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Contractació
Títol de la contractació

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I EQUIPAMENT DE LABORATORI
PER ALS LABORATORIS DEL GRUP FOTOVOLTAIC A LA PLANTA QUARTA DE L’EDIFICI C
DEL CAMPUS DIAGONAL-BESÒS DE LA UPC
Plec de prescripcions tècniques
Objecte del contracte

Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament de laboratori per als
laboratoris del grup fotovoltaic a l’edifici C del Campus Diagonal-Besòs de la
UPC.
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1. Consideracions prèvies
S’adjunta, com a Annex 1, document amb el detall del mobiliari de cada laboratori així
com el plànol.
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2. Característiques comuns
Per les característiques de l’activitat que es durà a terme als laboratoris, cal que el
mobiliari sigui modular i permeti adaptacions per part del propi usuari.
Tret d’indicació contrària:
-

Les instal·lacions centrals (en illa o península) hauran de ser aèries i
independents dels taulells.
Les instal·lacions murals (tant en parets cegues com contra finestra) hauran de
ser independents dels taulells.

Les característiques bàsiques de la configuració del mobiliari es descriuen a l’annex 1.
Al present document s’especifiquen les qualitats mínimes exigibles.

3. Taules de laboratori

Certificació de compliment de la norma EN-13150. per part de laboratori d'assajos
homologat i extern a l'empresa instal·ladora i / o fabricant.

3.1 Estructures (armadures) de suport dels taulers de treball
-

Estructura metàl·lica, resistent, modular, autoportant i dotada preferentment de
potes en forma de "C".
Estructura formada per perfils d'acer laminat en fred.
Taules mòbils de 750 mm o 900 mm d'alçada. Es considerarà requisit mínim
imprescindible la capacitat de càrrega especificada a la norma UNE-EN 13150.
Totalment modular i desmuntable fàcilment
Amb anivelladors independents per a cada suport.

3.2 Taulers / Encimeres
-

Taulers de resines sintètiques termoestables qualitat tipus Trespa Toplab plus o
equivalent de 20 mm de gruix color gris, tret d’indicació contrària.

3.3 Mobiliari (superior i inferior)
-

Mobiliari en conglomerat d'alta densitat, de 19 mm de gruix mínim, i no
metàl·lics.
Mobles sota taulell amb rodes.
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-

-

Els mobles inferiors hauran de tenir l’alçada i profunditat màxima que permeti el
taulell (per aprofitar tot l’espai inferior).
El mobiliari superior, quan sigui mural, anirà suportat sobre l'estructura tècnica
i mai ancorat directament a paret. Quan sigui central, anirà penjat de l’estructura
aèria.
Alta resistència als dissolvents més forts (per exemple acetat d'etil).
Alta resistència als cops i al desgast físic.
Tiradors en alumini.
Guies de calaixos per a una càrrega de 30 Kg per calaix.
Tots els bucks (ja siguin de 3 o 4 calaixos), han de disposar d'un sistema de
bloqueig, que en cas d'obertura d'un calaix, bloc l'obertura d'un 2n calaix.
Possibilitat de colors en el mobiliari, contemplant com a opció de colors el
canviar els tiradors de les portes i / o calaixos.

4. Estructures tècniques de serveis (subministraments de fluids)
-

-

-

Estructures tècniques de serveis totalment independents de les armadures de
les taules.
En les taules centrals les estructures hauran de ser aèries (tret d’indicació
contrària).
Amb panells porta serveis intercanviables entre si.
S'haurà de situar estructura tècnica, en TOTS els taulells on s’indiqui a l’annex 1.
Possibilitat d'ampliar en alçada sense necessitat d'obres.
Mòduls intercanviables per incorporar elements de control i serveis de diferents
aparells.
Possibilitat d'incorporar panys o prestatges a diferents alçades i diferents amples
Possibilitat d'incorporar diferents elements addicionals (Armaris penjats,
campanes extractores, braços extractors, lluminàries, separacions mitjançant
vidres etc.)
Tota la instal·lació de serveis ha de garantir la facilitat d'ampliació i / o
modificació en el futur, permetent tenir un laboratori totalment flexible,
modular i segur
Totes les posicions (taules, vitrines i galeries aèries) aniran connectades a terra.

