Text

Tipus

1

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

1,000

XG01VE03

Num.

U

Text

1

[C]

[D]

[E]

1,000

XG01VE04

Num.
1

Text

U

8

Num.

[C]

ML

[D]

[E]

Text

Tipus

7,000

[D]

[E]

XG01VE09

ML

Num.

Text

1

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

EUR

1,000

[F]

XG01VE10

[C]

[D]

[E]

4,000

ML

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 250MM DE DIÀMETRE I
1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A
EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE
DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB
VARETA ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE
ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.
Tipus

TOTAL Fórmula

7,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT
9

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

3,000

1,000

[F]

7,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 315MM DE DIÀMETRE I
1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A
EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE
DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB
VARETA ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE
ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.

1

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA DE EXTRACCIO D'ALUMINI D'ALETES FITXES A 45 º
MODEL 20-45H DE 300X200MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR, AMB PLENUM DE
CONNEXIÓ LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ (-O). S'INCLOU FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ
EN FALS SOSTRE.
Tipus

XG01VE08

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

Tipus

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

[F]

[E]

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A FAÇANA PER VENTILADOR D'EXTRACCIÓ DE REIXA
D'IMPULSIÓ D'ALUMINI D'ALETES ORIENTABLE MODEL 20-SH DE 500X300MM DE LA MARCA
COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ
(-O). S'INCLOU FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE.

1

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUG MODEL TD-1000/200 SILENT
ECOWATT 3 V (220-240 V, 50/60 HZ) DE LA MARCA COMERCIAL SOLER I PALAU O SIMILAR, DE BAIX
PERFIL, RODAMENTS DE BOLES I MOTOR BRUSLESS DE CORRENT CONTINUA, ALT RENDIMENT I
BAIX CONSUM. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ.
Tipus

Text

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

U

TOTAL Fórmula

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUG MODEL TD-1300/250 SILENT
ECOWATT 3 V (220-240 V, 50/60 HZ) DE LA MARCA COMERCIAL SOLER I PALAU O SIMILAR, DE BAIX
PERFIL, RODAMENTS DE BOLES I MOTOR BRUSLESS DE CORRENT CONTINUA, ALT RENDIMENT I
BAIX CONSUM. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ.

[D]

7,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

2

2,000

4,000
6

Obra
Capítol
Capítol (1)

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

12

4,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 200MM DE DIÀMETRE I
1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A
EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE
DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB
VARETA ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE
ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.
EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

AMIDAMENTS
Num.

Data: 26/10/21

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

13

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

1

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

2

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

Num.
1

Text

Data: 26/10/21

Tipus

COWORKING

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

2,000

11

XG01VE11

ML

19,000

3

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 150MM DE DIÀMETRE I
1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A
EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE
DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB
VARETA ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE
ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.

Y1T0003
Num.
1

U

Text

2,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA INTERIOR MODEL ZP 754 DE LA MARCA ZITON O
SIMILAR. INCLOU PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.
Tipus

COWORKING

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

20,000

12

K12CAAAA
Num.

P.A

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

K12CAAAB

Num.
1

Y1T0006

ML

20,000

DIA

Tipus

JORNADAS

[C]

1

[D]

[E]

Text

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SOTA TUB D'ACER DE CABLE DE LLAÇ DE DETECTORS I
ACTUADORS, MARCA PYROFREN O SIMILAR 2X1,5 MM2 AMB PANTALLA D'ALUMINI I COBERTA DE
POLIOLEFINA RESISTENT AL FOC FR LS FH COLOR VERMELL, FORMAT PER 2 CONDUCTORS
TRENATS (VERMELL/NEGRE) DE COURE POLIT FLEXIBLE. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI (CAIXES DE DERIVACIÓ, RACORDS,...), MARCATGE INDELEBLE, ESTESA I CONNEXIÓ DE
TOTS DOS EXTREMS EN HORARI NOCTURN I REDUIT.
Tipus

Oficines

[C]

[D]

[F]

3,000

[F]

5

Y1T0101
Num.

TOTAL Fórmula

U

Text

65,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE EXTINTOR POLS ABC 6 KGR TIPUS DE EFICACIA 27A-183B,
HOMOLOGAT AENOR.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

01
02
06

COWORKING

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

D1

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

3

D2

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

4

D3

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

3,000

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
INSTAL·LACIONS
PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

6

Y1T0104
Num.

1

T032601

Num.

U

Text

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE DETECTOR ÒPTIC DE FUMS ANALÒGIC PER A
CONNEXIÓ DIRECTA A LLAÇ ANALÒGIC, MARCA ZITON ZP-730. INCLOENT BASE ZP7-SB1,
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT, AIXÍ COM PETIT MATERIAL DE MUNTATGE.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

COWORKING

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

2

D1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

D2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

D3

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

T032602

U

Text

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE POLSADOR, EXTINTOR O SIRENA D'
EMERGÈNCIA D'ALUMINI, SERIGRAFIADA, FOTOLUMINISCENT, SEGONS NORMATIVA VIGENT.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Polsadors

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

2

Sirenas

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

Extintors

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

Y1T0020

P.A

4,000

PROGRAMACIÓ DE LA CENTRALETA DE DETECCIÓ D'INCENDIS AMB LES INDICACIONS DE PROJECTE
I ACTUALITZACIÓ AL LLOC CENTRAL, AMB CERTIFICACIÓ OFICIAL CORRESPONENT DE MANS D' UN
CONTRACTISTA AUTORITZAT PER TMB, INCLOU PROVES AL LLOC CENTRAL I A CAMP, FORMACIÓ DE
L'USUARI, ACTUALITZACIÓ DE BASES DE DADES I SINÒPTICS PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ SEGONS
PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. TREBALL
NOCTURN I REDUÏT.

5,000
Num.

2

P.A

1,000

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
Obra
Capítol
Capítol (1)

TOTAL Fórmula

65,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

65,000

4,000

AMORTITZACIÓ
DIÀRIA
DE
PLATAFORMA
ELEVADORA
TELESCÒPICA
ARTICULADA,
AUTOPROPULSADA AMB MOTOR DE GASOIL, DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9.8 EN
HORITZONTAL, DE 227 KG DE CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPÓS I 10886
KG DE PES, BUIDA, AMB CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM.

Text

Num.

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

4

PARTIDA ALÇADA PER LA POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES INTERIORS DE CLIMATIZTACIÓ.

Text

1,000

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

14

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE POLSADOR MANUAL D'ALARMA
DIRECCIONABLE, DE LA MARCA ZITON MODEL ZP785 PER A SISTEMES ANALÒGICS, INCLOU BASE DE
SUPERFÍCIE Z-CPSB-1, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT, AIXÍ COM PETIT MATERIAL DE MUNTATGE.
EUR

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

AMIDAMENTS
1

Data: 26/10/21

P.A.

Pàg.:

1,000

15

AMIDAMENTS

Data: 26/10/21

Pàg.:

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

8

Y1T0021

Num.

Text

1

P.A.

P.A

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
02
07

COMS07

Num.
1

COMS04

Num.
1

U

Text

1

2

Tipus

3

[D]

[E]

[F]

40,000

Num.

U

Text

TOTAL Fórmula

[C]

01
02
08

CST

[E]

[F]

[D]

[E]

[F]

2,000

40,000 C#*D#*E#*F#
40,000

U

Text

PARTIDA DE DESPLAÇAMENT DE LECTOR DE PORTA 6160 COSTAT TALLER A LA PORTA &E1SG0131 I
INSTAL·LACIÓ DE CONTACTE MAGNETIC SENSE CONTROL D'ESTAT DE PORTA Y SENSOR
VOLUMÉTRIC INTERIOR DE DETECCIÓ DE SORTIDA I CONEXIÓ AL CERRADERO 1302.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

XG01ACC2
Num.

U

Text

1,000

PARTIDA DE MODIFICACIÓ DE PANTALLAS DE TELEMANDO DE CONTROL DE ACCESOS.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

U

1,000

PARTIDA DE SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UN ESCUDO XS4 ONE AMB DETECTOR D'ESTAT SALTO
SYSTEMS I CERRADURA JIS TWIN LOCK 1360 I CERRADERO ELÈCTRIC 1302.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

XG01ACC4
Num.

U

Text

1,000

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TANCA PORTA GEZE.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

CST

[C]

2,000

[D]

[E]

1,000

2,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL 19´´ GUIA-CABLES FRONTAL DE 1 U D'ALÇADA
D'ACER. INSTAL·LACIÓ EN RACK DE COMUNICACIONS DE 19´´. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL
NECESSARI PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. ).
Tipus

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

5
U

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

COMS06

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

XG01ACC3

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
INSTAL·LACIONS
CONTROL D'ACCESOS

1
1

[D]

40,000

1

40,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL MODULAR DE 19”, METÀL·LIC, STP DE 24 BOQUES
PER A CONNECTOR RJ45 TIPUS KEYSTONE. INSTAL·LACIÓ EN RACK DE COMUNICACIONS DE 19´´.
INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. INCLOU
CONNECTORS FEMELLA RJ-45 STP CAT6A TIPUS KEYSTONE BLINDATS 180 GRAUS 10 GBPS,
SUPORTS DE CABLE I PRESA DE TERRA, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
Tipus

[C]

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

COMS05

CST

XG01ACC1

Num.

2

Tipus

Obra
Capítol
Capítol (1)

1,000

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CERTIFICACIÓ D'UN CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P
(S/FTP) O SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7 AWG 23 AMB COBERTA LSZHS/FTP PER CANALITZACIONS
EXISTENTS CONFECCIONAT FINS A 90M. INCLOU EL DESMUNTATGE I POSTERIOR MUNTATGE DE
FALS SOSTRE, DE LES TAPES DE LES CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS, PASSOS DE BÓVEDA I
TOT EL NECESSARI PER A PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU ELS CONNECTORS
RJ45 FEMELLA KEYSTONE CAT6A KERPEN, DATWYLER O SIMILAR EN ELS DOS EXTREMS,
COMPATIBLE AMB LES CAIXES DE DADES O PATCH PANELS EN ELS EXTREMS. INCLOU
ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TMB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL DE
CABLEJAT ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS. INCLOU EL SEGELLAMENT AMB MATERIAL
IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. S’ENTREGARÀ A TMB
EL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE LA CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT6A
SEGONS NORMATIVA ISO 11801 CLASSE E I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA DEL
RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD. INCLOU ELS MITJANS ELEVADORS
NECESSARIS SEGONS NORMATIVA PRL PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT.

COWORKING

Text

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
INSTAL·LACIONS
COMUNICACIONS

[C]

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TIRANTET FLEX S/FTP CAT 6A DE 5M PER PARXEIG EN RACK
DE COMUNICACIONS A LA CAMBRA DE COMUNICACIONS PER DOTAR DE SERVEI DE DADES O VEU
ALS NOUS PUNTS. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TMB.

