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1

OBJECTE

El present projecte té com a objectiu definir les accions necessàries per l’adequació del
Centre de Procés Dades Secundari (CPD2) de la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, proporcionant la infraestructura necessària per convertir-la en una
instal·lació actualitzada tecnològicament i segura en el seu disseny.
1.1

REGLAMENTS I NORMATIVA APLICABLE

En la redacció del present Projecte s’ha tingut en compte les següents lleis i reglaments:
-

Reglament Electrotècnic de baixa tensió (REBT), segons Reial Decret 842/2002 (BOE
nº224, de 18.09.2002).

-

Instruccions tècniques complementàries ITC-BT.

-

Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

-

Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en Edificis (RITE).

-

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), segons Reial Decret 314/2006 de 17.03.2006.

-

Codi Tècnic de l’Edificació : CTE DB SI (Seguretat en cas d’incendi).

-

Codi Tècnic de l’Edificació : CTE DB SU ( Seguretat d’Utilització).

-

Codi Tècnic de l’Edificació : CTE DB HE (Estalvi Energètic).

-

Codi Tècnic de l’Edificació : CTE DB HR (Protecció Contra el Soroll).

- Reglament de Seguretat Contra Incendis en els establiments industrials, segons Reial
Decret (2267 / 2004, de 03.12.2004).
-

Ordenança general per la protecció del medi ambient urbà.

-

Reglament d’equips a pressió.

-

Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a
activitats que puguin donar lloc a situacions d’emergència, segons el Reial decret
393/2007, de 23.03.2007.

-

Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL).
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-

RD (485 /1997) Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut
en el treball.

-

Normes UNE aplicables.
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2
2.1

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
SITUACIÓ ACTUAL

En l’actualitat, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès disposa d’un CPD situat en una sala de
l’edifici de l’Ajuntament situat a la Casa de Cultura al Carrer de Castellví, 8 de Sant Cugat del
Vallès.
Aquesta sala CPD2 no compleix els requisits pel que fa a seguretat, protecció contra incendis,
electricitat, climatització, etc..., necessàries per aquest tipus d’instal·lacions, per aquest
motiu es planteja l’adequació.

8

Il·lustració 1: Detall de localització de l'edifici del Casal de Cultura

2.2

DESCRIPCIÓ DEL CPD

El CPD de la Casa de Cultura (anomenat internament CPD2) es va fer en un principi com a
CPD de contingència però poc a poc li han anat afegint serveis de connexió. Està ubicat en
una sala a la planta segona de l’edifici.
Actualment dins del CPD hi han 3 racks i es vol afegir un quart que l’ajuntament disposa en
inventari per adequar la disposició dels serveis. Actualment, un rack està dedicat a tot el
relatiu a la xarxa interna de l’edifici “Casa de Cultura” i els altres 2 als serveis que s’han anat
afegint. A la següent taula es descriuen la disposició de serveis desitjada per cada rack.
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Rack 1
Rack 2
Rack 3
Rack 4 (a instal·lar)

Cablejat UTP (Casa Cultura)
Fibra òptica
Equips de Xarxa
Servidors
Taula 1: Racks actuals

A la sala hi ha instal·lades unes safates tipus rejiband que permet la instal·lació dels cables
que comuniquen entre els racks de l’edifici i l’exterior.

9

Il·lustració 2: Detall dels Racks i infraestructura

Actualment el CPD disposa d’un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) d’entrada
trifàsica i sortida monofàsica, amb bateries per una autonomia de 30 minuts en cas de tall
de subministrament elèctric.
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L’edifici té el quadre general elèctric en una sala de la planta soterrani, i cada planta disposa
d’un quadre elèctric per repartir a la mateixa. El quadre de la planta està just davant del CPD,
al sortir i creuar un passadís.

Il·lustració 3: Armari amb els quadres elèctrics de la segona planta

A la sala del CPD tenen un quadre elèctric amb 2 línies, una trifàsica i l’altra monofàsica, que
provenen de l’armari on tenen el quadre elèctric de la segona planta. La línia trifàsica és per
alimentar en funcionament habitual l’actual SAI, i la monofàsica és redundant per alimentar
directament els racks en el cas de que per qualsevol actuació en el SAI, aquest hagi de
desconnectar-se. Els interruptors de protecció, magnetotèrmics i diferencials, de la línia
trifàsica estan en el quadre elèctric de la sala del CPD, en canvi els de la línia monofàsica i
l’equipament de climatització estan en el quadre elèctric de la segona planta.
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Il·lustració 4: Nou quadre elèctric a la sala del CPD

Per la seguretat dels sistemes allotjats, hi ha unes infraestructures auxiliars que
proporcionen les condicions de temperatura i humitat adequades de la sala.

Il·lustració 5: Detall del sistema d'aire
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El sistema de protecció contra incendis existent és un sensor de detecció d’incendis, però
només hi ha la base de connexió del detector. Com a sistema de seguretat hi ha una càmera
fixa de videovigilància tipus bullet que està integrada en el sistema Milestone municipal.
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Il·lustració 6: Detall del sistema de detecció d'incendis i càmera de vigilància

2.3

ABAST DE LA SOLUCIÓ

Es planteja una solució estàndard, adaptable i escalable segons les necessitats. Per aquest
motiu, es tractarà d’obtenir la màxima integració de tots els sistemes (alimentació,
refrigeració, Racks,...).
Es busca la flexibilitat que proporciona una solució modular que doni la possibilitat
d’instal·lar només els components necessaris avui, però que doni la possibilitat d’ampliar la
infraestructura per satisfer les necessitats creixents de futur.
Finalment es persegueix una alta disponibilitat del sistema, per garantir un funcionament
continu de la mateixa i que permeti fer ampliacions sense necessitat de parades.
El CPD (Centre de Procés de Dades) estarà equipat amb tots els sistemes de seguretat i de
condicionament propis per les màquines que s’ubiquin al seu interior i que formen el cor del
trànsit d’informació de l’Ajuntament. Els serveis que s’inclouen en aquesta sala, així com tots
els subministraments, instal·lacions i recursos prevists, es descriuen a continuació:
•

SAI – Sistema d’Alimentació Ininterrompuda.
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•

Instal·lació elèctrica.

•

Sistema de climatització.

•

Sistema de protecció i detecció d’incendis.

•

Sistema de seguretat:
o Control d’accés.
o Videovigilància.

•

Desplaçament i reubicació de racks i instal·lació d’un nou rack que ja disposa en
inventari l’ajuntament.

•

Instal·lació de miralls de cablejat entre els racks.

La proposta per adequar la sala de CPD en les dependències de l’edifici de la Casa de Cultura,
contempla:
•

Instal·lar un nou sistema d’alimentació amb SAI a la planta soterrani, que substituirà
l’actual de la sala del CPD.

•

Adequar la instal·lació elèctrica amb instal·lació de nous quadres elèctrics, així com
la canalització i estesa d’una nova línia elèctrica com a línia principal del SAI-CPD.
Mantenir la línia redundant d’alimentació traslladant els actuals interruptors de
protecció des del quadre elèctric de la segona planta, a un nou quadre elèctric que
s’instal·larà en la sala del CPD. També es traslladarà a aquest nou quadre elèctrics els
interruptors de protecció dels equips de climatització. L’objectiu es ubicar tots els
elements de protecció elèctrica dels equips del CPD en el quadre elèctric de la sala
del CPD.

•

Instal·lar un sensor de temperatura a la sala del CPD.

•

Millora del sistema de protecció d’incendis.

•

Instal·lar un lector de control d’accés i dues noves càmeres de videovigilància.

•

Desplaçar els racks 2 i 3 per reubicar-los al centre de la sala, de forma que tinguin
fàcil accés tant per la part frontal com per la part posterior. I adequació de la
canalització interna de cablejat. El rack 1 no es mourà degut a que no es disposa de
coca de cablejat UTP suficient per desplaçar-lo.
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•

Instal·lar, igualment al centre de la sala, d’un quart rack que ja disposa en inventari
l’ajuntament.

•

Millorar la distribució de cablejat dels racks amb pasacables verticals i horitzontals, i
instal·lar els punts de connexió.