5. Vitrines de gasos
Vitrina d’extracció de gasos d’ús general amb certificació segons normativa UNE – EN
14175, de longitud d’amplada 1500 mm, amb armari inferior per a l’emmagatzematge
d’àcids i bases (tret que s’indiqui només armari d’emmagatzematge general), amb
conjunts d’extracció independents.
La vitrina d’extracció de gasos haurà de disposar de:
- 4 bases d’endolls elèctrics
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-

-

-

Connexió del cos de vitrina a tub d’extracció existent al laboratori a una distància
màxima de 2 metres (els ventiladors d’extracció a coberta estan inclosos al projecte
d’obra i no són objecte d’aquest concurs).
Connexió dels armaris del cos inferior de vitrina a tub d’extracció per armaris de
seguretat de productes químics existent al laboratori a una distància màxima de 4
metres (els ventiladors d’extracció a coberta estan inclosos al projecte d’obra i no
són objecte d’aquest concurs).
Manual d’instruccions d’instal·lació i ús en castellà o català
Senyalització i pictogrames en castellà o català i d’acord amb el Reial decret
485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.

Aquestes característiques tenen la consideració de mínimes i podran ser millorades
pels licitadors assenyalant aquelles prestacions addicionals que els seus productes
ofereixen de tal forma que puguin ser avaluades positivament en cas que fossin
considerades d’interès per a la UPC.
-

-

-

L’adjudicatari gestionarà la garantia que ofereixi el fabricant de les vitrines
d’extracció de gasos.
Els usuaris podran comunicar les avaries per mitjà d’un telèfon o adreça
electrònica de contacte que facilitarà l’adjudicatari.
La solució de les avaries es farà, sempre que sigui possible, “in-situ”, reparant o
substituint els components avariats o defectuosos durant els anys de garantia
que ofereixi el fabricant, incloent tots els costos de la reparació: personal,
desplaçaments, components o equips complerts, quan sigui necessari i
qualsevol altre despesa.
El temps de resposta, definit, com el període màxim de temps entre la
notificació de l’avaria i la resposta d’un tècnic especialitzat, haurà de ser de 16
hores laborables
El temps de resolució, definit com el període màxim de temps entre la
notificació de l’avaria i la posta en correcte funcionament de la vitrina
d’extracció de gasos, ja sigui per resolució de l’avaria o per substitució de la
vitrina d’extracció de gasos o components, ha de ser de 5 dies laborables.

6. Armari de seguretat multifuncional
-

Armari multifuncional per emmagatzemar de forma centralitzada els productes
químics perillosos (inflamables, corrosius, tòxics, etc.) tenint en compte la
separació per incompatibilitats entre ells.

-

L’armari multifuncional per a l’emmagatzematge de productes químics ha de
disposar de dos compartiments:
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x

Un compartiment per a l’emmagatzematge de productes químics
inflamables, amb certificació segons normativa UNE – EN 144701:2005 “Armarios de seguridad contra incendios. Parte 1. Armarios
de seguridad para líquidos inflamables.” Aquest compartiment ha de
disposar de:
x
x
x
x
x
x
x
x

x

-

-

Resistència al foc mínima de 90 minuts.
Cos exterior recobert amb pintura en pols de color gris amb
porta plegable
Sistema de bloqueig de la porta que l’allibera automàticament
en cas d’incendi.
Termofusible integrat en el sistema de bloqueig de la porta.
Sistema automàtic de tancament de la porta.
Conducte de ventilació i extracció d’aire en el sostre amb
sistema de tancament automàtic en cas d'incendi mitjançant
un termofusible.
Presa de terra.
Safates antivessaments i una cubeta de recollida amb safata
perforada.

Un compartiment per a l’emmagatzematge de productes químics
corrosius (àcids / bases), irritants, nocius i tòxics. Característiques
mínimes:
x Canal de ventilació resistent a la corrosió, lliure de peces
metàl·liques.
x Format per dos compartiments independents hermètics,
cadascú amb porta i amb ventilacions independents, per tal
de poder garantir la separació per incompatibilitat entre els
productes químics.
x 3 calaixos extraïbles amb cubetes desmuntables estanques.
x Capacitat mínima de recollida dels calaixos: 10 litres