TOTAL Fórmula

Num.

1

U

2,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Capítol (1)

4

PROGRAMACIÓ TELECOMANDAMENT. DONAR D'ALTA AL PCLIF DE L'EDIFICI I AL
TELECOMANDAMENT NATIVA DE PROTECCIÓ CIVIL I INTEGRADOR ELS NOUS ELEMENTS
INSTAL·LATS A LES NOVES DEPENDÈNCIES. ACTUALITZANT ELS PLÀNOLS EN PLANTA AMB LES
MODIFICACIONS EFECTUADES. INCLOU, PROVA AL 100% DELS NOUS ELEMENTS INSTAL·LATS AMB
PROVA
D'INTERFÍCIES
LOCALMENT
I
REMOTAMENT
CONTRA
EL
SINÒPTIC-PCLIF-TELECOMANDAMENT.
Tipus

16

[F]

XG01ACC5
Num.
1

Text

U

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'INTERFASE AMB VIDEOPORTER DE LA PORTA &E1SG0131.
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
EUR

TOTAL AMIDAMENT

1,000
EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

AMIDAMENTS

Data: 26/10/21

Pàg.:

17

AMIDAMENTS
1

Obra
Capítol
Capítol (1)

1

01
02
09

XG01ACC6

U

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
INSTAL·LACIONS
INTERFON

P.A SEGURETAT I SALUT

Data: 26/10/21
1,000

Pàg.:

18

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERFON DE LA MARCA COMERCIAL PLANA FÀBREGA O
SIMILAR, DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS:
- VP705118: KIT VÍDEO DIGITAL NO COAXIAL 6H COLOR COMPACT S2 1 LÍNEA. COMPONENTS: PLACA
DIGITAL COMPACT T S2 101 AMB MÒDULO AUDIO/VÍDEO COLOR DIGITAL NO COAXIAL 6H, MÒDULO
DE CONTROL DIGITAL, 1 PULSADOR I DIMENSIONS S2 (215X130MM), CAIXA EMPOTRAR S2
(203X122X60 MM), ALIMENTADOR ATF-98 I 1 MONITOR COMPACT BLANC DIGITAL COLOR AMB
MÒDULO DE CONEXIÓ NO COAXIAL 6H/VISUALTECH 5H.
- CLA950311: PLACA INOX 101 S2 FVP AUTA ILU.
- CLA950187: CAIXA MECANITZADA A/V COMPACT.
- CLA950188: ARO CAMARA TR00219.
- CLA950168: GRABACIÓ TARJETERO METACRILAT.
- CLA950081: CAIXA SUPERFICIE ACER INOXIDABLE PLACA S2.
- PE950658: OBREPORTES 99 AF/S22MM AUTOMÀTICA AJUSTABLE 10-24VAC/DC 330. OBREPORTES
SÈRIE 99 MULTI-VOLTAJE, AUTOMÀTICA ESTÁNDAR, AJUSTABLE, AMB DESBLOQUEIG. SIMÉTRIC I
REVERSIBLE. ALIMENTACIÓ 10-24VAC / DC. PERMET DEIXAR LA PORTA OBERTA AMB UNA ÚNICA I
CURTA ALIMENTACIÓ ELÉCTRICA. LA PORTA TORNA A ESTAR TANCADA SOLSAMENT QUAN ALGU
ENTRA I TANCA, REARMANT D'AQUEST MODE EL DISPOSITIU SITUAT EN EL OBRE-PORTES. FORÇA
DE RETENCIÓ 3230N / 330KGF. ALTURA 66MM, PROFUNDITAT 25,5 MM, AMPLADE 16MM. MODEL AF / S
22MM. CON ARMADURA S22MM GRIS. CERTIFICACIÓ EN-14846.
- CAB014007 CABLE MANGUERA BLAU PER VIDEOPORTER 6 FILS (ROTLLOS 100M) FORMATS PER 4
FILS (2X1 + 2X0,5) MM2 I 2X0,25 MM2 TRENATS.

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
03

XPA00CT
Num.
1

PA

Text

1,000

PRESSUPOST REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA.
VARIS

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PREU NO MODIFICABLE DE IMPREVISTOS PER VICIS OCULTS.
Tipus

P.A. CONTROL DE QUALITAT

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

XPA00CQ
Num.
1

PA

Text

1,000

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PREU NO MODIFICABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT A
L'OBRA.
Tipus

P.A. CONTROL DE QUALITAT

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

XPA000SS
Num.

Text

U

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

1,000

PARTIDA MINIMA PER LA SEGURETAT I SALUT DE TOTA L'OBRA.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

EUR

Data: OCTUBRE / 2021

QUADRE DE PREUS

Projecte – “Projecte Remodelació Nova Sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´
´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/10/21

Pàg.:

P-1

02TMB06

ML

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA FÓNICA TIPO ACOUSTIMASS DE FALSO
TECHO A FORJADO EXISTENTE. ( H < 500 MM).
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

39,75

€

P-2

05TMB03

M2

VINIL PER COL·LOCAR EN ELS VIDRES DELS DESPATXOS.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

48,92

€

P-3

05TMB04

U

PARTIDA DE NETEJA A FINAL D'OBRA, NETEJA DE TOT L'ESPAI DE MANERA FINA I
ACURADA, INCLOENT TERRES, FINESTRES I MOBILIRI.
(SIS-CENTS EUROS)

600,00

€

P-4

COMS01

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL TIPUS COLUMNA CIMA 500 MODEL 53550201-033 DE LA MARCA SIMON O
SIMILAR, D'ALUMINI ANODITZAT. PER A L'ESTESA DEL CABLEJAT D'ALIMENTACIÓ I
DADES DES DEL SOSTRE DE LA SALA. DE MIDES 3000x110x127MM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DELS SEGUENTS MECANISMES:

1.200,00

€

- 16 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
- 4 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTOR RJ45
(SISTEMA KEYSTONE).

COMS02

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL TIPUS COLUMNA CIMA 500 MODEL 53550201-033 DE LA MARCA SIMON O
SIMILAR, D'ALUMINI ANODITZAT. PER A L'ESTESA DEL CABLEJAT D'ALIMENTACIÓ I
DADES DES DEL SOSTRE DE LA SALA. DE MIDES 3000x110x127MM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DELS SEGUENTS MECANISMES:

1.000,00

COMS05

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL MODULAR DE 19”, METÀL·LIC, STP
DE 24 BOQUES PER A CONNECTOR RJ45 TIPUS KEYSTONE. INSTAL·LACIÓ EN RACK
DE COMUNICACIONS DE 19´´. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ. INCLOU CONNECTORS FEMELLA RJ-45 STP CAT6A TIPUS
KEYSTONE BLINDATS 180 GRAUS 10 GBPS, SUPORTS DE CABLE I PRESA DE
TERRA, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
(CENT VUITANTA-NOU EUROS)

189,00

€

P-9

COMS06

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL 19´´ GUIA-CABLES FRONTAL DE 1 U
D'ALÇADA D'ACER. INSTAL·LACIÓ EN RACK DE COMUNICACIONS DE 19´´. INCLOU
TOT EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. ).
(QUARANTA-SET EUROS)

47,00

€

P-10

COMS07

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TIRANTET FLEX S/FTP CAT 6A DE 5M PER
PARXEIG EN RACK DE COMUNICACIONS A LA CAMBRA DE COMUNICACIONS PER
DOTAR DE SERVEI DE DADES O VEU ALS NOUS PUNTS. INCLOU ETIQUETATGE
SEGONS NORMATIVA DE TMB.
(DOTZE EUROS)

12,00

€

P-11

E2R540E0

M3

TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT.
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

147,47

€

P-12

E66E032X

M2

MAMPARA MODULAR DE 80 MM DE GRUIX, FORMADA PER SIMPLE VIDRE LAMINAR
DE SEGURETAT DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB SISTEMA DE SUSPENSIÓ SOBRE
PERFILERIA OCULTA D'ALUMINI EXTRUSIONAT LACAT COLOR BLANC I JUNTS
TERMOPLÀSTICS PER AL SEGELLAT DELS VIDRES I DEL PERÍMETRE DELS
TAULERS, COL·LOCADA.
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

171,89

€

P-13

E66E0431

M2

MAMPARA MODULAR DE 80 MM DE GRUIX, FORMADA PER DOBLE TAULER DE
PARTÍCULES AGLOMERADES DE FUSTA REVESTIT AMB MELAMINA DE 16 MM DE
GRUIX, DE DALT A BAIX, ESPAI INTERIOR REBLERT DE LLANA DE ROCA, SÒCOL
INFERIOR I REMAT SUPERIOR D'ALUMINI, AMB SISTEMA DE SUSPENSIÓ SOBRE
PERFILERIA OCULTA D'ALUMINI EXTRUSIONAT I JUNTS TERMOPLÀSTICS PER AL
SEGELLAT DELS PERÍMETRE DELS TAULERS, COL·LOCADA.
L'ALÇADA DE LA MAMPARA ES DEFINIRÀ A OBRA.

91,50

€

118,09

€

€

INCLOU LES TAPES CEGUES, ELS MARCS I TOTS ELS ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE DEIXAR-LA CORRETAMENT
INSTAL·LADA I FUNCIONANT.
(MIL EUROS)
COMS03

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL TIPUS TORRETA DE LA MARCA SIMON O SIMILAR, D'ALUMINI ANODITZAT.
PER A L'ESTESA DEL CABLEJAT D'ALIMENTACIÓ I DADES DES DEL SOSTRE DE LA
SALA. DE MIDES 3000x110x127MM. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
CONNEXIÓ DELS SEGUENTS MECANISMES:

325,00

€

- 8 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
- 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTOR RJ45
(SISTEMA KEYSTONE).

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

INCLOU LES TAPES CEGUES, ELS MARCS I TOTS ELS ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE DEIXAR-LA CORRETAMENT
INSTAL·LADA I FUNCIONANT.
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
P-7

COMS04

U

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CERTIFICACIÓ D'UN CABLEJAT DE XARXA
TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7 AWG 23 AMB
COBERTA LSZHS/FTP PER CANALITZACIONS EXISTENTS CONFECCIONAT FINS A
90M. INCLOU EL DESMUNTATGE I POSTERIOR MUNTATGE DE FALS SOSTRE, DE
LES TAPES DE LES CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS, PASSOS DE BÓVEDA I
TOT EL NECESSARI PER A PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU ELS

2

P-8

- 8 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
- 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTOR RJ45
(SISTEMA KEYSTONE).