•

Instal·lar miralls de cablejat entre els racks:
o Cable UTP
▪

Racks 1-3 (Cable UTP-Equips de Xarxa)

▪

Racks 3-4 (Equips de Xarxa-Servidors)

o Fibra òptica
▪

Racks 1-2 (Cable UTP-Fibra òptica)

▪

Racks 2-3 (Fibra òptica-Equips de Xarxa)

▪

Racks 2-4 (Fibra òptica-Servidors)

▪

Racks 3-4 (Equips de Xarxa-Servidors)
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3
3.1

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DEL CPD
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

La instal·lació elèctrica és el capítol fonamental per un correcte funcionament d’un CPD amb
les màximes garanties.
El CPD acollirà els equips informàtics de l’Ajuntament que requeriran una demanda
energètica amb la necessitat d’estar funcionant sense talls ni fallades durant 24 hores els
365 dies de l’any.
A més dels equips IT, els altres sistemes a instal·lar en el Centre de Procés de Dades també
tenen la necessitat de funcionar sense talls ni fallades.
Per assegurar aquest funcionament 247365 es fa necessari plantejar un sistema que
garanteixi, en cas de fallada en la xarxa elèctrica, que els equips es mantinguin alimentats.
Aquest sistema és el que anomenem SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda).
S’instal·larà a la sala del quadre elèctric general de l’edifici a la planta soterrani, ja que no hi
ha garantia de que l’estructura arquitectònica de la segona planta, on hi ha la sala del CPD,
pugui suportar el pes del SAI i les bateries.
La instal·lació elèctrica en el CPD s’ha dissenyat amb un criteri de seguretat per minimitzar
el risc de fallada en l’alimentació dels sistemes als que alimentarà, amb el fi d’aïllar al màxim
qualsevol eventualitat que pogués sorgir.
La presa d’energia per al CPD es realitzarà amb una nova escomesa independent de l’actual,
que s’estendrà des del quadre de distribució general de l’edifici situat en la planta soterrani
on s’instal·larà el SAI, fins al quadre elèctric ubicat a la sala del CPD a la segona planta. Tot i
així, es mantindrà l’actual escomesa com a línia redundant per alimentar directament els
racks del CPD en el cas de que per qualsevol actuació en el SAI, aquest hagi de desconnectarse.
Per això és necessari instal·lar en el quadre de l’edifici una nova protecció magnetotèrmica
amb la capacitat i potència suficient per poder donar servei als equips a instal·lar en el CPD,
quedant dimensionat per possibles ampliacions en el futur.
La nova línia de xarxa d’alimentació que connectarà el quadre general de l’edifici on es
prendrà l’energia per al CPD amb el quadre elèctric a la sala del CPD, serà lliure d’halògens
RZ1-K 0,6/1KV i complirà amb la nova normativa CPR (Reglament de Productes de la
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Construcció). Es dotarà la secció de la potència apropiada per alimentar el CPD i els seus
serveis auxiliars. Discorrerà per la canalització actual que comunica les dues plantes.

Sala del CPD
Planta Segona
Racks i
Equips

QE

Planta Primera

16

3F+N
Planta Baixa

Sala del quadre elèctric
general
QE

In
3F+N

SAI

Out

Planta Soterrani

QE: Quadre Elèctric
3F+N: Línia trifàsica amb cable tetrapolar (3 fases + neutre)

Il·lustració 7: Esquema ubicació SAI i nova línia de distribució a instal·lar

Això requerirà instal·lar dins del quadre general de baixa tensió de l’edifici una protecció
magnetotèrmica de 63A 4 pols, equipada amb una protecció diferencial regulable a través
d’un relé indirecte de tipus RH99, a més dels accessoris necessaris per un correcte
funcionament.
Aquesta línia estarà dimensionada per proporcionar una potència màxima de 43 KW amb
una caiguda de tensió inferior al 2,5%, tenint en compte la distància entre el quadre general
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i el quadre del CPD que és de 15 m. S’estima que la secció per aquesta línia haurà de ser de
4 conductors tipus RZ1 0.6/1KV de 25 mm2 més terra de 16 mm2.
Al tractar-se d’una instal·lació de màxima criticitat, se li ha de donar un tractament especial
al subministrament elèctric, ja que és d’aquest del qual depèn el bon funcionament del CPD.
Per tant caldrà alimentar el nou CPD amb una segona font d’energia independent de la xarxa
comercial, i es realitzarà mitjançant un SAI que s’instal·larà a la planta soterrani de l’edifici
que és l’únic lloc que pot suportar amb seguretat el pes del SAI i bateries.
A continuació es mostra una taula resum amb l’estimació de potències del CPD, tenint en
compte la situació de plena càrrega nominal:
RACK SERVIDORS

W

R630- 750W por Fuente
Servidor Huawei- 750W por Fuente
Cabina Huawei- 800W la
controladora.
500 W por bandeja extra
AMS2100- 1400W por bandeja
FX2- 2000W por Fuente
Brocade 300- 57W por switch
Switch ethernet- +-50W

RACK XARXA

750
750
800

2
2
1

500
1.400
2.000
57
50

2
3
2
2
1

W

Switch ethernet- +-50W
Switchos - +-50W
Switch POE +-400W
Centraleta MA4000
Macrolans Telefonica

nº

50
50
400

nº
1
4
2
2
2

TOTAL

Total amb
redundància
1.500
1.500
800

Total amb 1 font

1.000
4.200
4.000
114
50
13.164

500
1.400
2.000
57
50
6.307

Total amb
redundància
50
200
800
0
0
1.050

Total amb 1 font

14.214

6.807

Taula 2: Potències Racks
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3.1.1 QUADRE ELÈCTRIC

Es disposarà d’un quadre de distribució a la sala tècnica del CPD des del qual s’alimentarà les
instal·lacions crítiques d’aquest CPD.
Des de l’embarrat del quadre de distribució es donarà alimentació a les següents sortides:
•

SAI i racks.

•

Equips de climatització.

•

Segona línia redundant d’alimentació directa dels racks.

El quadre estarà equipat amb una commutació motoritzada automàtica Grup/Xarxa i estarà
diferenciat o dividit en dues parts:
1. L’actual quadre elèctric de la sala del CPD per la línia principal de SAI-CPD en el qual:
a. L’actual interruptor magnetotèrmic tetrapolar etiquetat com a “GENERAL
ENTRADA SAI”, es reutilitzarà amb funcions d’interruptor de sortida de SAI, ja
que l’interruptor d’entrada de SAI s’haurà instal·lat en el quadre elèctric
general de l’edifici a la planta soterrani.
b. L’actual interruptor magnetotèrmic bipolar etiquetat com a “GENERAL
SORTIDA SAI”, es desconnectarà, ja que la funció de sortida de SAI hauran
quedat reassignada a l’interruptor del punt anterior.
c. S’ampliarà amb un interruptor diferencial i un magnetotèrmic per
l’alimentació del 4rt rack, de les mateixes característiques que els actuals per
als racks 1, 2 i 3.
2. Els elements de protecció que es traslladaran des del quadre elèctric de la segona
planta. Tant els que formaran part de la segona línia d’alimentació dels racks o línia
redundant, com els elements de protecció dels equips de climatizació:
a. 4 interruptors diferencials i 4 magnetotèrmics per alimentar els 4 racks, que
seran de les mateixes característiques que els actuals instal·lats indicats en el
punt 1.c anterior.
b. 2 interruptors diferencials i 2 magnetotèrmics per la protecció dels 2 equips
de climatització actuals.
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Els equips IT s’alimentaran de tal forma que a cada rack li arribi el circuit elèctric independent
dels SAIs.
Des dels embarrats d’alimentació dels SAIs es donarà alimentació a les sortides següents:
•

Alimentació de racks.

El quadre serà auto-portant i de superfície, amb portes plenes i amb pany.
Aquest quadre elèctric estarà equipat amb una commutació motoritzada Xarxa – Grup.
Aquesta commutació complirà amb el control de les sobre/sub-tensions, sobre/subfreqüències, rotació de fases i falta de fase.
A més en la capçalera del quadre elèctric s’instal·larà un dispositiu de descàrrega per
sobretensions produïdes per impactes directes de llamps o per averies de la companyia
subministradora en les seves línies o transformadors d’alimentació general.
19
Aquestes sobretensions transitòries que es transmeten a través de xarxes de distribució,
s’originen principalment com a conseqüència de:
•

Sobretensions transitòries d’origen atmosfèric.

•

Sobretensions transitòries per maniobres en la xarxa (commutació de potència,
accionament de motors).