Dimensions exteriors (AxFxH) mm: 1200 x 600 x 2000 (± 100 mm).
Marcat CE.
Manual d’instruccions d’ús en castellà o català
Identificació de l’armari segons la norma UNE-EN 14470-1 i senyalització i
pictogrames en castellà o català i d’acord amb el Reial decret 485/1997, de 14
d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i
salut en el treball.
Pes màxim de l’armari: 550 kg

Aquestes característiques tenen la consideració de mínimes i podran ser millorades pels
licitadors assenyalant aquelles prestacions addicionals que els seus productes ofereixen
de tal forma que puguin ser avaluades positivament en cas que fossin considerades
d’interès per a la UPC.
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El preu ha d’incloure també:
-

-

Transport, instal·lació i posada en marxa de l’armari per a l’emmagatzematge de
productes químics connectat al sistema d’extracció previst al projecte d’obra que
s’haurà de lliurar directament en el laboratori o taller que determini la UPC.
Servei de manteniment per a la reparació d’avaries de l’armari per a
l’emmagatzematge de productes químics.

L’adjudicatari gestionarà la garantia que ofereixi el fabricant dels armaris per a
l’emmagatzematge de productes químic.
Els usuaris podran comunicar les avaries per mitjà d’un telèfon o adreça electrònica de
contacte que facilitarà l’adjudicatari.
La solució de les avaries es farà, sempre que sigui possible, “in-situ”, reparant o
substituint els components avariats o defectuosos durant els anys de garantia que
ofereixi el fabricant, incloent tots els costos de la reparació: personal, desplaçaments,
components o equips complets, quan sigui necessari i qualsevol altre despesa.
El temps de resposta, definit, com el període màxim de temps entre la notificació de
l’avaria i la resposta d’un tècnic especialitzat, haurà de ser de 16 hores laborables.
El temps de resolució, definit com el període màxim de temps entre la notificació de
l’avaria i la posta en correcte funcionament de l’armari per a l’emmagatzematge de
productes químics, ja sigui per resolució de l’avaria o per substitució de l’armari de
seguretat o components, ha de ser de 5 dies laborables.

7. Altres elements
-

Braços d'extracció puntual en alumini i en acer inoxidable, segons sigui recomanat
per a cada aplicació.
Piletes en gres antiàcid (Dim 290 x 100 x 180 mm) en les vitrines de gasos
Piques de Polipropilè en taules (Dim 500 x 400 x 250 mm)

8. Instal·lacions
-

Totalment instal·lat incloses les connexions dels serveis (aigües, aires, gasos tècnics,
gasos combustibles, electricitat, veu i dades, etc.).
En el cas dels punts de xarxa, existents al laboratori, anirà a compte de l’adjudicatari
la finalització en la columna o estructura tècnica de serveis.
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-

-

Totes les preses de gasos, fluids i electricitat arriben al sostre o a la paret al costat
d’on ha d’estar el servei. Anirà a compte de l'adjudicatari la instal·lació addicional
per l'interior del laboratori així com per l'interior de les taules i / o vitrines de gasos.
Cablejat lliure de halògens en tota la seva totalitat
La connexió a les preses deixades per la propietat al sostre així com de l’extracció de
les vitrines de gasos correrà a compte de l'adjudicatari del mobiliari del laboratori.
Les instal·lacions per l'interior del mobiliari permetran fàcilment ampliar i / o
modificar qualsevol servei.