P-6

Pàg.:

CONNECTORS RJ45 FEMELLA KEYSTONE CAT6A KERPEN, DATWYLER O SIMILAR EN
ELS DOS EXTREMS, COMPATIBLE AMB LES CAIXES DE DADES O PATCH PANELS
EN ELS EXTREMS. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TMB. INCLOU
L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL DE CABLEJAT ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS
PUNTS. INCLOU EL SEGELLAMENT AMB MATERIAL IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT
PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. S’ENTREGARÀ A TMB EL DOCUMENT
EN PDF ACREDITATIU DE LA CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT6A
SEGONS NORMATIVA ISO 11801 CLASSE E I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE
PLANTA DEL RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD. INCLOU
ELS MITJANS ELEVADORS NECESSARIS SEGONS NORMATIVA PRL PER ACCEDIR A
LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT.
(CENT VUITANTA EUROS)

INCLOU LES TAPES CEGUES, ELS MARCS I TOTS ELS ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE DEIXAR-LA CORRETAMENT
INSTAL·LADA I FUNCIONANT.
(MIL DOS-CENTS EUROS)
P-5

Data: 26/10/21

1

P-14

180,00

€

E66E05XX

M2

MAMPARA MODULAR DE 80 MM DE GRUIX, FORMADA PER DOBLE TAULER DE
PARTÍCULES AGLOMERADES DE FUSTA I VIDRE, REVESTIT AMB MELAMINA DE 16
MM DE GRUIX , I ENVIDRIAMENT DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE 6+6 DE
GRUIX A LA PART SUPERIOR (DE 2,00 A 2,50M), ESPAI INTERIOR REBLERT DE LLANA
MINERAL DE ROCA, SÒCOL INFERIOR I REMAT SUPERIOR D'ALUMINI LACAT COLOR
BLANC, AMB SISTEMA DE SUSPENSIÓ SOBRE PERFILERIA OCULTA D'ALUMINI
EXTRUSIONAT I JUNTS TERMOPLÀSTICS PER AL SEGELLAT DELS VIDRES I DEL
PERÍMETRE DELS TAULERS, COL·LOCADA.
(CENT DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

Data: 26/10/21

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

P-15

E66E33M6

U

MÒDUL DE PORTA DE MDF ACABAT AMB MELAMINA D'UNA FULLA BATENT DE 40 MM
DE GRUIX I 82,5X210 CM DE LLUM DE PAS, INCLOSA LA FERRAMENTA, PER A
MAMPARA MODULAR AMB PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCAT
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

258,30

€

P-16

E865U220

M2

REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB TAULER AGLOMERAT DE FIBRES DE
FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES D'ALTA DENSITAT, ACABAT AMB MELAMINA A LES 2
CARES, DE 16 MM DE GRUIX, COL·LOCAT ADHERIT.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

24,24

€

PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT
(VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

20,16

E89ABBJ0

M2

EG41589D

U

PAVIMENT DE PVC HETEROGENI EN LLOSETA DE 600X600MM, CLASSE 34-43,
SEGONS UNE-EN 649 I GRUIX DE 5 MM, MODEL KAYAR LL DE LA MARCA ARTIGO O
SIMILAR, COL·LOCAT DIRECTAMENT SOBRE LA BASE.
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

94,45

€

P-19

EASA81CE

U

PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 90, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
90X205 CM, PREU SUPERIOR AMB FINESTRETA I TANCA ANTIPÀNIC, COL·LOCADA
(SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

646,94

€

P-20

EE51LQ10

M2

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA
MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, DE GRUIX 25mm, RESISTENCIA
TERMICA >= 0,78125 m2.K/WF AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI, PAER
KRAFT, MALLA DE REFORÇ I VEL DE VIDRE I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE
VIDRE NEGRE, MUNTAT ENCASTAT EN CEL RAS.
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

26,51

€

P-21

EEK77KK1

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA DE RETORNO PER ADAPTAR-LO A
FALS SOSTRE, DE DIMENSIONS 600X300MM, DE SIMPLE DEFLEXIÓ AMB ALETES
HORITZONTALS FITXES A 45º, DE ALUMINI, ACABAT ALUMINI ANODITZAT, AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, DE LA MARCA COMERCIAL EUROCLIMA O
SIMILAR, MODEL E-FHR O EQUIVALENT. S'INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE.
(SETANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

77,01

€

P-22

EEKB1B22

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSOR ROTACIONAL D'IMPULSIÓ DE
CONS FIXOS, MODEL 43-SF DE 200 mm DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O
SIMILAR AMB COMPORTA DE REGULACIÃ“ (-49mm) I ACCESSORI DE FIXACIÓ A FALS
SOSTRE. INCLOU PLENUM DE MUNTATGE.
(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

109,96

€

P-23

EG41589B

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELECTRIQUES (MAG+DIF):

350,25

€

- INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 16 A D'INTESITAT NOMINAL,
CORBA C, TETRAPOLAR (4P) DE 10 kA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898,
DE 4 MODULS DIN DE 18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.

€

MUNTAT EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V SEGONS ESQUEMES ELECTRIC DE
PROJECTE, MARCA ABB O SIMILAR. INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES
PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
P-26

EG41589H

U

SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
DE
INTERRUPTOR
AUTOMATIC
MAGNETOTERMIC DE 10 A D'INTESITAT NOMINAL, CORBA C, BIPOLAR (2P) DE 10 kA
DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18mm
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V SEGONS
ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE, MARCA ABB O SIMILAR. INCLOU ELS
TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

109,67

€

P-27

K12CAAAA

P.A

PARTIDA ALÇADA PER LA POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES INTERIORS DE
CLIMATIZTACIÓ.
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

164,81

€

P-28

K12CAAAB

DIA

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA ARTICULADA,
AUTOPROPULSADA AMB MOTOR DE GASOIL, DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9.8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS
700X245X245 CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES, BUIDA, AMB CISTELLA DE
DIMENSIONS 150X75 CM.
(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

329,62

€

P-29

K21183XX

M2

DESMUNTATGE D'APLACAT DE FUSTA ACABAT AMB MELAMINA
MANUALS INCLOS LA SEVA PERFILERIA.
(DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

AMB MITJANS

17,70

€

P-30

K2183721

M2

DESMUNTATGE DE MAMPARA DE TOT TIPUS A'APLACAT ACABAT AMB MELAMINA
I/O AMB VIDRE, INCLÒS PORTES, PERFILERIA ETC... AMB MITJANS MANUALS
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

21,49

€

P-31

K218A410

M2

DESMUNTATGE DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
(VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

8,32

€

P-32

K8444102

M2

CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB ACABAT VINÍLIC, 600X
600 MM I 12,5 MM DE GRUIX , SISTEMA DESMUNTABLE AMB ESTRUCTURA D'ACER
GALVANITZAT VIST FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T
INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, AMB PERFILS SECUNDARIS
COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA DE 600X 600 MM, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL
RAS DE 4 M COM A MÀXIM.
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

35,82

€

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A, CLASE A, 30 mA (IV) SEGONS UNE-EN 60898,
DE 4 MODULS DIN DE 18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.
MUNTAT EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V SEGONS ESQUEMES ELECTRIC DE
PROJECTE, MARCA ABB O SIMILAR. INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES
PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
DE
INTERRUPTOR
AUTOMATIC
MAGNETOTERMIC DE 40 A D'INTESITAT NOMINAL, CORBA C, TETRAPOLAR (4P) DE
10 kA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 4 MODULS DIN DE 18mm
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V SEGONS

320,69

- CONTACTOR DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL AMB RELLOTGE HORARI.

M2

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELECTRIQUES (MAG+DIF):

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A, CLASE A, 300 mA (II) SEGONS UNE-EN 60898,
DE 2 MODULS DIN DE 18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.

€

E9P16D9M

EG41589C

4

- INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 10 A D'INTESITAT NOMINAL,
CORBA C, BIPOLAR (2P) DE 10 kA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2
MODULS DIN DE 18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.

P-18

P-24

Pàg.:

ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE, MARCA ABB O SIMILAR. INCLOU ELS
TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
P-25

P-17

Data: 26/10/21

154,40

€
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P-33

K898J2A0

M2

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, S'INLCOU LA REPARACIÓ
DEL PARAMENT OCASIONAT PER LA TORNILLERIA DE LES MAMPARES EXISTENTS.
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

8,61

€

P-34

KAM1U005

M2

TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TRACTADA AMB ÀCID, TREMPADA, DE 10
MM DE GRUIX, AMB UNA FULLA BATENT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

328,28

€

P-35

KB926LD2

U

PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR DE PLANXA D'ACER LLISA, AMB CARÀCTERS
ALFANUMÈRICS, DE 20X13 CM, AMB SUPORT ORTOGONAL AL PARAMENT, FIXADA
MECÀNICAMENT.
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

36,39

€

RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS (ELÈCTRICA, CLIMATITZACIÓ, PCI,
MEGAFONIA) EXISTENTS, INCLÒS: ENLLUMENAT, INTERRUPTORS, BASES PER
PRESES DE CORRENT, CONDUCTORS, TUBS. DIFUSORS, DETECTORS,
TERMOSTATS, COMUNICACIONS VEU I DADES. TOT CORRECTAMENT AÏLLAT,
ETIQUETATGE, SEGONS INDICACIONS DE LA DO.
(QUATRE-CENTS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

400,91

P-36

L21H101B

U

P1C0001

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE
MÈTRIC 32MM, S'ADMET EN PETITS TRAMS I CANVIS DE DIRECCIÓ LA UTILITZACIÓ
DE TUB ANELLAT FLEXIBLE DE POLIAMIDA PA6 DE 32MM DE DIÀMETRE, AMB GRAU
D'INFLAMABILITAT V0, AUTO-EXTINGIBLE, LLIURE D'HALÒGENS, FÒSFOR I CADMI,
TEMPERATURA DE TREBALL -40ºC FINS A 105ºC AMB UN MÀXIM PUNTUAL DE 150º,
IK 08, TIPUS INTERFLEX NYLOFIX MODEL IRT.
INSTAL·LAT EN PARET, PANELLS PREFABRICATS VERTICALS O SOSTRE, INCLOENT
FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO O TACS I BRIDES UNEX, CADA
60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS, ADAPTADORS, RECORDS, ETC.
PER TAL DE DEIXAR-LO TERMINAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP42.
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

8,52

€

P-38

P1C0041

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE XAPA
D'ACER EMBUTIDA AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL DE PINTURA EPOXI DE MIDES
150 X 150 X 80 MM , AMB BORNS TIPUS CLEMA CEP DE WAGO PER A CABLES, DE
COLORS ADIENTS A FASES I TERRA, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I RETOLACIÓ,
PREMSAESTOPES. SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, RETOLACIÓ, I CONNEXIONAT.