Com a conseqüència d’aquestes sobretensions transitòries que provoquen un deteriorament
i malmeten els equips informàtics i electrònics de les instal·lacions, així com un mal
funcionament dels equips i un envelliment prematur dels receptors i els seus components.
3.1.2 DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

La tensió de subministra considerada és una corrent alterna de 400 V entre fases i 230 V
entre fase i neutre amb una freqüència de 50 Hz.
L’esquema de distribució del neutre en la instal·lació és TT. En aquest esquema el neutre del
transformador i les masses metàl·liques dels receptors es connecten directament a preses
de terra separades.
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Il·lustració 8: Esquema distribució

20
En cas d’un defecte de massa circula un corrent a través del terreny fins el punt neutre del
transformador, provocant una diferència de corrent entre conductors de fase i neutre.
Les instal·lacions elèctriques s’han realitzat seguint els criteris de disseny d’un sistema de
tipus TT. A tal efecte, la protecció de persones i equips contra derivacions de corrent a terra
es realitza mitjançant dispositius diferencials residuals (DDR).
Tota la distribució pel circuits del CPD es realitzarà mitjançant mànega RZ1-K 0,6/1KV (AS)
lliure d’halògens i de seccions adequades segons la seva demanda de potència dels equips a
alimentar.
La distribució d’energia es realitzarà mitjançant safata metàl·lica perforada i suspesa del
forjat superior, deixant espai de reserva i de fàcil manipulació per la realització de futures
ampliacions i separades de les instal·lacions de corrents dèbils (veu i dades).
Tota la distribució pels circuits de Racks serà monofàsica amb una intensitat de 16A.
Ha d’assegurar la redundància N+N en els equips informàtics, i que en cas de fallida de xarxa
elèctrica els equips es mantinguin alimentats durant 2 hores.
Preveu que tots els equips informàtics estiguin alimentats pel SAI.
Aquestes línies seran de 2,5mm2 en secció fins els estucs de cada Rack.
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Estaran protegits per un automàtic i un diferencial súper immunitzat independents per a
cada un d’ells. Les raons per les que s’ha d’instal·lar un diferencial súper immunitzat són les
següents: En els Centres de Procés de Dades la continuïtat del servei és essencial (per evitar
la pèrdua de informació i de temps en restablir els sistemes informàtics) i, per descomptat,
com en tot tipus d’instal·lacions elèctriques, és bàsic la seguretat de les persones. Per tant,
la protecció diferencial ha de ser “robusta” o especialment insensibles a nombroses
pertorbacions que es puguin produir, però capaç de continuar garantint la màxima seguretat
pera les persones.
El CPD són xarxes elèctriques on hi ha molts receptors electrònics (ordinadors, servidors,
sistemes d’alimentació ininterrompuda...). Aquest tipus de receptors són la causa dels tres
fenòmens que fan augmentar molt les possibilitats de trets intempestius de les proteccions
diferencials:
1. Presentar fuites permanents a 50 Hz. Per exemple, la fuita de corrent a terra
permanent que pot presentar un gran ordinador (si el seu subministrament d’energia
no és completament aïllat de la resta d’ instal·lació) és de l’ordre de 3 a 4 mA, següent
una mica inferior pels petits servidors (de 1 a 2 mA).
2. Tots els condensadors units a massa dels filtres electrònics de cadascun d’aquests
receptors a través del qual es produeixen aquestes fuites a 50 Hz són un camí a través
del qual es tanquen possibles pics dels corrents transitoris causades per la connexió i
desconnexió d’altres circuits, llamps, etc...
3. Aquests receptors també tendeixen a presentar moltes altes taxes d’harmònics a la
instal·lació, que al ser corrents de freqüència bastants superiors a les fonamentals,
escapen amb més facilitat cap al terra a través de les capacitadors de la xarxa i dels
propis receptors electrònics.
Per evitar aquests problemes es proposa utilitzar diferencials del tipus “classe A super
immunitzada” perquè realment, són diferencials “Classe A” molt més evolucionats que
l’estàndard. En el seu interior inclouen un filtre de senyal captat que els fa molt més
resistents als tres problemes anteriors ja que admeten més fuites permanents a 50 Hz,
toleren pics de corrents transitòries transmeses a través dels capacitadors de les
instal·lacions molt més gran que un diferencial normal i atenuen molt més que un diferencial
normal els efectes de corrents harmònics
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A més del propis circuits per alimentar els Racks, serà necessari la instal·lació de circuits pels
equips de seguretat, aire condicionat i PCI, de tal manera que quedin cobertes totes les
necessitats del CPD.
Tot el cablejat elèctric pels circuits del CPD es realitzaran des del quadre elèctric del propi
CPD.
Tots els circuits seran etiquetats en el quadre general amb el número del circuit. Amb el
mateix número s’etiquetaran els dos extrems del cable d’alimentació i també la presa de
corrent corresponent.
Els cables seran massejats en les safates.
Tots els cables seran de tipus RZ1-K 0,6/1kV (ACE) (UNE21123 part 4) de baixa emissió de
fums, gasos tòxics o corrosius i opacitat reduïda. La secció dels cables serà necessària per tal
que la caiguda de tensió no sigui superior al 3% en cap cas.
Tota la instal·lació elèctrica tindrà lloc segons la normativa del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, Normes UEC i CENELEC i complirà amb la nova normativa CPR.
En la instal·lació hi haurà un repartiment equilibrat de la càrrega de les fases. Els circuits
partiran de la regleta de sortida del quadre elèctric i es distribuiran per la canalització
independent per energia, siguin degudament identificat i etiquetats en el seu recorregut. Per
evitar possibles danys al personal en cas de fallides no franques, la resistència de la terra
serà tal que asseguri que la tensió de contacte no excedeix dels límits permesos.
3.1.3 CANONADES I SAFATES

Amb l’idea de tenir una correcta distribució de les diferents línies de cablejat (elèctric, veu,
dades i altres subministraments) es deurà subministrar e instal·lar en el CPD una estructura
específica de safates:
-

Safates de subministrament d’energia.

-

Safates de cablejat de xarxes o telecomunicacions.

Actualment existeixen unes canalitzacions mitjançant safata metàl·lica perforada amb tapa,
per la distribució d’enllumenat i usos varis de les instal·lacions.
S’ha previst reutilitzar aquestes canalitzacions, tot i que serà necessari ampliar-les per les
noves necessitats del CPD.
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Les noves safates a instal·lar per la instal·lació elèctrica seran de les mateixes característiques
a les existents, mentre que per les canalitzacions de comunicacions i amb el fi de diferenciarles de distribució elèctrica, podran ser de tipus reixa oberta, construïdes amb varetes d’acer
de 4,5 mm, amb vora arrodonida de seguretat, tractant anticorrosiu d’electró cincat
bicromatat, espessor de 8 micres.
Les safates tindran continuïtat elèctrica d’acord a les ITC-BT 19 i 20. Per això s’haurà de
instal·lar un circuit de posta a terra amb cable nu de coure, que uneixi tots i cada un dels
elements del sistema.
Les safates estaran identificades en el seu recorregut de forma clara, visible e inesborrable a
través d’etiquetes.
3.1.4 SISTEMA DE TERRA

Tots els circuits d’alimentació compten amb el seu corresponent conductor de protecció
segons l’establert en la instrucció ITC-BT-18 del REBT. Així mateix totes les carcasses
metàl·liques i masses susceptibles de quedar en tensió també estaran connectades a terra,
com les safates de cablejat elèctric i dades. En el mateix sentit, també es comprovarà la
connexió a terra de les safates existents.
El punt de concentració dels conductors de protecció és la pletina de terra del quadre general
de distribució del CPD, de la mateixa manera que aquest està unit a terra seguint el sistema
TT.
Una vegada finalitzada la instal·lació ha d’assegurar la seva eficàcia en tota la instal·lació.
La resistència a terra ha de ser inferior a 5 ohms. El total de corrent actual a terra s’ha de
mantenir per sota de 500 mA.
3.2

SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA ( SAI)

Els sistemes d’alimentació ininterrompuda s’han convertit en un element imprescindible per
qualsevol Centre de Procés de Dades en el que el compromís d’un servei de qualitat en el
producció és una prioritat.
A causa dels possibles danys que pot provocar una caiguda, tall o pic de la tensió elèctrica en
els sistemes informàtics que s'instal·len en el CPD, es obligat instal·lar un sistema
d’alimentació ininterrompuda (SAI) amb protecció dels mateixos, tenint en compte quines
són les necessitats dels equips que estaran instal·lats en el CPD, i quins d’ells necessitaran
aquest tipus de protecció.
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Segons els càlculs realitzats sobre la carrega d’equips que s’instal·laran s’ha estimat dotar al
CPD amb un Sistema de Alimentació Ininterrompuda de 20 KVA.
Es preveu la instal·lació de una unitat SAI, amb 20 KVA i 2 hores d'autonomia a la sala del
quadre general elèctric de l’edifici a la planta soterrani. D'aquesta manera el sistema
permet manteniment i reparació del sistema amb un tall 0 d’energia.
Els equips a instal·lar deuen de complir amb les següents característiques:
• Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 20
kVA de potència.
• Temps d'autonomia de 2 hores.
• Tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament
digital de senyal (DSP).
• Sense transformador.
• Classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3.
• Tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N.
• Freqüències de funcionament 50/60 Hz.
• Rendiment total >91%
• Factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega.
• Factor de potència de sortida >0,8.
• Sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons.
• THDi total <1,5 al 100% de la càrrega.
• Possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel.
• Comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485.
• Protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS.
• Comunicació local amb display LCD i LED's.
• Bateries de plom tipus AGM.
• Bypass estàtic i manual.
• Format autoportant.
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3.3