9. Execució i altres condicions
Termini d'execució: màxim 10 setmanes des de la signatura del contracte.
S’imposarà una penalització del 4% del pressupost del contracte per setmana de retard,
per causes imputables al contractista, en el lliurament del subministrament. En tot cas,
la quantia de la penalització no podrà ser superior al 10% del pressupost.
Garantia: mínima de 2 anys.
Compromís d'assistència tècnica i disponibilitat de recanvis: 10 anys.
- L'adjudicatari lliurarà a la propietat un cop realitzat el muntatge:
- Plànols en alçat
- Plànols d'instal·lació i serveis de les vitrines de gasos.
- Certificats de marcatge CE del equips
- Manual d'Instruccions de tots els elements en Castellà o Català
- Es podran exigir els certificats de compliment de les normatives existents sobretot en
matèria de seguretat, referents a qualsevol element relacionat amb el mobiliari,
especialment el relacionat amb el subministrament dels suports dels diferents fluids o
subministraments.
- Els licitadors hauran d'adjuntar el certificat de les vitrines de gasos, així com l'informe
tècnic amb els resultats de les proves realitzades.
Els licitadors podran proposar millores en els elements de l’oferta, en les garanties i en
la prestació dels serveis, ja sigui per ampliació de la cobertura, per millora de les
condicions o per la prestació de serveis complementaris, i aquestes millores
estaran identificades i descrites detalladament en les ofertes que presentin els
licitadors, afectant a la valoració general de l’oferta en cas de que la mesa de
contractació les consideri d’interès per a la UPC.
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10. Certificacions
L’empresa haurà de presentar els certificats conforme compleix la normativa relativa
a mobiliari de laboratori en el Sobre 1, i en especial els que es citen en el present plec
tècnic:
TAULELLS: Certificació de compliment de la norma UNE-EN 13150
VITRINES: Certificació de compliment de la norma UNE-EN 14175
ARMARI MULTIFUNCIONAL:
- Emmagatzematge d’elements químics inflamables: certificació segons normativa
UNE – EN 14470-1:2005 “Armarios de seguridad contra incendios. Parte 1.
Armarios de seguridad para líquidos inflamables” i APQ-10 “Reglament
d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques
complementàries”.
Els certificats han d’haver estat emesos per part de laboratori d'assajos homologat i
extern a l'empresa instal·ladora i / o fabricant.
JUAN CARLOS Firmado digitalmente
por JUAN CARLOS
BURON
MORILLO MORILLO - DNI BURON
DNI 38557831X (SIG)
Fecha: 2021.02.18
38557831X
10:20:18 +01'00'
(SIG)

Joan Carles Burón
Director de l’Àrea d’Infraestructures

Barcelona, 12 de gener de 2021
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o ANNEX 1

A. PLANTA GENERAL DELS LABORATORIS

Els laboratoris es troben a la planta 4 de l’edifici C del Campus Diagonal Besòs de la
UPC.

B.1

PVD LAB

B.2

CHEMICAL LAB (LABORATORI QUÍMIC)

B.3

THERMAL LAB

B.4-

CHARACTERIZATION AND PROTOTYPING LAB (CARACTERITZACIÓ)
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B. DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI PER LABORATORI
B.1

PVD LAB

1. Taula de laboratori de mides 1,50 x 0,75 x 0,90 metres (ample, fons i alçada)
amb estructura tècnica per serveis . Els serveis que ha de tenir són 4 endolls
d’electricitat monofàsic a 230V i dos punts de xarxa ethernet.
2. Taula de laboratori mòbil amb rodes de mides 1,00 x 0,75 x 0,90 metres (ample,
fons i alçada).
3. Vitrina de gasos d’ample 1,50 metres. Amb armaris d’emmagatzematge general
a la part inferior. Espai per 1 aixeta per a gasos tècnics (N2), identificada i
senyalitzades segons la normativa
4. Taulell de laboratori de mides 3,00 x 0,90 x 0,90 (ample, fons i alçada) amb
estructura tècnica per serveis i armaris en la part superior. Ha de quedar un
espai lliure mínim d’un metre entre el taulell i els armaris. Els serveis que ha de
tenir són 6 endolls d’electricitat monofàsic a 230V i un punt de xarxa Ethernet.
2 bucs de rodes sota el taulell, amb 1 calaix i armari d’una porta.
5. 2 columnes per serveis per instal·lacions d’electricitat, xarxa, gasos tècnics i aire
comprimit. Els serveis que ha d’incloure cada columna són (la resta de serveis
els posarà l’industrial que faci el projecte d’obra):
a. Columna 1: 2 endolls d’electricitat trifàsic a 400V (3F+N+T) 32A, 4
endolls d’electricitat monofàsic a 230V, i un punt de xarxa ethernet.
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b. Columna 2: 1 endoll d’electricitat trifàsic a 400V (3F+N+T) 16A, 4 endolls
d’electricitat monofàsic a 230V, i un punt de xarxa ethernet.
6. Braç d’extracció de fums mòbil per connexió a tub d’extracció de diàmetre 75
mm.