25,97

€

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE DETECTOR ÒPTIC DE FUMS
ANALÒGIC PER A CONNEXIÓ DIRECTA A LLAÇ ANALÒGIC, MARCA ZITON ZP-730.
INCLOENT BASE ZP7-SB1, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT, AIXÍ COM PETIT
MATERIAL DE MUNTATGE.
(CENT QUATRE EUROS)

104,00

€

T032601

U

U

PARTIDA DE MODIFICACIÓ DE PANTALLAS DE TELEMANDO DE CONTROL DE
ACCESOS.
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-44

XG01ACC3

U

PARTIDA DE SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UN ESCUDO XS4 ONE AMB DETECTOR
D'ESTAT SALTO SYSTEMS I CERRADURA JIS TWIN LOCK 1360 I CERRADERO
ELÈCTRIC 1302.
(NOU-CENTS EUROS)

900,00

€

P-45

XG01ACC4

U

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TANCA PORTA GEZE.
(DOS-CENTS EUROS)

200,00

€

P-46

XG01ACC5

U

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'INTERFASE AMB VIDEOPORTER DE LA
PORTA &E1SG0131.
(QUATRE-CENTS EUROS)

400,00

€

P-47

XG01ACC6

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERFON DE LA MARCA COMERCIAL PLANA
FÀBREGA O SIMILAR, DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS:

1.831,45

€

92,45

€

123,52

€

- VP705118: KIT VÍDEO DIGITAL NO COAXIAL 6H COLOR COMPACT S2 1 LÍNEA.
COMPONENTS: PLACA DIGITAL COMPACT T S2 101 AMB MÒDULO AUDIO/VÍDEO
COLOR DIGITAL NO COAXIAL 6H, MÒDULO DE CONTROL DIGITAL, 1 PULSADOR I
DIMENSIONS S2 (215X130MM), CAIXA EMPOTRAR S2 (203X122X60 MM),
ALIMENTADOR ATF-98 I 1 MONITOR COMPACT BLANC DIGITAL COLOR AMB MÒDULO
DE CONEXIÓ NO COAXIAL 6H/VISUALTECH 5H.
- CLA950311: PLACA INOX 101 S2 FVP AUTA ILU.
- CLA950187: CAIXA MECANITZADA A/V COMPACT.
- CLA950188: ARO CAMARA TR00219.
- CLA950168: GRABACIÓ TARJETERO METACRILAT.
- CLA950081: CAIXA SUPERFICIE ACER INOXIDABLE PLACA S2.
- PE950658: OBREPORTES 99 AF/S22MM AUTOMÀTICA AJUSTABLE 10-24VAC/DC 330.
OBREPORTES SÈRIE 99 MULTI-VOLTAJE, AUTOMÀTICA ESTÁNDAR, AJUSTABLE,
AMB DESBLOQUEIG. SIMÉTRIC I REVERSIBLE. ALIMENTACIÓ 10-24VAC / DC.
PERMET DEIXAR LA PORTA OBERTA AMB UNA ÚNICA I CURTA ALIMENTACIÓ
ELÉCTRICA. LA PORTA TORNA A ESTAR TANCADA SOLSAMENT QUAN ALGU ENTRA
I TANCA, REARMANT D'AQUEST MODE EL DISPOSITIU SITUAT EN EL OBRE-PORTES.
FORÇA DE RETENCIÓ 3230N / 330KGF. ALTURA 66MM, PROFUNDITAT 25,5 MM,
AMPLADE 16MM. MODEL AF / S 22MM. CON ARMADURA S22MM GRIS. CERTIFICACIÓ
EN-14846.
- CAB014007 CABLE MANGUERA BLAU PER VIDEOPORTER 6 FILS (ROTLLOS 100M)
FORMATS PER 4 FILS (2X1 + 2X0,5) MM2 I 2X0,25 MM2 TRENATS.
(MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
P-48

P-40

T032602

U

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE POLSADOR MANUAL
D'ALARMA DIRECCIONABLE, DE LA MARCA ZITON MODEL ZP785 PER A SISTEMES
ANALÒGICS, INCLOU BASE DE SUPERFÍCIE Z-CPSB-1, TOTALMENT INSTAL·LAT I
PROVAT, AIXÍ COM PETIT MATERIAL DE MUNTATGE.
(CENT DOS EUROS)

102,00

€

P-41

X0020202

PA

TAPAT DE FORATS EN PANELLS DE MELAMINA PER POSTERIOR FORRAT AMB
REVESTMENT VINILIC.
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-42

XG01ACC1

U

PARTIDA DE DESPLAÇAMENT DE LECTOR DE PORTA 6160 COSTAT TALLER A LA
PORTA &E1SG0131 I INSTAL·LACIÓ DE CONTACTE MAGNETIC SENSE CONTROL
D'ESTAT DE PORTA Y SENSOR VOLUMÉTRIC INTERIOR DE DETECCIÓ DE SORTIDA I
CONEXIÓ AL CERRADERO 1302.
(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200,00

€

6

XG01ACC2

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
P-39

Pàg.:

P-43

€

P-37

Data: 26/10/21

XG01E001

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA TIPUS LED, MODEL SNOW l840
36W 60X60 BL T-V/S G4 DE LA MARCA COMERCIAL LLEDÓ O SIMILAR PER A LA
COL·LOCACIÓ A SOSTRE. S'INCLOU FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PEL SEU CORRECTE ACABAT.
REF_1: LEDLLEDS7J1S8405G4 SNOW l840 36W 60X60 BL T-V/S G4
REF_1: LEDLLEDS7J1CLIPSG4 G4 CLIPS
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49

XG01E004

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA DAISALUX
MODEL NOVA 2N5(REF.KES NOVA) O SIMILAR, DE 255 LÚMENS I 2H D'AUTONOMIA,
INCLOENT FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
ACABAT. S'INCLOU LA CAIXA DE PROTECCIÓ ANTIVANDALICA IP66 I EL PETIT
MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN
FUNCIONAMENT.
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-50

P-51

P-52

P-53

P-54

XG01E024

XG01E025

XG01E029

XG01E030

XG01E060

ML

ML

ML

ML

U

Data: 26/10/21

Pàg.:
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7

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 AMB
DOS COMPARTIMENTS I TAPA INDEPENDENT PER A CADASCUN, 250X100 MM.
INSTAL·LADA EN FALS SOSTRE PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM
A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I DE
COMUNICACIONS, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI
DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA,
FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT.
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

35,98

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 AMB
DOS COMPARTIMENTS I TAPA INDEPENDENT PER A CADASCUN, 150X100 MM,
COLOR BLANC NEU, MODEL 93 D’UNEX. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE
SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA
DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES LÍNIES
ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB.
INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE
CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

24,02

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE
MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 2x2.5MM2+2.5MM2 TT DE SECCIÓ.
LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA
ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.
(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

7,97

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE
MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4x2.5MM2+2.5MM2 TT DE SECCIÓ.
LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA
ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.
(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

11,25

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS
PLÀNOLS DE CAIXA DE SUPERFÍCIE TIPUS CIMA O SIMILAR, AMB 4 PUNTS DE
DADES AMB CONNECTOR RJ45 CAT6A I 4 ENDOLLS SCHUKO BLANCS. INCLOU
TOTES LES CONNEXIONS DE CABLEJAT. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL
NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

187,00

€

P-56

XG01E061

XG01E063

U

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR PER ENCASTAR AMB PILOT
LLUMINOS DE SENYALITZACIÓ I 16A D'INTENSITAT NOMINAL, EQUIPAT AMB CAIXETÍ
PER ENCASTAR, MARC DE COLOR GRIS I MECANISME AMB TECLA NEGRE, MODEL
SIMON 27 O SIMILAR. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ
NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE
PROTECCIÓ.
(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

20,71

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR CONMUTAT PER ENCASTAR
AMB PILOT LLUMINOS DE SENYALITZACIÓ I 16A D'INTENSITAT NOMINAL, EQUIPAT
AMB CAIXETÍ PER ENCASTAR, MARC DE COLOR GRIS I MECANISME AMB TECLA
NEGRE, MODEL SIMON 27 O SIMILAR. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ
I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU
DE PROTECCIÓ.
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

23,81

8

XG01E090

P.A

LEGALITZACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA DE LA MODIFICACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ. INCLOENT ELABORACIÓ DE PROJECTE, VISAT I
TAXES CORRESPONENTS. S'INCLOU LES TAXES DE LA INSPECCIÓ DE L'OCA DE LA
INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ (ACTA DE SENSE DEFECTES).
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

450,00

€

P-58

XG01VE01

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUG MODEL
TD-2000/315 SILENT ECOWATT 3 V (220-240 V, 50/60 HZ) DE LA MARCA COMERCIAL
SOLER I PALAU O SIMILAR, DE BAIX PERFIL, RODAMENTS DE BOLES I MOTOR
BRUSLESS DE CORRENT CONTINUA, ALT RENDIMENT I BAIX CONSUM. S'INCLOU EL
PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ.
(CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

590,36

€

P-59

XG01VE02

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUG MODEL
TD-1300/250 SILENT ECOWATT 3 V (220-240 V, 50/60 HZ) DE LA MARCA COMERCIAL
SOLER I PALAU O SIMILAR, DE BAIX PERFIL, RODAMENTS DE BOLES I MOTOR
BRUSLESS DE CORRENT CONTINUA, ALT RENDIMENT I BAIX CONSUM. S'INCLOU EL
PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ.
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

456,32

€

P-60

XG01VE03

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUG MODEL
TD-1000/200 SILENT ECOWATT 3 V (220-240 V, 50/60 HZ) DE LA MARCA COMERCIAL
SOLER I PALAU O SIMILAR, DE BAIX PERFIL, RODAMENTS DE BOLES I MOTOR
BRUSLESS DE CORRENT CONTINUA, ALT RENDIMENT I BAIX CONSUM. S'INCLOU EL
PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ.
(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

372,65

€

P-61

XG01VE04

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA DE EXTRACCIO D'ALUMINI D'ALETES
FITXES A 45 º MODEL 20-45H DE 300X200MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O
SIMILAR, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ (-O).
S'INCLOU FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

52,38

€

P-62

XG01VE05

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A FAÇANA PER VENTILADOR D'IMPULSIÓ DE
REIXA D'ALUMINI D'ALETES FITXES A 0 º MODEL 20-45H DE 300X300MM DE LA
MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ LATERAL I
COMPORTA DE REGULACIÓ (-O). S'INCLOU FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ EN
FALS SOSTRE.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

59,89

€

P-63

XG01VE06

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI D'ALETES
ORIENTABLE MODEL 20-SH DE 250X150MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O
SIMILAR, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ (-O).
S'INCLOU FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE.
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

35,20

€

P-64

XG01VE07

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A FAÇANA PER VENTILADOR D'EXTRACCIÓ DE
REIXA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI D'ALETES ORIENTABLE MODEL 20-SH DE 500X300MM
DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ
LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ (-O). S'INCLOU FITXACIONS PER A
INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE.
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