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

En un Centre de Procés de Dades on diferents sistemes de comunicació basats en
components elèctrics ocupen un espai comú, es necessari preveure que es dissiparà una
quantitat de calor semblant a la que els seus ventiladors interns i altres tipus de dispositius,
siguin capaços de termo- regular.
La importància del sistema de climatització és tan alta que requereix que la configuració dels
equips dissenyats ofereixi un nivell de redundància suficient per assegurar la continuïtat del
servei, independentment del sistema de refredament escollit.
Es fa necessària la instal·lació d’equips de climatització que siguin capaços de dissipar el calor
d’aquests elements instal·lats a la sala i al igual que amb el sistema elèctric s’ha de garantir
una redundància del sistema per en cas de fallada d’algun dels equips el sistema continuï
funcionant de forma correcta.
Els criteris de disseny per aquest tipus d’entorns crítics, estan fixats per les directrius
d’ASHAREA, que en la seva publicació “Thermal Guidelines for Data Porcessing
Environments, 4th Ed” revisada en 2015 proposen una temperatura entre 18 i 27°C per un
passadís fred i una humitat entre -9°C i 15°C de temperatura de rosada, amb un màxim de
60% HR, tot i que es permet eventualment temperatures de entre 15 i 32°C i humitats
relatives de entre 8 i 80%.
Per obtenir un sistema de climatització eficient i estalvi energètic , es recomanat ubicar la
sonda de temperatura dels equips en el passadís fred i fixar la consigna de funcionament
entre 24 i 25°C.
Donada la naturalesa del CPD i els amplis rangs de HR permesos, no serà necessari realitzar
un tractament específic per la humitat.
Tenint en compte les reduïdes dimensions de la sala i la càrrega demandada pels equips s’ha
considerat que serà necessari la instal·lació de dos equips tipus split de sostre que permetrà
adaptar-se a l’alçada de la sala per una distribució uniforme de l’aire i major rendiment, i per
altre costat garantir una redundància 2N per oferir un 100% de servei, en cas de fallada o
manteniment d’un dels equips.
Els equips estaran equipats amb un compressor power-inverter amb refrigerant R410A i una
potència frigorífica de 9,4Kw (mín-màx 4, 9-11, 2) Aquest tipus de compressors d'alta
tecnologia redueixen significativament el consum d’energia.
A més l’equip estarà equipat amb intercanviadors de calor d’alta eficiència per tenir un
procés d’intercanvi de calor més efectiu, equipats amb ventilador i reixa per una millor
propulsió d’aire amb el mínim de nivell sonor.
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Per tant el sistema actual compleix els paràmetres bàsics pel sistema de climatització. Tot
i així s’instal·larà un sensor de temperatura amb tecnologia de connexió IP, que es
connectarà a l’actual sistema ZABBIX de monitorització de xarxa de l’ajuntament. La
connexió es farà al switch corresponent ubicat en el rack 3 de la mateixa sala on
s’instal·larà el sensor.
3.4

SISTEMA DE PROTECCIÓ I DETECCIÓ D’INCENDIS

El CPD necessita un sistema propi de detecció i extinció d’incendis. No es deu a que el CPD
suposi en si mateix una possible font d’incendis, sinó més bé al valor de la informació
emmagatzemada i el considerable dany que suposarà per l’administració una perduda.
En l’actualitat l'edifici compta amb un sistema de protecció contra incendis format per un
sistema de detecció a través de detectors òptics de fum i polsadors d’alarma distribuïts per
tot l’edifici, juntament amb un sistema d’extinció manual format per extintors portàtils
manuals i boques d’incendi equipades.
A la sala s’ha de verificar si el detector previst a la base actual funciona, si no es així, s’ha
de canviar.
El sistema de detecció i extinció d’incendis ha de complir amb les següents normes de
referencia en protecció contra incendis:
- Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel que aprova el nou Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis.
- Codi Tècnic de la edificació: CTE DB SI (seguretat en cas d'incendi).
- Normes UNE aplicable:

3.5

•
•

UNE – EN 54: Sèrie de normes sobre el "sistema de detecció i alarma d'incendi"
UNE-EN 15004: Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes
d’extinció mediant agents gasosos.

•

UNE-EN- 23007-14: Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 14: Planificació,
disseny, instal·lació, posada en servei, ús i manteniment.

SISTEMA DE SEGURETAT I CONTROL D’ACCÉS

Atès que el CPD conté els servidors, aplicacions i dades crítiques de l'Ajuntament, és
important assegurar físicament l’entorn. Es desitja protegir a l’equipament de robatoris o
vandalisme, de danys accidentals provocats per personal sense formació adequada per
treballar en el CPD, i d’extracció d’informació del CPD per part de personal no autoritzat.
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La principal forma de protegir els equips del CPD es controlar qui pot accedir a ells mitjançant
bloqueig de portes, controls d’accessos i Racks amb tancament. Les càmeres de vídeo
vigilància poden registrar qui entra o surt del CPD. Finalment, establir unes clares polítiques
d’accés germanitzarà que només el personal adequat estigui autoritzat a accedir al CPD.
Com sistemes de seguretat hem inclòs aquells elements que cobriran la sala del CPD de
possibles problemes d’intrusió de les persones i a més dels possibles fallades dels elements
instal·lats en el seu interior.
3.5.1 SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS

El Centre de Procés de Dades concentrarà la major parat dels elements de comunicacions
així com servidors de xarxa i altre electrònica de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, així
com equips del servei de l’empresa subministradora de xarxa, elements aquests pels quals
s’ha de comptar amb un sistema de control i restricció d’accés per evitar la seva possible
manipulació per personal no autoritzat.
27
Per garantir aquesta condició, així com pel control d'usuaris a través d'un terminal remot altes, baixes, assignacions a grups, horaris, històrics, etc..., s’ha previst un sistema de control
d’accés basat en doble tecnologia en combinació de lectors biomètrics i proximitat pel
control d’accés de les portes, i sortida mitjançant polsadors d’apertura de porta.
Aquest lector estarà situat en l’exterior de la sala al costat de la porta d’accés principal del
CPD.
La instal·lació del software inclòs, utilitza un protocol de TCP/IP facilitant la consulta des de
qualsevol lloc de la xarxa.
Aquest control d'accés estarà integrat al sistema d’alarmes tècniques vigent municipal, de
forma que si es produís un accés a la sala no permès – sabotatge – o bé si es quedés qualsevol
del les portes obertes per un temps superior al programat, llançarien un avís a la central
d’alarmes tècniques informant d’aquest fet.
Totes les connexions elèctriques i de dades es realitzaran sota tub de PVC rígid i/o safata
metàl·lica per garantir la màxima seguretat del sistema davant de possibles actuacions de
vandalisme o sabotatge.
Es donarà servei de xarxa per la connexió amb el sistema general de l’edifici i s’alimentarà
elèctricament des dels embarrats de SAI amb el seu corresponent protecció individual
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3.5.2 SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA

L’objectiu d’aquesta instal·lació és tenir un control visual del personal que accedeixi al CPD.
Tot i que el control d’accés real a la sala es fa mitjançant el sistema de control d’accés a
través de la lectura biomètrica, les càmeres ens ajuden a completar el sistema informant de
qui accedeix ho fa amb personal no autoritzat.
Per la gestió de videovigilància (CCTV) en la sala, s’ha previst la instal·lació de 2 càmeres IP
360º al sostre del CPD per poder visualitzar i gravar les imatges. L’objectiu és instal·lar-les
en punts de la sala que es permeti, amb una de les càmeres visualitzar la porta d’accés a la
sala i la part frontal dels racks, i amb l’altra la part del darrere dels racks. La ubicació definitiva
es definirà amb exactitud el dia del replanteig de la instal·lació. Aquesta noves càmeres
substituiran l’actual i la ubicació pot ser la mateixa. La instal·lació ha d’incloure la integració
amb el sistema Milestone municipal i el subministrament de la llicència corresponent. Amb
un mínim de resolució de 2 megapíxels (1920x1080), lent varifocal de 2,8 a 12mm, detecció
de moviment, longitud visible IR15m.
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Les càmeres tindran alimentació POE, de forma que no es necessari fer una instal·lació
elèctrica específica per portar corrent fins la ubicació de les mateixes, d’aquesta manera
tenim una flexibilitat especial i un estalvi de costos importants.
3.6

RACKS DE SERVIDORS I DE COMUNICACIONS

Per facilitar l’accés als racks tant per la part frontal com per la part posterior, es
desplaçaran els racks 2 i 3 de la ubicació actual fins al centre de la sala, aplicant un gir de
90º en sentit horari. El rack 1 no es mourà degut a que no es disposa de coca de cablejat
UTP suficient per desplaçar-lo. Serà necessari instal·lar el tram necessari de la safata suspesa
del sostre per tal d’adequar els cablejats a la nova ubicació dels racks.
Per facilitar la futura migració d’equips des de l’actual CPD a les noves instal·lacions,
s’instal·larà dins del CPD un nou rack que ja disposa en inventari l’ajuntament. La seva
ubicació serà també al centre de la sala, al costat dels racks 2 i 3. Pel que fa a aquests racks
deuen de ser lo més polivalents possible, donant l’opció de poder instal·lar en ells la majoria
d’equips actuals del mercat.
A la següent il·lustració es mostra la ubicació proposada per als racks, tot i que caldrà tenir
en compte el replanteig oportú el dia de la instal·lació, ja que la ubicació definitiva dels racks
2 i 3 vindrà determinada per la disponibilitat de les coques actuals de cablejat.
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Nova ubicació

Ubicació actual

Nou rack a instal·lar
Rack 1

Rack 4

Rack 3

Rack 2

Rack 2

Rack 3

Il·lustració 9: Ubicació dels racks a la sala del CPD

Per als quatre racks es farà una redistribució del cablejat intern amb nous pasacables
verticals i horitzontals. En cada rack s’instal·larà:
•

1 capçalera d’elements de protecció de corrent AC.