B.2

CHEMICAL LAB (LABORATORI QUÍMIC)

1. Vitrina de gasos d’ample 1,50 metres. Amb armaris ventilat per
emmagatzematge de productes químics al cos inferior (àcids/bases).
La vitrina ha de disposar de:
භ 1 aixeta d’aigua freda i desguàs, identificada i senyalitzada segons la
normativa
භ Espai per 2 aixetes per a gasos tècnics (N2 i Ar), identificades i
senyalitzades segons la normativa
2. Vitrina de gasos d’ample 1,50 metres. Amb armaris ventilat per
emmagatzematge de productes químics al cos inferior (àcids/bases).
La vitrina ha de disposar de:
භ 1 aixeta d’aigua freda i desguàs, identificada i senyalitzada segons la
normativa
භ Espai per 2 aixetes per a gasos tècnics (N2 i Ar), identificades i
senyalitzades segons la normativa
3. Taula de laboratori de mides 2,80 x 1,50 x 0,90 metres (ample, fons i alçada)
amb estructura tècnica aérea per serveis, amb prestatges. El serveis que ha de
tenir són 16 endolls d’electricitat monofàsic a 230V i 4 punts de xarxa
ethernet.
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4. Taula de balança antivibració. Mides 1,00 x 0,75 x 0,90 metres. Amb superfície
per ubicar la balança de 40cm x 40 cm aproximadament.
5. Taulell de laboratori de 3,50 x 0,75 x 0,90 metres (ample, fons i alçada) amb
estructura tècnica per serveis, armaris en la part superior i pica d’aigua amb
rentaülls d’emergència. Ha de quedar un espai lliure mínim d’un metre entre el
taulell i els armaris. Els serveis que ha de tenir són 2 endolls d’electricitat
monofàsic a 230V.
6. Armari de productes químics multifuncional.
7. Dutxa d’emergència.
8. Braç d’extracció de fums mòbil per connexió a tub d’extracció de diàmetre 75
mm, fixat a sostre.

B.3 -

THERMAL LAB

1. Taula de laboratori independent de mides 1,00 x 0,75 x 0,90 (ample, fons i
alçada) amb suports en H.
2. Taulell de laboratori de 3,65 x 0,75 x 0,90 metres (ample, fons i alçada) amb
estructura tècnica per serveis. Aquests han de ser 8 endolls d’electricitat
monofàsic a 230V i 4 punts de xarxa Ethernet. 1 Buc de rodes sota el taulell,
amb 1 calaix i armari d’una porta.
3. Taula de laboratori de mides 2,25 x 1,50 x 0,90 metres (ample, fons i alçada)
amb estructura tècnica aérea per serveis i amb prestatges. El serveis que ha de
tenir són 8 endolls d’electricitat monofàsic a 230V i 4 punts de xarxa ethernet.
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4. Taulell de laboratori de 3,30 x 0,75 x 0,90 metres (ample, fons i alçada) amb
estructura tècnica per serveis, armaris en la part superior i pica d’aigua. Els
serveis que ha de tenir són 6 endolls d’electricitat monofàsic a 230V i dos punts
de xarxa Ethernet. 2 bucs de rodes sota el taulell, amb 1 calaix i armari d’una
porta.
5. Una taula de laboratori amb quatre potes de mides 1,50 x 0,75 x 0,90 metres
(ample, fons i alçada).
6. Dues taules de laboratori amb quatre potes de mides 1,20 x 0,75 x 0,90 metres
(ample, fons i alçada).
7. Dos braços d’extracció de fums mòbil per connexió a tub d’extracció de
diàmetre 75 mm.

B.4-

CHARACTERIZATION AND PROTOTYPING LAB

1. Taulell de laboratori en angle de 2,33 x 0,90 x 0,90 metres i 1,35 x 0,75 x 0,90
(ample, fons i alçada) amb estructura tècnica per serveis, armaris en la part
superior i pica d’aigua. 1 Buc de rodes sota el taulell, amb 1 calaix i armari
d’una porta. Els serveis que ha de tenir són 12 endolls d’electricitat monofàsic a
230V i 2 punts de xarxa Ethernet.
2. Taulell de laboratori de 2,40 x 0,90 x 0,90 metres (ample, fons i alçada) amb
estructura tècnica per serveis i armaris en la part superior. Els serveis que ha de
tenir són 12 endolls d’electricitat monofàsic a 230V i 2 punts de xarxa Ethernet.
3. Taulell de laboratori independent de 1,80 x 1,20 x 0,90 metres (ample, fons i
alçada) sense serveis amb potes en H.
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