65,98

€

P-65

XG01VE08

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE
315MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB
CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU
TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE
O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA
ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN
CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

38,69

€

€

€

€

INCLOENT-HI ADAPTADOR PER A ENTRADA DE CANAL DE MITJA CANYA DE 40X60
MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS:

P-55

Pàg.:

P-57

€

- 4 BASES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU.
- 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 4 CONNECTORS RJ45,
COLOR BLANC NEU.
- 1 PLACA SEPARADORA AMB GRAPA DE POSADA A TERRA.
(CENT VUITANTA-SET EUROS)

Data: 26/10/21

€

€
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XG01VE09
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Data: 26/10/21

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

9

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE
250MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB
CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU
TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE
O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA
ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN
CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

32,20

€

P-67

XG01VE10

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE
200MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB
CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU
TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE
O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA
ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN
CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

28,25

€

P-68

XG01VE11

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE
150MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB
CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU
TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE
O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA
ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN
CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

22,25

€

P-69

XPA000SS

U

PARTIDA MINIMA PER LA SEGURETAT I SALUT DE TOTA L'OBRA.
(CINC-CENTS EUROS)

500,00

€

P-70

Y1T0003

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA INTERIOR MODEL ZP 754 DE LA
MARCA ZITON O SIMILAR. INCLOU PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.
(NORANTA-SIS EUROS)

96,00

€

P-71

Y1T0006

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SOTA TUB D'ACER DE CABLE DE LLAÇ DE
DETECTORS I ACTUADORS, MARCA PYROFREN O SIMILAR 2X1,5 MM2 AMB
PANTALLA D'ALUMINI I COBERTA DE POLIOLEFINA RESISTENT AL FOC FR LS FH
COLOR VERMELL, FORMAT PER 2 CONDUCTORS TRENATS (VERMELL/NEGRE) DE
COURE POLIT FLEXIBLE. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR NECESSARI (CAIXES DE
DERIVACIÓ, RACORDS,...), MARCATGE INDELEBLE, ESTESA I CONNEXIÓ DE TOTS
DOS EXTREMS EN HORARI NOCTURN I REDUIT.
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

9,61

€

P-72

Y1T0020

P.A

PROGRAMACIÓ DE LA CENTRALETA DE DETECCIÓ D'INCENDIS AMB LES
INDICACIONS DE PROJECTE I ACTUALITZACIÓ AL LLOC CENTRAL,
AMB
CERTIFICACIÓ OFICIAL CORRESPONENT DE MANS D' UN CONTRACTISTA
AUTORITZAT PER TMB, INCLOU PROVES AL LLOC CENTRAL I A CAMP, FORMACIÓ
DE L'USUARI, ACTUALITZACIÓ DE BASES DE DADES I SINÒPTICS PLÀNOLS I
DOCUMENTACIÓ SEGONS PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. TREBALL NOCTURN I REDUÏT.
(CINC-CENTS EUROS)

500,00

€

P-73

Y1T0021

P.A

PROGRAMACIÓ TELECOMANDAMENT. DONAR D'ALTA AL PCLIF DE L'EDIFICI I AL
TELECOMANDAMENT NATIVA DE PROTECCIÓ CIVIL I INTEGRADOR ELS NOUS
ELEMENTS INSTAL·LATS A LES NOVES DEPENDÈNCIES. ACTUALITZANT ELS
PLÀNOLS EN PLANTA AMB LES MODIFICACIONS EFECTUADES. INCLOU, PROVA AL
100% DELS NOUS ELEMENTS INSTAL·LATS AMB PROVA D'INTERFÍCIES LOCALMENT
I REMOTAMENT CONTRA EL SINÒPTIC-PCLIF-TELECOMANDAMENT.
(CINC-CENTS EUROS)

500,00

€

Data: 26/10/21

Pàg.:

10

P-74

Y1T0101

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE EXTINTOR POLS ABC 6 KGR TIPUS DE
EFICACIA 27A-183B, HOMOLOGAT AENOR.
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

68,25

€

P-75

Y1T0104

P.A

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE POLSADOR, EXTINTOR O
SIRENA D' EMERGÈNCIA D'ALUMINI, SERIGRAFIADA, FOTOLUMINISCENT, SEGONS
NORMATIVA VIGENT.
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

15,75

€

Data: OCTUBRE / 2021
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Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

01

ARQUITECTURA

Capítol (1)

01

ENDERROC I DESMUNTATGES

Pàg.:

1 K2183721

M2

DESMUNTATGE DE MAMPARA DE TOT TIPUS A'APLACAT
ACABAT AMB MELAMINA I/O AMB VIDRE, INCLÒS PORTES,
PERFILERIA ETC... AMB MITJANS MANUALS (P - 30)

21,49

127,050

2.730,30

2 K21183XX

M2

DESMUNTATGE D'APLACAT DE FUSTA ACABAT AMB MELAMINA
AMB MITJANS MANUALS INCLOS LA SEVA PERFILERIA. (P - 29)

17,70

42,750

756,68

3 01TMB01

PA

MOVIMENT I RETIRADA D'ELEMENTS I MOBILIARI EXISTENT. (P 0)

420,17

1,000

420,17

4 K218A410

M2

DESMUNTATGE DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. (P - 31)

8,32

182,000

1.514,24

TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT. (P - 11)

147,47

5 E2R540E0

TOTAL

M3

Capítol (1)

01.01.01
01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

01

ARQUITECTURA

Capítol (1)

02

TANCAMENTS I DIVISORIES

2 E66E032X

3 E66E05XX

4 KAM1U005

5 02TMB06

M2

M2

M2

M2

ML

MAMPARA MODULAR DE 80 MM DE GRUIX, FORMADA PER
DOBLE TAULER DE PARTÍCULES AGLOMERADES DE FUSTA
REVESTIT AMB MELAMINA DE 16 MM DE GRUIX, DE DALT A
BAIX, ESPAI INTERIOR REBLERT DE LLANA DE ROCA, SÒCOL
INFERIOR I REMAT SUPERIOR D'ALUMINI, AMB SISTEMA DE
SUSPENSIÓ
SOBRE
PERFILERIA
OCULTA
D'ALUMINI
EXTRUSIONAT I JUNTS TERMOPLÀSTICS PER AL SEGELLAT
DELS PERÍMETRE DELS TAULERS, COL·LOCADA.
L'ALÇADA DE LA MAMPARA ES DEFINIRÀ A OBRA.
(P - 13)

91,50

MAMPARA MODULAR DE 80 MM DE GRUIX, FORMADA PER
SIMPLE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE 6+6 MM DE GRUIX,
AMB SISTEMA DE SUSPENSIÓ SOBRE PERFILERIA OCULTA
D'ALUMINI EXTRUSIONAT LACAT COLOR BLANC I JUNTS
TERMOPLÀSTICS PER AL SEGELLAT DELS VIDRES I DEL
PERÍMETRE DELS TAULERS, COL·LOCADA. (P - 12)

171,89

MAMPARA MODULAR DE 80 MM DE GRUIX, FORMADA PER
DOBLE TAULER DE PARTÍCULES AGLOMERADES DE FUSTA I
VIDRE, REVESTIT AMB MELAMINA DE 16 MM DE GRUIX , I
ENVIDRIAMENT DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE 6+6 DE
GRUIX A LA PART SUPERIOR (DE 2,00 A 2,50M), ESPAI INTERIOR
REBLERT DE LLANA MINERAL DE ROCA, SÒCOL INFERIOR I
REMAT SUPERIOR D'ALUMINI LACAT COLOR BLANC, AMB
SISTEMA DE SUSPENSIÓ SOBRE PERFILERIA OCULTA
D'ALUMINI EXTRUSIONAT I JUNTS TERMOPLÀSTICS PER AL
SEGELLAT DELS VIDRES I DEL PERÍMETRE DELS TAULERS,
COL·LOCADA. (P - 14)

118,09

TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TRACTADA AMB ÀCID,
TREMPADA, DE 10 MM DE GRUIX, AMB UNA FULLA BATENT,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. (P - 34)

328,28

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA FÓNICA TIPO
ACOUSTIMASS DE FALSO TECHO A FORJADO EXISTENTE. ( H <
500 MM). (P - 1)

39,75

72,000

69,750

24,750

REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB TAULER
AGLOMERAT DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES
D'ALTA DENSITAT, ACABAT AMB MELAMINA A LES 2 CARES, DE
16 MM DE GRUIX, COL·LOCAT ADHERIT. (P - 16)

24,24

55,750

1.351,38

7 E66E33M6

U

MÒDUL DE PORTA DE MDF ACABAT AMB MELAMINA D'UNA
FULLA BATENT DE 40 MM DE GRUIX I 82,5X210 CM DE LLUM DE
PAS, INCLOSA LA FERRAMENTA, PER A MAMPARA MODULAR
AMB PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCAT (P - 15)

258,30

1,000

258,30

8 EASA81CE

U

PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 90, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 90X205 CM, PREU SUPERIOR AMB
FINESTRETA I TANCA ANTIPÀNIC, COL·LOCADA (P - 19)

646,94

1,000

646,94

TOTAL

Capítol (1)

01.01.02

26.404,55

Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

01

ARQUITECTURA

Capítol (1)

03

REVESTIMENTS

4.424,10

1 K898J2A0

M2

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT, S'INLCOU LA REPARACIÓ DEL PARAMENT
OCASIONAT PER LA TORNILLERIA DE LES MAMPARES
EXISTENTS. (P - 33)

8,61

100,000

861,00

2 X0020202

PA

TAPAT DE FORATS EN PANELLS DE MELAMINA PER
POSTERIOR FORRAT AMB REVESTMENT VINILIC. (P - 41)

300,00

1,000

300,00

3 K8444102

M2

CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB
ACABAT VINÍLIC, 600X 600 MM I 12,5 MM DE GRUIX , SISTEMA
DESMUNTABLE AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VIST
FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T
INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I
FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA
1,2 M, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT
RETÍCULA DE 600X 600 MM, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS
DE 4 M COM A MÀXIM. (P - 32)

35,82

150,000

5.373,00

4 E89ABBJ0

M2

PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER, AMB ESMALT SINTÈTIC,
AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES
D'ACABAT (P - 17)

20,16

4,000

80,64

6.588,00

11.989,33

TOTAL

Capítol (1)

01.01.03

6.614,64

Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

01

ARQUITECTURA

Capítol (1)

04

PAVIMENTS

2.922,73

TOTAL

25,320

2

M2

1 E9P16D9M

5,000

Pàg.:

6 E865U220

9.845,49

Obra

1 E66E0431

30,000

Data: 26/10/21

1

1.641,40

Capítol (1)

M2

PAVIMENT DE PVC HETEROGENI EN LLOSETA DE 600X600MM,
CLASSE 34-43, SEGONS UNE-EN 649 I GRUIX DE 5 MM, MODEL
KAYAR LL DE LA MARCA ARTIGO O SIMILAR, COL·LOCAT
DIRECTAMENT SOBRE LA BASE. (P - 18)
01.01.04

94,45

182,000

17.189,90

17.189,90

Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

01

ARQUITECTURA

Capítol (1)

05

VARIS

1.006,47

EUR

EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

PRESSUPOST

Data: 26/10/21

Pàg.:

3

PRESSUPOST

Data: 26/10/21

Pàg.:

4

D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.