•

4 bases d’alimentació PDU de 7 ports amb LED i protecció de sobretensions.

S’instal·laran miralls de connexió tant a nivell de fibra òptica com de cable UTP entre els
racks. L’estructura de miralls serà la següent:
•

Cable UTP
o Racks 1-3 (Cable UTP-Equips de Xarxa)
o Racks 3-4 (Equips de Xarxa-Servidors)

•

Fibra òptica
o Racks 1-2 (Cable UTP-Fibra òptica)
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o Racks 2-3 (Fibra òptica-Equips de Xarxa)
o Racks 2-4 (Fibra òptica-Servidors)
o Racks 3-4 (Equips de Xarxa-Servidors)
Per implementar els miralls s’instal·laran patch panels de 24 posicions per cable UTP de
categoria 6, i ODF’s de 24 ports dúplex LC/UPC, segons la següent distribució per racks:
Patch panels

ODF’s

Rack 1

1

1

Rack 2

-

3

Rack 3

2

2

Rack 4 (a instal·lar)

1

2

Taula 3: Distribució de miralls per rack

El número de cables i connexions es definiran en el replanteig de la instal·lació segons les
necessitats dels serveis allotjats en els racks.
L’empresa licitadora farà totes les actuacions sobre les connexions actuals sota
l’assessorament, supervisió i coordinació amb l’empresa que té contractat el manteniment
de la xarxa informàtica.
Tenint en compte les dimensions del CPD i per poder mantenir la polivalència tant per
armaris de servidors com de comunicacions, aquest nou rack ha de tenir una amplada de
750mm. La mesura total del rack ha de ser:
1 Rack de 750x1200x42U
Els quatre racks hauran de complir amb les següents característiques:
- Ample 750mm i 42U d’alçada.
- Terra i sostre continu en xapa amb 3 obertures, tant en terra com en sostre pel pas
d’instal·lacions. Aquestes obertures permeten instal·lar accessoris estàndards que ens
doni la possibilitat o bé de cegar el rack o bé instal·lar pasacables de raspalls per evitar
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pèrdues en la refrigeració en el pas de cablejat (els racks es subministraran amb tapes
cegues en les 3 obertures del terra i amb pasacables de raspall en les 3 obertures del
sostre).
- Barres davanteres i posteriors de 19” ajustables de forma continua en tota la
profunditat del bastidor. Barres de 19” esteses fins el lateral del Rack. Cada barra
davantera i posterior inclou 3 troquels de 1 U 19” en orientació vertical.
- El rack admet la instal·lació de safates de càrrega de fixació lateral sense fixació a la
part davantera de les 19”.
- Portes frontal i posteriors microperforades mitjançant sistema Air Deglector que
millora l’entrada de l’aire de refrigeració. Compta amb dos portes posteriors per
facilitar l’accés.
- Tancament amb joc de barres i sistema de tancament a tres punts. Mig, superior e
inferior.
- Tapes laterals amb possibilitat d’obertura mitjançant medis mecànics simples.
- El rack admet la instal·lació de safates verticals de gestió de cablejat en qualsevol punt
de la seva profunditat. Les safates `podran fixar-se fins en 6 punts al llarg de l’altura
del rack. Es podrà desplaçar de manera continua sense salts per punts. S’inclourà 2
safates verticals posteriors de 42U per gestió de cablejat e instal·lació de regletes
elèctriques. Les safates podran fixar-se fins en 6 punts al llarg de l’alçada del Rack. Es
podran desplaçar de forma continua sense salt per punts.
- Cablejat de posada a terra de bastidor, xapes laterals i portes davanteres i posteriors.
- Capacitat de càrrega de fins a 1.500 Kg.
- Disposa de 4 niveladors i 4 rodes fins 70Kg/roda.
- Pintat en color negre RF-9913-XW mitjançant pintura en pols texturitzada.
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4
4.1

GARANTIA I MANTENIMENT
GARANTIA

Durant el termini de garantia, de 2 anys, se substituiran o repararan tots els elements de la
instal·lació que pateixin averies no imputables al mal ús.
El servei inclourà: desplaçament, treballs d’instal·lació, components de reposició i elements
consumibles.
Aquesta garantia inclou un servei de tele-assistència (telefònica, correu electrònic, Internet),
cobrint almenys la jornada laboral habitual.
Totes les reparacions se realitzaran in-situ, bé per reparació del component, quant no
comporten disminució de la fiabilitat ni de les prestacions, o bé per substitució del
component avariat.
L’aplicació de la garantia eximeix de responsabilitat al licitant per causes de força major com
disturbis o catàstrofes naturals, incorrecta manipulació del client o de tercers,
maltractament dels equips, tempestes i llamps.
4.2

MANTENIMENT

L’empresa adjudicatària prestarà durant els dos primers anys un servei de manteniment
correctiu dins de l’àmbit de la garantia.
El manteniment preventiu queda fora de l’àmbit d’aquest Plec, ja que l’ajuntament disposa
de contractes de manteniment vigents, dels sistemes actuals que són àmbit de l’adequació
del CPD en aquest plec.
En el cas del SAI, al ser un element nou a instal·lar inexistent actualment, es recomana definir
un contracte de manteniment que cobreixi actuacions preventives a partir del primer any de
funcionament.
Tot i així, com a tasques de manteniment preventiu es recomana realitzar una sèrie de visites
periòdiques per revisar les instal.lacions i preveure incidències en el CPD, per tal d’assegurar
la continuïtat del servei ofert. Aquestes visites seran en horari laboral i el número de visites
anirà en funció de la instal.lació a mantenir.

B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / París 207 , 5è 1a 08008 Barcelona
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

32

Projecte tècnic d'adequació del Centre de Procés de Dades de la Casa de
Cultura de l'ajuntament de Sant Cugat

4.2.1 MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ ELÈ CTRICA

El servei de manteniment pel sistema elèctric ha d’abastar les línies d’alimentació al CPD,
tant de xarxa com de grup, protecció magnetotèrmica en Quadre General de l’Edifici i Quadre
del CPD i els seus circuits elèctrics, així com les canalitzacions i elements d’enllumenat.
Es planificarà una visita anual de manteniment preventiu per la instal·lació elèctrica. Les
tasques a realitzar almenys seran les següents:
•

Inspecció visual de les instal·lacions

•

Visualització de l’estat dels equips

•

Visualització dels equips de protecció

•

Comprovació connexions de terra en tots els equips

•

Comprovació d’equilibrat de fases, anotar RSTN

•

Comprovació d’Amperatge

•

Comprovació de les regulacions tèrmiques

•

Comprovació de proteccions diferencials

•

Comprovació de descarregadors i fusibles

•

Comprovació d’identificació d’elements i cables

•

Comprovació de canalitzacions (estat, tapes, ...)

•

Comprovació de l’estat dels conductors i connexionat

•

Estat de la documentació (plànols de desenvolupament)

•

Verificació de tensions i calibració d’instruments de mesura del quadre

•

Neteja dels quadres per aspiració
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•

Estudi termogràfic del quadre i elements crítics (un al any)

• Inspecció visual de l’estat dels cables de potència i comprovació del seu allotjament a
l’interior de les safates de forma ordanda
• Inspecció visual de l’estat exterior e interior de la safata de la línia d’alimentació del
CPD i de les safates que distribueixen per l’interior del CPD
•

Comprovació de l’estat dels cables d’alimentació al Racks i cables de senyalització

•

Comprovació de l’estat dels cables d’alimentació als equips instal·lats en els Racks

•

Comprovació de connexió a terra de tots els Racks i elements metàl·lics

•

Comprovació i estrenyi de borns, reles, etc...

•

Comprovació de l0estat de l’estructura del quadre

•

Comprovació de l’estat de la pintura del quadre

•

Revisió de línies d’alimentació al quadre del CPD

•

Revisió sistema de commutació quadre del CPD

•

Medició de les diferents magnituds del subministra elèctric

•

Comprovació de la xarxa de terra i de les seves connexions

•

Verificació de desequilibris

4.2.2 MANTENIMENT SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA

Es planificarà una visita anual de manteniment preventiu per la instal·lació dels SAIs.
Es descriuen els punts que com a mínim ha de cobrir el pla dels servei de manteniment dels
SAIs:
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•

Comprovació visual de l’estat

•

Neteja de l’entorn

•

Temperatura i humitat del SAI

•

Temperatura i humitat de les bateries inspecció visual i neteja

•

Comprovació connectors e interruptors

•

Comprovació plaques de control

•

Comprovació fils i cables

•

Comprovació condensadors i bobines

•

Comprovació filtres i ventiladors de refredament

•

Comprovació bateries, revisió per element

•

Elements de protecció i by-pass

•

Mediacions i calibració per element

•

Verificació tensions d’entrada (Vca)

•

Verificació corrents d’entrada (Aca)

•

Verificació freqüències d’entrada (Hz)

•

Verificació tensions de sortida (Vca)

•

Verificació corrents de sortida (Aca)

•

Verificació de freqüència de sortida (Hz)

•

Verificació de càrregues de sortida (KW;KVA)
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•

Verificació del factor de potència

•

Verificació tensions by-pass (Vca)

•

Verificació corrents by-pass (Aca)

•

Verificació freqüències by-pass (Hz) rendiment de les bateries

•

Revisió control avançat bateries

•

Revisió càrrega flotant (Vcc)

•

Prova de descàrrega de bateria

•

Corrent limitació rectificador (Aca)

•

Corrent càrrega bateria (Acc)

•

Verificació estat general

4.2.3 MANTENIMENT SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Es planificarà quatre visites anuals de manteniment preventiu per la instal·lació de protecció
contra incendis.
Es detallen els punts que com a mínim ha de cobrir el pla del servei de manteniment del
sistema de protecció contra incendis:
• Verificació dels components del sistema, especialment els dispositius de tret i
alarma.
•

Comprovació que els filtres de l’agent exterior o ruixadors estiguin en bon
estat i lliures d’obstacles pel seu correcte funcionament.

• Comprovació de l’estat de la càrrega.
•

Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, ..., en els sistemes amb
indicadors de control.
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•

Comprovació de l’estat de l’agent extintor.

•

Comprovació del funcionament dels detectors.

•

Comprovació del funcionament dels polsadors.

•

Comprovació del funcionament dels actuadors de tret de l’extinció.

•

Simulacres d’alarmes reals en diversos punts de la instal·lació provocades de forma
aleatòria.

•

Revisió del sistemes d’extinció automàtica , incloent, filtres, canonades, bateries i
manòmetres.

•

Revisió de mitjans d’extinció manual.

•

Accessibilitat.

•

Estat de conversació.

•

Inspecció de filtres, vàlvules, etc.

•

Pes i pressió del sistema d’extinció (una vegada al any).

•

Retimbrat d’extintors si fos necessari, en aquest cas deuen proporcionar-se
extintors de substitució durant el mateix.

4.2.4 MANTENIMENT SISTEMA DE SEGURETAT I MONITORITZACIÓ

Es planificarà una visita anual de manteniment preventiu per la instal·lació de seguretat i
monitorització.
Es detallen els punts que al menys ha de cobrir el pla del servei de manteniment del sistema
de seguretat i monitorització.
• Verificació dels components del sistema
• Comprovació del funcionament de les sondes de temperatura, detecció de líquids,
etc
• Verificació de recepció d’alarmes del sistema de monitorització
• Verificació del correcte funcionament de la transmissió d’alarmes, enviament
d’emails, etc
• Verificació del correcte funcionament i enfocament de les càmeres IP
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•

Verificació i comprovació del sistema de control d’accés, tant software com
hardware, així com dels tancaments elèctrics de les portes
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5

DOCUMENTACIÓ FINAL I FORMACIÓ

Una vegada finalitzades les instal·lacions i verificat correctament el seu funcionament
l’empresa adjudicatària deurà entregar a l’Ajuntament tota la documentació final de la
instal·lació, així com una jornada de formació de nivell usuari de cada una de les
instal·lacions realitzades al personal que s’indiqui.
La documentació influirà com a mínim:
• Memòria tècnica de la instal·lació, en format Word i Pdf, amb la descripció de cada un
dels subsistemes contemplats en el plec i les mesures de contingència contemplades.
• Esquemes generals del sistema en format CAD i Pdf, diferenciats per cada uns dels
subsistemes contemplats.
• Plànols detallats de la instal·lació, de tipus constructiu en forma CAD i Pdf, diferenciats
per cadascun dels subsistemes contemplats.
• Inventari del equipament instal·lat i especificacions tècniques per cada un dels
elements del sistema contemplat en el plec.
• Document que detalli les configuracions i parametritzacions realitzades per a cadascun
dels sistemes.
•

Manuals dels equips, i funcionament de les instal·lacions.

•

Documentació del pla de garantia i manteniment associat.

•

Legalització de les instal·lacions realitzades que ho requereixin.
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6
6.1

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
ARRANCADA I TERMINI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Una vegada confirmada l’adjudicació del contracte, tindrà lloc una reunió que servirà
d’arrancada del projecte i en la que es concretarà el calendari i els possibles condicionants
externs a tenir en compte en l’execucio del projecte.
Per a la realització dels treballs s'estima un termini total de 1 mes a partir de la data d’inici
dels treballs.
6.2

REPLANTEIG DE LA INSTAL·LACIÓ

Durant aquesta fase, en coordinació amb els responsables, s’efectuarà la revisió detallada
de tots els punts relatius al projecte, donant cabuda a aquelles modificacions o variants que
des de la presentació d’aquesta proposta fins el començament de la implantació puguin tenir
lloc.
Es visitaran les instal·lacions per conèixer de primera mà els detalls, condicionants i
l’emplaçament dels equips a instal·lar.
6.3

REVISIÓ DE LA PLANIFICACIÓ

Es realitzarà una revisió detallada de la planificació del projecte tinguin en compte el
replanteig de la instal·lació i els possibles nous condicionaments externs.
6.4

APILO DE MATERIALS

Es realitzarà l’apilo de tots els materials i equipaments dels fabricants necessaris per
l’execució del projecte. Alguns equips presenten terminis d’entrega llargs.
Es realitzarà la coordinació en l’entrega d’equipament amb el proveïdor que realitzi el
subministrament de material i assegurarà que es compleixin els terminis d’entrega
establerts.
6.5

INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA D’ELECTRICITAT

En aquest punt es realitzaran les següents feines.
• Estudi de la instal·lació elèctrica.
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• Confecció del quadre.
• Instal·lació del quadre.
• Instal·lació de canalitzacions.
• Instal·lació de SAIs.
• Instal·lació de circuits elèctrics i complexionat.
•
6.6

Posta en marxa i proves
INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

En aquesta fase es realitzaran les següents feines.
• Instal·lació del sistema de detecció.
• Posada en marxa i proves.
41
6.7

INSTAL·LACIÓ DE RACKS

En aquesta fase s’instal·laran i col·locaran els armaris en la sala segons la disposició acordat
amb el client i depenent de la instal·lació del cablejat i del clima.
6.8

INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT

En aquesta fase es realitzaran les següents feines:
• Instal·lació de les càmeres CCTV.
• Instal·lació dels controls d’accés.
• Programació, posada en marxa i proves.
6.9

DOCUMENTACIÓ FINAL DEL PROJECTE

En aquesta fase s’elaborarà i lliurarà la documentació final de projecte i curs de formació al
personal de l’Ajuntament.
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7
7.1

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

El projecte te com objectiu fixar les condicions generals i especificacions particulars per a la
d’adequació d’un nou CPD a la Casa de Cultura.
Els objectius del projecte son els següents:
- Dotar al nou CPD amb les condicions i característiques adequades de disponibilitat,
continuïtat i seguretat per l’allotjament dels equips informàtica del Ajuntament.
- La solució ha de ser estàndard, adaptable i escalable segons les necessitats. Per aquest
motiu, es tractarà d'obtenir la màxima integració de tots els sistemes (alimentació,
refrigeració, Racks,...).
- Es busca la flexibilitat que proporciona una solució modular que doni la possibilitat instal·lar
només els components necessaris avui però que doni la possibilitat d’ampliar la
infraestructura per satisfer les necessitats de futur creixement.
- Es persegueix una alta disponibilitat del sistema, per garantir un funcionament continu de
la mateixa i que permeti fer ampliacions sense necessitat de parades.
- Garantir la màxima seguretat davant de qualsevol esdeveniment , ja sigui voluntari o
involuntari.
El Projecte ha de ser construït per personal qualificat i amb amplia experiència en aquest
tipus d’implantació.
El projecte es pot diferencia amb els següents grups d’actuació:
•

Treball previ, elements constructius i de condicionament.

•

Instal·lació elèctrica.

•

SAI – Sistema d’Alimentació Interrompuda.

•

Sistemes de Protecció, Detecció i Extinció d'incendis.

•

Sistema de Seguretat i Control d'accés.

•

Sistema de gestió i monitorització CPD.