1 05TMB03

M2

VINIL PER COL·LOCAR EN ELS VIDRES DELS DESPATXOS. (P - 2)

48,92

50,000

2.446,00

2 KB926LD2

U

PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR DE PLANXA D'ACER
LLISA, AMB CARÀCTERS ALFANUMÈRICS, DE 20X13 CM, AMB
SUPORT ORTOGONAL AL PARAMENT, FIXADA MECÀNICAMENT.
(P - 35)

36,39

2,000

72,78

PARTIDA DE NETEJA A FINAL D'OBRA, NETEJA DE TOT L'ESPAI
DE MANERA FINA I ACURADA, INCLOENT TERRES, FINESTRES I
MOBILIRI. (P - 3)

600,00

3 05TMB04

TOTAL

U

Capítol (1)

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

02

INSTAL·LACIONS

Capítol (1)

01

TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

U

Capítol (1)

RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS (ELÈCTRICA,
CLIMATITZACIÓ, PCI, MEGAFONIA) EXISTENTS, INCLÒS:
ENLLUMENAT, INTERRUPTORS, BASES PER PRESES DE
CORRENT, CONDUCTORS, TUBS. DIFUSORS, DETECTORS,
TERMOSTATS, COMUNICACIONS VEU I DADES. TOT
CORRECTAMENT
AÏLLAT,
ETIQUETATGE,
SEGONS
INDICACIONS DE LA DO. (P - 36)

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

02

INSTAL·LACIONS

Capítol (1)

02

INSTAL·LACIONS BAIXA TENSIÓ

2 EG41589C

3 EG41589B

U

U

400,91

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE INTERRUPTOR
AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 10 A D'INTESITAT NOMINAL,
CORBA C, BIPOLAR (2P) DE 10 kA DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18mm D'AMPLARIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V
SEGONS ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE, MARCA ABB O
SIMILAR. INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES
PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. (P - 26)

109,67

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE INTERRUPTOR
AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 40 A D'INTESITAT NOMINAL,
CORBA C, TETRAPOLAR (4P) DE 10 kA DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 4 MODULS DIN DE 18mm
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN EN EL QUADRE GENERAL
DE 230 V SEGONS ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE,
MARCA ABB O SIMILAR. INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ
DE LES PROTECCIONS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. (P - 24)

154,40

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
ELECTRIQUES (MAG+DIF):

350,25

PROTECCIONS

PROTECCIONS

320,69

2,000

641,38

- INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 10 A
D'INTESITAT NOMINAL, CORBA C, BIPOLAR (2P) DE 10 kA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE
18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A, CLASE A, 300 mA (II)
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18mm
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.

1,000

MUNTAT EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V SEGONS
ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE, MARCA ABB O SIMILAR.
INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES PROTECCIONS
EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. (P - 25)

400,91
5 XG01E024

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ
DE PVC-M1 AMB DOS COMPARTIMENTS I TAPA INDEPENDENT
PER A CADASCUN, 250X100 MM. INSTAL·LADA EN FALS SOSTRE
PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A
CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I
DE COMUNICACIONS, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE
FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES
VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA
D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. (P - 50)

35,98

50,000

1.799,00

6 XG01E025

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ
DE PVC-M1 AMB DOS COMPARTIMENTS I TAPA INDEPENDENT
PER A CADASCUN, 150X100 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 93
D’UNEX. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA
PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE
LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE
LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS, SEGONS
INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS
EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE
CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN
CORRECTE ACABAT. (P - 51)

24,02

25,000

600,50

7 P1C0041

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ
QUADRADA DE XAPA D'ACER EMBUTIDA AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL DE PINTURA EPOXI DE MIDES 150 X 150 X 80 MM ,
AMB BORNS TIPUS CLEMA CEP DE WAGO PER A CABLES, DE
COLORS ADIENTS A FASES I TERRA, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I
RETOLACIÓ,
PREMSAESTOPES.
SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE, RETOLACIÓ, I CONNEXIONAT.
(P - 38)

25,97

40,000

1.038,80

8 P1C0001

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER
GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 32MM, S'ADMET EN PETITS
TRAMS I CANVIS DE DIRECCIÓ LA UTILITZACIÓ DE TUB
ANELLAT FLEXIBLE DE POLIAMIDA PA6 DE 32MM DE DIÀMETRE,
AMB GRAU D'INFLAMABILITAT V0, AUTO-EXTINGIBLE, LLIURE
D'HALÒGENS, FÒSFOR I CADMI, TEMPERATURA DE TREBALL
-40ºC FINS A 105ºC AMB UN MÀXIM PUNTUAL DE 150º, IK 08,
TIPUS INTERFLEX NYLOFIX MODEL IRT.
INSTAL·LAT EN PARET, PANELLS PREFABRICATS VERTICALS O
SOSTRE, INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS
APOLO O TACS I BRIDES UNEX, CADA 60CM I ACCESSORIS DE
MUNTATGE COM UNIONS, ADAPTADORS, RECORDS, ETC. PER
TAL DE DEIXAR-LO TERMINAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ
MÍNIM IP42. (P - 37)

8,52

126,000

1.073,52

400,91

Capítol

U

600,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
ELECTRIQUES (MAG+DIF):

- CONTACTOR DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL AMB RELLOTGE
HORARI.

01.02.01

Obra

1 EG41589H

1,000

U

3.118,78

Capítol

TOTAL

4 EG41589D

01.01.05

Obra

1 L21H101B

MUNTAT EN EL QUADRE GENERAL DE 230 V SEGONS
ESQUEMES ELECTRIC DE PROJECTE, MARCA ABB O SIMILAR.
INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LES PROTECCIONS
EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. (P - 23)

4,000

2,000

3,000

438,68

308,80

1.050,75

- INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 16 A
D'INTESITAT NOMINAL, CORBA C, TETRAPOLAR (4P) DE 10 kA
DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 4 MODULS DIN
DE 18mm D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A, CLASE A, 30 mA (IV)
SEGONS UNE-EN 60898, DE 4 MODULS DIN DE 18mm
EUR

EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

PRESSUPOST
9 XG01E029

10 XG01E030

11 COMS01

ML

ML

U

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

Data: 26/10/21

Pàg.:

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES D'ALIMENTACIÓ
DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV,
2x2.5MM2+2.5MM2 TT DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER
QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA
ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. (P - 52)

7,97

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES D'ALIMENTACIÓ
DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV,
4x2.5MM2+2.5MM2 TT DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER
QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA
ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. (P - 53)

11,25

SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
DE
SISTEMA
D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TIPUS COLUMNA CIMA
500 MODEL 53550201-033 DE LA MARCA SIMON O SIMILAR,
D'ALUMINI ANODITZAT. PER A L'ESTESA DEL CABLEJAT
D'ALIMENTACIÓ I DADES DES DEL SOSTRE DE LA SALA. DE
MIDES 3000x110x127MM. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DELS SEGUENTS MECANISMES:

1.200,00

268,750

105,000

5

2.141,94

U

SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
DE
SISTEMA
D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TIPUS COLUMNA CIMA
500 MODEL 53550201-033 DE LA MARCA SIMON O SIMILAR,
D'ALUMINI ANODITZAT. PER A L'ESTESA DEL CABLEJAT
D'ALIMENTACIÓ I DADES DES DEL SOSTRE DE LA SALA. DE
MIDES 3000x110x127MM. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DELS SEGUENTS MECANISMES:

TOTAL

Capítol (1)

1,000

SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
DE
SISTEMA
D'ALIMENTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TIPUS TORRETA DE LA
MARCA SIMON O SIMILAR, D'ALUMINI ANODITZAT. PER A
L'ESTESA DEL CABLEJAT D'ALIMENTACIÓ I DADES DES DEL
SOSTRE DE LA SALA. DE MIDES 3000x110x127MM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DELS
SEGUENTS MECANISMES:

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

02

INSTAL·LACIONS

Capítol (1)

03

INSTALACIONS IL·LUMINACIÓ

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE
SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE CAIXA DE SUPERFÍCIE
TIPUS CIMA O SIMILAR, AMB 4 PUNTS DE DADES AMB
CONNECTOR RJ45 CAT6A I 4 ENDOLLS SCHUKO BLANCS.
INCLOU TOTES LES CONNEXIONS DE CABLEJAT. INCLOU TOT
EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

450,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA TIPUS LED,
MODEL SNOW l840 36W 60X60 BL T-V/S G4 DE LA MARCA
COMERCIAL LLEDÓ O SIMILAR PER A LA COL·LOCACIÓ A
SOSTRE. S'INCLOU FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PEL SEU CORRECTE ACABAT.

92,45

35,000

3.235,75

2 XG01E004

U

SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
DE
LLUMINÀRIA
D'EMERGÈNCIA DAISALUX MODEL NOVA 2N5(REF.KES NOVA) O
SIMILAR, DE 255 LÚMENS I 2H D'AUTONOMIA, INCLOENT
FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE ACABAT. S'INCLOU LA CAIXA DE PROTECCIÓ
ANTIVANDALICA IP66 I EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I
FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. (P 49)

123,52

12,000

1.482,24

325,00

8,000

3 XG01E063

U

SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
D'INTERRUPTOR
CONMUTAT PER ENCASTAR AMB PILOT LLUMINOS DE
SENYALITZACIÓ I 16A D'INTENSITAT NOMINAL, EQUIPAT AMB
CAIXETÍ PER ENCASTAR, MARC DE COLOR GRIS I MECANISME
AMB TECLA NEGRE, MODEL SIMON 27 O SIMILAR. S'INCLOU EL
PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER
DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE
PROTECCIÓ. (P - 56)

23,81

4,000

95,24

4 XG01E061

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR PER
ENCASTAR AMB PILOT LLUMINOS DE SENYALITZACIÓ I 16A
D'INTENSITAT NOMINAL, EQUIPAT AMB CAIXETÍ PER
ENCASTAR, MARC DE COLOR GRIS I MECANISME AMB TECLA
NEGRE, MODEL SIMON 27 O SIMILAR. S'INCLOU EL PETIT
MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER
DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE
PROTECCIÓ. (P - 55)

20,71

12,000

248,52

2.600,00

INCLOU LES TAPES CEGUES, ELS MARCS I TOTS ELS
ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER
TAL DE DEIXAR-LA CORRETAMENT INSTAL·LADA I
FUNCIONANT. (P - 6)
U

1,000

REF_1: LEDLLEDS7J1S8405G4 SNOW l840 36W 60X60 BL T-V/S
G4
REF_1: LEDLLEDS7J1CLIPSG4 G4 CLIPS (P - 48)

- 8 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
- 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2
CONNECTOR RJ45 (SISTEMA KEYSTONE).