•

Rack’s per a servidors i comunicacions.
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7.2

OBJECTE DE L’ESTUDI

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut als treballs de construcció.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta instal·lació, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut als treballs de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de la instal·lació pel
Coordinador de Seguretat i Salut, durant l'execució de la instal·lació, quan no n'hi hagi, per
la Direcció Facultativa. En cas de treballs de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, i haurà de tenir el format recomanat en l’ordre TIN
1071/2010.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la instal·lació o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar la instal·lació parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
7.3

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE LS TREBALLS

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de
novembre) durant l'execució de la instal·lació i en particular en les següents activitats:
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- El manteniment de la instal·lació en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de la instal·lació, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de la instal.lació del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'àrea dels treballs o prop d’ella.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
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- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
en el treball.
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
7.4

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a la instal·lació
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'instal·lació, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de la instal·lació o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les instal·lacions, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura
més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Mitjans i maquinària
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’instal·lació (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Treballs previs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials
Instal·lacions
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- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes.
Replanteig i instal·lacions
- Caigudes de personal al mateix i diferent nivell
- Atropellaments o cops amb vehicles
- Trepitjades sobre objectes
- Projecció de partícules
- Exposició a condicions climatològiques extremes (pluja, temperatures elevades)
Apilament i repartiment de materials
- Caigudes d’objectes durant la seva manipulació.
- Cops contra objectes immòbils
- Sobreesforços
Estesa de cablejat
- Caigudes de persones a mateix i diferent nivell
- Sobreesforços
- Atropellaments o cops amb vehicles
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- Cops i talls amb objectes o eines
- Exposició a contactes elèctrics (amb cables d’energia enterrats a la mateixa canalització)
- Atrapament per bolcada de màquines
- Gasos nocius en càmeres de registre
Connexió de cablejat
- Cops amb objectes per manipulació
- Cops i talls amb objectes o eines
- Sobreesforços
Connexionat i posada en marxa
- Ferides per manipulació
- Caigudes d’objectes per manipulació
- Atrapaments
- Caigudes de persones a diferent nivell
- Contactes elèctrics
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials:
- Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l'entorn del lloc de treball.
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a
la delimitació de zones controlades o vigilades.
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
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- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Treballs d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
7.5

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general prevaldrà les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines
i circulacions dins de la zona dels treballs
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de la
zona dels treballs com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
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- Fonamentació correcta de la maquinària d'instal·lacions
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'instal·lacions
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes o ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Utilització d'equips de subministrament d'aire
Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de la zona dels treballs.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de la zona dels treballs com
en relació amb els vials exteriors
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veïnes)
Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de la instal·lació, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a la zona dels treballs i en lloc
ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
7.6

RESUM NORMATIVA D’APLICACIÓ

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
- Llei 31/1995 del 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
- Llei 54/2003 del 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.
-Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la
Construcció.
- R.D. 39/1997 del 17 de Gener pel que s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
- Estatut dels treballadors.
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció
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- Real Decret 171/2004 del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
Legislació específica de seguretat i salut a la construcció.
7.7

NOTIFICACIÓ D’ACCIDENTS

Accidents de treball. Notificació.
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions
per al seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de
Treball i Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987).
Accidents de treball. Notificació electrònica.
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10,
de 26 de gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004).
· Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004.
Departament de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004).
· Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre
TRI/10. Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC,
01/07/2005).
· Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre
TRI/10. Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC,
20/06/2006).
· Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre
TRI/10. Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007).
7.8

AGENTS BIOLÒGICS. RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ A AQUESTS
AGENTS DURANT EL TREBALL

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics
durant el treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència
(BOE n. 124, 24/05/1997).

B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / París 207 , 5è 1a 08008 Barcelona
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

52

Projecte tècnic d'adequació del Centre de Procés de Dades de la Casa de
Cultura de l'ajuntament de Sant Cugat

Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25
de març de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998).
7.9

AGENTS CANCERÍGENS. RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ A AQUESTS
AGENTS DURANT EL TREBALL

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens
durant el treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència
(BOE n. 124, 24/05/1997).
Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE
n. 145, 17/06/2000).
Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE
n. 82, 05/04/2003).
7.10 AGENTS QUÍMICS. RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ A AQUESTS AGENTS
DURANT EL TREBALL

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició
a agents químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la
Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001).
7.11 APARELLS ELEVADORS

Aparells elevadors i de manejament mecànic.
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i
de manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i
Energia (BOE n. 121, 20/05/1988).
Aparells elevadors per a instal·lacions.
Reglament d’aparells elevadors per a instal·lacions. Ordre de 23 de maig de 1977, del
Ministeri d’Indústria (BOE n. 141,
14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).
Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981).
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Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les
activitats mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i
Energia (BOE n. 240, 07/10/1997).
7.12 AMIANT. RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ A AQUESTS AGENTS DURANT
EL TREBALL

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a
l’amiant. Reial decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86,
11/04/2006).
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret
108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern
(BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991).
54
7.13 COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i
centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social
(BOE n. 117, 16/05/1988).
Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de
Treball i Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).
Modificació: Ordre TIN 1071/2010, nou format dels models de comunicacions d’obertura
de centre de treball.
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat
i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de
2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004).
7.14 CONVENI COL·LECTIU

Conveni col·lectiu general del sector de la metalurgia 2002-2006.
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Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193,
13/08/2002).
Conveni col·lectiu general del sector de lametalurgia (4rt)
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197,
17/08/2007).
Conveni col·lectiu provincial.
7.15 ALTRES NORMATIVES

Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre
de 2004 ; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004).
Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers
Socials (BOE n. 127, 29/05/2006).
Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret
1109, de 24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007)
(Correcció d’errades: BOE 219, 12/09/2007).
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat
i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de
2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004).
7.16 LÍNIES ELÈCTRIQUES

Distàncies reglamentàries d'instal·lacions i construccions a línies elèctriques.
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'instal·lacions i
construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075,
30/11/1988).
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7.17 EQUIPS DE PROTECCIÓ

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels
equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri
de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció
d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE
n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).
Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de
1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).
Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el
Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56,
06/03/1997).
EPIs. Ús d’equips de protecció individual.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips
de protecció individual.
Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140,
12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997).
Equips de treball. Ús.
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball. Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188,
07/08/1997).
Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs
verticals». Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a
la disposició derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de
novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). Estatut dels treballadors.
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de
1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995).
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Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials"
del capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera.
Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994)
(correcció d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994).
7.18 GRUES

Grues mòbils autopropulsades usades.
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i
manutenció, relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de
juliol de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003).
Grues torre per a instal·lacions o altres aplicacions.
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i
manutenció, relativa a grues torre per a instal·lacions o altres aplicacions. Reial decret 836,
de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n.170, 17/07/2003) (Correcció
d'errades: BOE n. 20, 23/01/2004)
7.19 INFRACCIONS I SANCIONS

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de
4 d’agost de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció
d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000).
Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de
desembre de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003).
Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura
de l’Estat (BOE, 19/10/2006).
7.20 LLIBRES DE VISITES I D’INCIDÈNCIES

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social.
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006)
(Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006).
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Es dona publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de
treball i seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball
i Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006).
Llibre d'incidències.
S'aprova el model del Llibre d'incidències en treballs de construcció. Ordre de 12 de gener
de 1998, del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998)
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109,
de 24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).
7.21 MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE COMPORTI RISCOS

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que
comporti riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14
d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).
7.22 MARCATGE CE

Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. Disposicions
d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del
Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995).
Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995).
Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5
de juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).
Màquines. Emissions sonores.
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial
decret 212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002).
Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n.
106, 04/05/2006).
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual.
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Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels
equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri
de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció
d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE
n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).
Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de
1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).
Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el
Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56,
06/03/1997).
Marcatge CE. Màquines.
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de
1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297,
11/12/1995).
Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995).
Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5
de juliol de 1999;
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ de treballs.
Models de comunicació
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de
treball i d'avís previ de treballs. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball
i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002).
Treballs per Administració Pública
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Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat
en vigor el 06/01/2008.
7.23 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995).
Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social(BOE n. 313, 31/12/1998).
Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31,
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma
del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la
Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003).
Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria
de coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ;
Prefectura de l’Estat (BOE n. 27,31/01/2004).
7.24 RISC ELÈCTRIC

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc
elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148,
21/06/2001).
7.25 SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril
de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).
Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la
Presidència (BOE 274, 13/11/2004).
7.26 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial
decret 485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97,
23/04/1997).
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7.27 SERVEIS DE PREVENCIÓ

Serveis de prevenció. Reglament
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27,
31/01/1997).
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) .
Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers
Socials (BOE n. 104, 01/05/1998).
Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de
2005 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005).
Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis
i 35 i afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604,
de 19 de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006).
7.28 SOROLL

Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb
l’exposició al soroll. Reial decret286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE
n. 60, 11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62, BOE n.71, 14/03/2006).
7.29 SUBCONTRACTACIÓ

Subcontractació en el sector de la construcció.
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006).
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n.
219, 12/09/2007).
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball
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temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials
(BOE n. 47, 24/02/1999).
7.30 VIBRACIONS MECÀNIQUES