14 XG01E060

6

19.825,62

Capítol

1.000,00

INCLOU LES TAPES CEGUES, ELS MARCS I TOTS ELS
ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER
TAL DE DEIXAR-LA CORRETAMENT INSTAL·LADA I
FUNCIONANT. (P - 5)
U

450,00

01.02.02

- 8 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
- 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2
CONNECTOR RJ45 (SISTEMA KEYSTONE).

13 COMS03

LEGALITZACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA DE LA MODIFICACIÓ
DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ. INCLOENT ELABORACIÓ
DE PROJECTE, VISAT I TAXES CORRESPONENTS. S'INCLOU
LES TAXES DE LA INSPECCIÓ DE L'OCA DE LA INSTAL·LACIÓ DE
BAIXA TENSIÓ (ACTA DE SENSE DEFECTES). (P - 57)

Obra

1 XG01E001
1.000,00

P.A

1.200,00

INCLOU LES TAPES CEGUES, ELS MARCS I TOTS ELS
ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER
TAL DE DEIXAR-LA CORRETAMENT INSTAL·LADA I
FUNCIONANT. (P - 4)

Pàg.:

- 4 BASES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ,
COLOR BLANC NEU.
- 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 4
CONNECTORS RJ45, COLOR BLANC NEU.
- 1 PLACA SEPARADORA AMB GRAPA DE POSADA A TERRA. (P
- 54)
15 XG01E090

1,000

Data: 26/10/21
SEGÜENTS ELEMENTS:

1.181,25

- 16 BASE ENDOLL SHUKO 16A.
- 4 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2
CONNECTOR RJ45 (SISTEMA KEYSTONE).

12 COMS02

PRESSUPOST

187,00

23,000

4.301,00

TOTAL

Capítol (1)

01.02.03

5.061,75

Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

02

INSTAL·LACIONS

Capítol (1)

04

CLIMATITZACIÓ

INCLOENT-HI ADAPTADOR PER A ENTRADA DE CANAL DE
MITJA CANYA DE 40X60 MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS
EUR

EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

PRESSUPOST

1 EE51LQ10

2 EEKB1B22

3 EEK77KK1

TOTAL

M2

U

U

Capítol (1)

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

Data: 26/10/21

SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIO
DE
CONDUCTE
RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS
UNE-EN 14303, DE GRUIX 25mm, RESISTENCIA TERMICA >=
0,78125 m2.K/WF AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI,
PAER KRAFT, MALLA DE REFORÇ I VEL DE VIDRE I
RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE, MUNTAT
ENCASTAT EN CEL RAS. (P - 20)

26,51

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSOR ROTACIONAL
D'IMPULSIÓ DE CONS FIXOS, MODEL 43-SF DE 200 mm DE LA
MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR AMB COMPORTA DE
REGULACIÃ“ (-49mm) I ACCESSORI DE FIXACIÓ A FALS SOSTRE.
INCLOU PLENUM DE MUNTATGE. (P - 22)

109,96

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA DE RETORNO
PER ADAPTAR-LO A FALS SOSTRE, DE DIMENSIONS
600X300MM, DE SIMPLE DEFLEXIÓ AMB ALETES HORITZONTALS
FITXES A 45º, DE ALUMINI, ACABAT ALUMINI ANODITZAT, AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, DE LA MARCA
COMERCIAL EUROCLIMA O SIMILAR,
MODEL E-FHR O
EQUIVALENT. S'INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE. (P - 21)

77,01

Pàg.:

42,000

16,000

4,000

01.02.04

7

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

02

INSTAL·LACIONS

Capítol (1)

05

VENTILACIÓ

590,36

1,000

590,36

2 XG01VE02

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR
HELICOCENTRIFUG MODEL TD-1300/250 SILENT ECOWATT 3 V
(220-240 V, 50/60 HZ) DE LA MARCA COMERCIAL SOLER I PALAU
O SIMILAR, DE BAIX PERFIL, RODAMENTS DE BOLES I MOTOR
BRUSLESS DE CORRENT CONTINUA, ALT RENDIMENT I BAIX
CONSUM. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA
INSTAL.LACIÓ. (P - 59)

456,32

1,000

456,32

3 XG01VE03

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR
HELICOCENTRIFUG MODEL TD-1000/200 SILENT ECOWATT 3 V
(220-240 V, 50/60 HZ) DE LA MARCA COMERCIAL SOLER I PALAU
O SIMILAR, DE BAIX PERFIL, RODAMENTS DE BOLES I MOTOR
BRUSLESS DE CORRENT CONTINUA, ALT RENDIMENT I BAIX
CONSUM. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA
INSTAL.LACIÓ. (P - 60)

372,65

1,000

372,65

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA DE EXTRACCIO
D'ALUMINI D'ALETES FITXES A 45 º MODEL 20-45H DE
300X200MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR,
AMB PLENUM DE CONNEXIÓ LATERAL I COMPORTA DE
REGULACIÓ (-O). S'INCLOU FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ
EN FALS SOSTRE. (P - 61)

52,38

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A FAÇANA PER
VENTILADOR D'IMPULSIÓ DE REIXA D'ALUMINI D'ALETES
FITXES A 0 º MODEL 20-45H DE 300X300MM DE LA MARCA
COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ
LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ (-O). S'INCLOU
FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE. (P - 62)

59,89

5 XG01VE05

U

U

35,20

7,000

246,40

7 XG01VE07

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A FAÇANA PER
VENTILADOR D'EXTRACCIÓ DE REIXA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI
D'ALETES ORIENTABLE MODEL 20-SH DE 500X300MM DE LA
MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR, AMB PLENUM DE
CONNEXIÓ LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ (-O).
S'INCLOU FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE.
(P - 64)

65,98

1,000

65,98

8 XG01VE08

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL
CIRCULAR DE 315MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT
AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ
PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA
SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS
D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT
ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT
DE LA INSTAL·LACIÓ. (P - 65)

38,69

3,000

116,07

9 XG01VE09

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL
CIRCULAR DE 250MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT
AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ
PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA
SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS
D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT
ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT
DE LA INSTAL·LACIÓ. (P - 66)

32,20

4,000

128,80

10 XG01VE10

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL
CIRCULAR DE 200MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT
AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ
PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA
SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS
D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT
ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT
DE LA INSTAL·LACIÓ. (P - 67)

28,25

19,000

536,75

11 XG01VE11

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL
CIRCULAR DE 150MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT
AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ
PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA
SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS
D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT
ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, I TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT
DE LA INSTAL·LACIÓ. (P - 68)

22,25

20,000

445,00

12 K12CAAAA

P.A

PARTIDA ALÇADA PER LA POSADA EN SERVEI DE LES
MÀQUINES INTERIORS DE CLIMATIZTACIÓ. (P - 27)

164,81

4,000

659,24

13 K12CAAAB

DIA

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA
TELESCÒPICA ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL, DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9.8 EN
HORITZONTAL, DE 227 KG DE CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS
700X245X245 CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES, BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM. (P - 28)

329,62

3,000

988,86

308,04

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR
HELICOCENTRIFUG MODEL TD-2000/315 SILENT ECOWATT 3 V
(220-240 V, 50/60 HZ) DE LA MARCA COMERCIAL SOLER I PALAU
O SIMILAR, DE BAIX PERFIL, RODAMENTS DE BOLES I MOTOR
BRUSLESS DE CORRENT CONTINUA, ALT RENDIMENT I BAIX
CONSUM. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA
INSTAL.LACIÓ. (P - 58)

7,000

366,66

TOTAL
2,000

119,78

EUR

8

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA D'IMPULSIÓ
D'ALUMINI D'ALETES ORIENTABLE MODEL 20-SH DE 250X150MM
DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR, AMB PLENUM
DE CONNEXIÓ LATERAL I COMPORTA DE REGULACIÓ (-O).
S'INCLOU FITXACIONS PER A INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE.
(P - 63)

1.759,36

U

Pàg.:

U

1.113,42

1 XG01VE01

Data: 26/10/21

6 XG01VE06

3.180,82

Obra

4 XG01VE04

PRESSUPOST

Capítol (1)

01.02.05

5.092,87

Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

02

INSTAL·LACIONS

Capítol (1)

06

PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

PRESSUPOST

Data: 26/10/21

Pàg.:

9

PRESSUPOST

Data: 26/10/21

Pàg.:

10

PASSANTS, PASSOS DE BÓVEDA I TOT EL NECESSARI PER A
PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU ELS
CONNECTORS RJ45 FEMELLA KEYSTONE CAT6A KERPEN,
DATWYLER O SIMILAR EN ELS DOS EXTREMS, COMPATIBLE
AMB LES CAIXES DE DADES O PATCH PANELS EN ELS
EXTREMS. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE
TMB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL DE CABLEJAT
ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS. INCLOU EL
SEGELLAMENT AMB MATERIAL IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT
PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. S’ENTREGARÀ A
TMB EL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE LA CORRECTA
CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT6A SEGONS NORMATIVA ISO
11801 CLASSE E I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA
DEL RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT
CAD. INCLOU ELS MITJANS ELEVADORS NECESSARIS SEGONS
NORMATIVA PRL PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ DEL
CABLEJAT. (P - 7)

1 T032601

U

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE
DETECTOR ÒPTIC DE FUMS ANALÒGIC PER A CONNEXIÓ
DIRECTA A LLAÇ ANALÒGIC, MARCA ZITON ZP-730. INCLOENT
BASE ZP7-SB1, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT, AIXÍ COM
PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. (P - 39)

104,00

5,000

520,00

2 T032602

U

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE
POLSADOR MANUAL D'ALARMA DIRECCIONABLE, DE LA MARCA
ZITON MODEL ZP785 PER A SISTEMES ANALÒGICS, INCLOU
BASE DE SUPERFÍCIE Z-CPSB-1, TOTALMENT INSTAL·LAT I
PROVAT, AIXÍ COM PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. (P - 40)

102,00

2,000

204,00

3 Y1T0003

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA INTERIOR
MODEL ZP 754 DE LA MARCA ZITON O SIMILAR. INCLOU PETIT
MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. (P - 70)

96,00

1,000

96,00

4 Y1T0006

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SOTA TUB D'ACER DE
CABLE DE LLAÇ DE DETECTORS I ACTUADORS, MARCA
PYROFREN O SIMILAR 2X1,5 MM2 AMB PANTALLA D'ALUMINI I
COBERTA DE POLIOLEFINA RESISTENT AL FOC FR LS FH
COLOR VERMELL, FORMAT PER 2 CONDUCTORS TRENATS
(VERMELL/NEGRE) DE COURE POLIT FLEXIBLE. INCLOENT-HI
MATERIAL AUXILIAR NECESSARI (CAIXES DE DERIVACIÓ,
RACORDS,...), MARCATGE INDELEBLE, ESTESA I CONNEXIÓ DE
TOTS DOS EXTREMS EN HORARI NOCTURN I REDUIT. (P - 71)

9,61

65,000

624,65

2 COMS05

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL MODULAR DE
19”, METÀL·LIC, STP DE 24 BOQUES PER A CONNECTOR RJ45
TIPUS
KEYSTONE.
INSTAL·LACIÓ
EN
RACK
DE
COMUNICACIONS DE 19´´. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL
NECESSARI PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. INCLOU
CONNECTORS FEMELLA RJ-45 STP CAT6A TIPUS KEYSTONE
BLINDATS 180 GRAUS 10 GBPS, SUPORTS DE CABLE I PRESA
DE TERRA, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. (P
- 8)

189,00

2,000

378,00

5 Y1T0101

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE EXTINTOR POLS ABC 6
KGR TIPUS DE EFICACIA 27A-183B, HOMOLOGAT AENOR. (P - 74)

68,25

1,000

68,25

3 COMS06

U

47,00

2,000

94,00

6 Y1T0104

P.A

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE POLSADOR,
EXTINTOR O SIRENA D' EMERGÈNCIA
D'ALUMINI,
SERIGRAFIADA, FOTOLUMINISCENT, SEGONS NORMATIVA
VIGENT. (P - 75)

15,75

4,000

63,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL 19´´
GUIA-CABLES FRONTAL DE 1 U D'ALÇADA D'ACER.
INSTAL·LACIÓ EN RACK DE COMUNICACIONS DE 19´´. INCLOU
TOT EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ. ). (P - 9)

4 COMS07

U

12,00

40,000

480,00

PROGRAMACIÓ DE LA CENTRALETA DE DETECCIÓ D'INCENDIS
AMB LES INDICACIONS DE PROJECTE I ACTUALITZACIÓ AL
LLOC CENTRAL, AMB CERTIFICACIÓ OFICIAL CORRESPONENT
DE MANS D' UN CONTRACTISTA AUTORITZAT PER TMB, INCLOU
PROVES AL LLOC CENTRAL I A CAMP, FORMACIÓ DE L'USUARI,
ACTUALITZACIÓ DE BASES DE DADES I SINÒPTICS PLÀNOLS I
DOCUMENTACIÓ SEGONS PLEC DE PREINSCRIPCIONS
TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
TREBALL NOCTURN I REDUÏT. (P - 72)

500,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TIRANTET FLEX S/FTP
CAT 6A DE 5M PER PARXEIG EN RACK DE COMUNICACIONS A
LA CAMBRA DE COMUNICACIONS PER DOTAR DE SERVEI DE
DADES O VEU ALS NOUS PUNTS. INCLOU ETIQUETATGE
SEGONS NORMATIVA DE TMB. (P - 10)

PROGRAMACIÓ TELECOMANDAMENT. DONAR D'ALTA AL PCLIF
DE L'EDIFICI I AL TELECOMANDAMENT NATIVA DE PROTECCIÓ
CIVIL I INTEGRADOR ELS NOUS ELEMENTS INSTAL·LATS A LES
NOVES DEPENDÈNCIES. ACTUALITZANT ELS PLÀNOLS EN
PLANTA AMB LES MODIFICACIONS EFECTUADES. INCLOU,
PROVA AL 100% DELS NOUS ELEMENTS INSTAL·LATS AMB
PROVA D'INTERFÍCIES LOCALMENT I REMOTAMENT CONTRA EL
SINÒPTIC-PCLIF-TELECOMANDAMENT. (P - 73)

500,00

7 Y1T0020

8 Y1T0021

TOTAL

P.A

P.A

Capítol (1)

1,000

500,00

2.575,90

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

02

INSTAL·LACIONS

Capítol (1)

07

COMUNICACIONS

U

500,00

TOTAL

01.02.06

Obra

1 COMS04

1,000

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CERTIFICACIÓ D'UN
CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O SIMILAR
DE 4 PARELLS CAT 7 AWG 23 AMB COBERTA LSZHS/FTP PER
CANALITZACIONS EXISTENTS CONFECCIONAT FINS A 90M.
INCLOU EL DESMUNTATGE I POSTERIOR MUNTATGE DE FALS
SOSTRE, DE LES TAPES DE LES CANALITZACIONS, FORATS

180,00

40,000

Capítol (1)

8.152,00

Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

02

INSTAL·LACIONS

Capítol (1)

08

CONTROL D'ACCESOS

1 XG01ACC1

U

PARTIDA DE DESPLAÇAMENT DE LECTOR DE PORTA 6160
COSTAT TALLER A LA PORTA &E1SG0131 I INSTAL·LACIÓ DE
CONTACTE MAGNETIC SENSE CONTROL D'ESTAT DE PORTA Y
SENSOR VOLUMÉTRIC INTERIOR DE DETECCIÓ DE SORTIDA I
CONEXIÓ AL CERRADERO 1302. (P - 42)

1.200,00

1,000

1.200,00

2 XG01ACC2

U

PARTIDA DE MODIFICACIÓ DE PANTALLAS DE TELEMANDO DE
CONTROL DE ACCESOS. (P - 43)

300,00

1,000

300,00

3 XG01ACC3

U

PARTIDA DE SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UN ESCUDO XS4
ONE AMB DETECTOR D'ESTAT SALTO SYSTEMS I CERRADURA
JIS TWIN LOCK 1360 I CERRADERO ELÈCTRIC 1302. (P - 44)

900,00

1,000

900,00

4 XG01ACC4

U

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TANCA PORTA GEZE. (P - 45)

200,00

1,000

200,00

5 XG01ACC5

U

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'INTERFASE AMB
VIDEOPORTER DE LA PORTA &E1SG0131. (P - 46)

400,00

1,000

400,00

7.200,00
TOTAL
Obra

EUR

01.02.07

Capítol (1)

01.02.08
01

3.000,00
Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

EUR

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

PRESSUPOST

Data: 26/10/21

Capítol

02

INSTAL·LACIONS

Capítol (1)

09

INTERFON

1 XG01ACC6

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERFON DE LA MARCA
COMERCIAL PLANA FÀBREGA O SIMILAR, DESCRIPCIÓ DELS
COMPONENTS:

1.831,45

Pàg.:

1,000

11

1.831,45

- VP705118: KIT VÍDEO DIGITAL NO COAXIAL 6H COLOR
COMPACT S2 1 LÍNEA. COMPONENTS: PLACA DIGITAL
COMPACT T S2 101 AMB MÒDULO AUDIO/VÍDEO COLOR DIGITAL
NO COAXIAL 6H, MÒDULO DE CONTROL DIGITAL, 1 PULSADOR I
DIMENSIONS S2 (215X130MM), CAIXA EMPOTRAR S2
(203X122X60 MM), ALIMENTADOR ATF-98 I 1 MONITOR
COMPACT BLANC DIGITAL COLOR AMB MÒDULO DE CONEXIÓ
NO COAXIAL 6H/VISUALTECH 5H.
- CLA950311: PLACA INOX 101 S2 FVP AUTA ILU.
- CLA950187: CAIXA MECANITZADA A/V COMPACT.
- CLA950188: ARO CAMARA TR00219.
- CLA950168: GRABACIÓ TARJETERO METACRILAT.
- CLA950081: CAIXA SUPERFICIE ACER INOXIDABLE PLACA S2.
- PE950658: OBREPORTES 99 AF/S22MM AUTOMÀTICA
AJUSTABLE 10-24VAC/DC 330. OBREPORTES SÈRIE 99
MULTI-VOLTAJE, AUTOMÀTICA ESTÁNDAR, AJUSTABLE, AMB
DESBLOQUEIG. SIMÉTRIC I REVERSIBLE. ALIMENTACIÓ
10-24VAC / DC. PERMET DEIXAR LA PORTA OBERTA AMB UNA
ÚNICA I CURTA ALIMENTACIÓ ELÉCTRICA. LA PORTA TORNA A
ESTAR TANCADA SOLSAMENT QUAN ALGU ENTRA I TANCA,
REARMANT D'AQUEST MODE EL DISPOSITIU SITUAT EN EL
OBRE-PORTES. FORÇA DE RETENCIÓ 3230N / 330KGF. ALTURA
66MM, PROFUNDITAT 25,5 MM, AMPLADE 16MM. MODEL AF / S
22MM. CON ARMADURA S22MM GRIS. CERTIFICACIÓ EN-14846.
- CAB014007 CABLE MANGUERA BLAU PER VIDEOPORTER 6
FILS (ROTLLOS 100M) FORMATS PER 4 FILS (2X1 + 2X0,5) MM2 I
2X0,25 MM2 TRENATS.
(P - 47)
TOTAL

Capítol (1)

01.02.09

1.831,45

Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

Capítol

03

VARIS

1 XPA00CT

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PREU NO MODIFICABLE DE
IMPREVISTOS PER VICIS OCULTS. (P - 0)

1.500,00

1,000

1.500,00

2 XPA00CQ

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PREU NO MODIFICABLE
PER AL CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA. (P - 0)

250,00

1,000

250,00

3 XPA000SS

U

PARTIDA MINIMA PER LA SEGURETAT I SALUT DE TOTA L'OBRA.
(P - 69)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Capítol

01.03

2.250,00

EUR

Data: OCTUBRE / 2021

RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte – “Projecte Remodelació Nova Sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/10/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

ARQUITECTURA

63.173,36

Capítol

01.02

INSTAL·LACIONS

49.121,32

Capítol

01.03

VARIS

Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

2.250,00
114.544,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
114.544,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost Remodelació nova sala Operacions Tecnologia.

114.544,68
114.544,68

EUR

Data: OCTUBRE / 2021

ÚLTIM FULL

Projecte – “Projecte Remodelació Nova Sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)”

´´Remodelació nova sala Operacions Tecnologia (F.21719.1)´´

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

114.544,68

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 114.544,68...........................................................

14.890,81

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 114.544,68..............................................................

6.872,68

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 136.308,17.............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
cent seixanta-quatre mil nou-cents trenta-dos euros amb vuitanta-nou cèntims

136.308,17

28.624,72
164.932,89