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin
derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de
2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005).
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8
8.1

PLEC DE CONDICIONS
CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES I LEGISLATIVES

8.1.1 OBJECTE DEL PLEC GENERAL

La finalitat d’aquest Plec és, tant a nivell tècnic com de qualitat exigibles, precisar les
intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord a la legislació aplicable, el
Contractista o Instal·lador, els tècnics i encarregats, a l’Enginyer de Telecomunicació, així
com les relacions entre ells i les seves obligacions en ordre a l’acompliment del contracte de
la instal·lació.
Documentació del Contracte d’instal·lació
Integren el contracte els documents que es relacionen tot seguit:
-Les condicions fixades en el propi contracte (document).
-El Plec de Condicions particulars.
-El present Plec de Condicions.
-Memòria, plànols, amidaments i pressupost de la instal·lació.
A cada document les especificacions literàries prevalen sobre les gràfiques. Les acotacions
prevalen sobre les mesures a escala que es puguin prendre sobre paper.
Funcions del Tècnic Director
-Redacció de complement i/o rectificacions del projecte que es necessitin.
-Assistir a la zona dels treballs tantes vegades com sigui necessari a fi d’impartir les
instruccions precises per la correcta solució arquitectònica.
-Coordinar la intervenció d’altres tècnics a la instal·lació.
-Aprovar les certificacions parcials de la instal·lació, la liquidació final i assessorar al promotor
en l’acte de la recepció.
-Preparar la documentació final de la instal·lació i expedir i subscriure el certificat final de la
mateixa.
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-Planificar el control de qualitat i control econòmic de les instal·lacions.
-Redactar l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de la
instal·lació i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per la seva aplicació.
-Fer el replanteig de la instal·lació i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la juntament
amb Tècnic i Constructor.
-Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut
laboral, controlant la seva correcta execució.
-Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’instal·lació
segons les freqüències de mostreig programades al pla de control , així com efectuar totes
les comprovacions necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord al projecte i la
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà al constructor qui haurà d’adoptar
les mesures correctores que se li indiquin o cregui convenients, donant sempre compte a
l’arquitecte.
-Realitzar els amidaments dels treballs executats i donar conformitat a les certificacions
valorades i a la liquidació final de la instal·lació.
Funcions del Constructor
-Organitzar els treballs de construcció.
-Elaborar, quan es requereixi el Pla de Seguretat i Salut de la instal·lació i disposar l’execució
de mesures preventives, vetllant pel seu acompliment amb observació de la normativa
vigent.
-Subscriure juntament l’Enginyer de Telecomunicació l’acta de replanteig.
-Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les
regles de la bona construcció. Així porta el manament de tot el personal que intervingui a la
instal·lació i coordina les intervencions de subcontractats.
-Assegurar la idoneïtat de tots els materials i elements constructius que s’usin.
-Tenir custòdia del Llibre d’ordres i seguiment de la instal·lació.
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-Facilitar a la Direcció Facultativa amb el temps suficient els materials precisos per
l’acompliment de la comesa.
-Preparar les certificacions parcials d’instal·lació i la proposta de liquidació final.
-Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
-Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant els treballs
d’instal·lació.
De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista Pla de Seguretat i Salut
El Constructor presentarà el Pla de Seguretat i Salut de la instal·lació a l’aprovació de
l’Enginyer de Telecomunicació (AT) de la DF (Direcció Facultativa).
Representació del Contractista
El Constructor comunicarà a la propietat la persona en qui delega la instal·lació, dotant-lo de
les facultats de representació i adopció de les decisions que siguin a càrrec de la contracta.
Aquest representant haurà d’assistir a les visites d’instal·lació posant-se a disposició de la
DF.
Treballs no Estipulats
El Constructor disposarà a càrrec seu els accessos i tancament de la zona dels treballs. La DF
podrà exigir la modificació i/o millora.
Replanteig
Els treballs s’iniciaran amb el replanteig en el terreny, assenyalant les referències principals
que es mantindran com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs a càrrec
del Contractista.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la DF i, una vegada acceptat, prepararà
una acta de replanteig.
Inici dels treballs i ritme d’execució dels treballs
El Constructor iniciarà els treballs en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les de manera que s’acompleixin els terminis establerts en el Contracte.
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista, haurà de donar compte a la DF de l’inici dels
treballs almenys amb tres dies d’anticipació.
Ampliació del Projecte per causa imprevista o de força major
Quan sigui necessari per causa imprevista o accident ampliar el projecte no s’interrompran
els treballs, mentre es formula o retoca el projecte.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i materials allò que la DF disposi
amb caràcter d’urgència. L’import que això suposi s’abonarà consignant-lo en pressupost
addicional, abonat directament, o segons s’acordi.
Pròrroga per causa de Força Major
Per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
iniciar els treballs, o les hagués de suspendre, o no les pogués acabar dins de termini, se li
atorgarà una pròrroga, previ informe favorable de l’Enginyer. Sempre per escrit.
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis estipulats, al·legant
com a causa la manca de plànols i ordres de la DF, excepte en el cas que havent-los demanat
per escrit no se li haguessin facilitat.
Treballs Ocults
De tots els treballs i unitats d’instal·lació que hagin de quedar ocults uns vegada acabada la
instal·lació, s’aixecaran plànols precisos i acotats per tal que quedin perfectament definits.
Aquests documents s’estendran per triplicat, lliurant-ne un a l’Arquitecte, un altre a
l’Enginyer de Telecomunicació i un tercer, al Contractista, signats tots pels tres.
Treballs Defectuosos
El Constructor utilitzarà els materials que acompleixin les condicions exigides i realitzarà tots
els treballs contractats.
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, és responsable de l’execució dels treballs i de les
faltes i defectes que puguin existir per motiu d’execució errònia o deficient qualitat dels
materials o aparells.
Quan la DF adverteixi vicis o defectes en els treballs executats o en els materials emprats, ja
sigui mentre durin els treballs, ja sigui amb les tasques acabades, i abans de la recepció
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definitiva, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes
d’acord amb allò contractat, a càrrec de la constructora.
Vicis Amagats
Si la DF tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis amagats en les unitats
d’instal·lació executades, ordenarà abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o
no, que consideri necessaris, donant compte a l’Enginyer de Telecomunicació.
Les despeses a càrrec del Constructor, sempre que els vicis existeixin. Cas contrari aniran a
càrrec de la Propietat.
Materials no utilitzables
El Constructor a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i al lloc
adequat, enderrocaments, etc., que no siguin útils a la instal·lació.
67
Es retiraran duent-los a un abocador controlat.
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan així ho ordeni la DF, però
acordant prèviament la seva justa taxació, tenint present el valor dels materials i les despeses
dels seu transportDespeses de Proves i Assajos
Seran a càrrec de la contracta.
Tot assaig que no sigui satisfactori o no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se
de nou a càrrec de la contracta.
Neteja de la zona dels treballs
El Constructor mantindrà netes la zona dels treballs i els voltants, tant de runes com de
materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals no necessàries, així com
adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris per tal que la instal·lació ofereixi
un bon aspecte.
Recepció de la instal·lació
Recepcions provisionals
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Trenta dies abans d’acabar els treballs, el Tècnic Director comunicarà a la Propietat la
proximitat de l’acabament, a fi de convenir una data per l’acta de recepció provisional, que
es farà amb la intervenció de Propietat, Constructor i Tècnic, convocant també la resta de
tècnics que hagin intervingut en la direcció ja sigui com funció pròpia en aspectes parcials o
en unitats especialitzades.
Després d’un detingut reconeixement, s’estendrà una acta amb tants exemplars com
intervinents, signant-la tots ells. D’ençà aquest moment començarà a córrer el termini de
garantia, si les instal·lacions estiguessin en condicions de ser admeses. Tot seguit la DF
estendrà el corresponent Certificat Final d’Instal·lació.
Si les instal·lacions no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, donant
instruccions al Constructor per tal que posi remei als defectes observats, fixant un termini
per arranjar-los, moment en el qual es tornarà a repetir l’operació.
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua de la
fiança.
Documentació Final de la Instal·lació
L’Enginyer Director facilitarà a la Propietat la documentació final dels treballs amb les
especificacions i contingut que disposi la legislació vigent.
Liquidació Provisional dels Treballs
Una vegada rebudes les instal·lacions provisionalment la DF procedirà als mesuraments
definitius, amb necessària presència del seu representant. S’estendrà la Certificació per
triplicat que servirà, degudament signada, per tal que la propietat aboni el saldo resultant
exceptuant-ne la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars no essent mai inferior a 9 mesos.
Recepció Definitiva
Es verificarà una vegada transcorregut el termini de garantia. A partir d’aquest moment
acaba l’obligació del Constructor de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la

B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / París 207 , 5è 1a 08008 Barcelona
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

68

Projecte tècnic d'adequació del Centre de Procés de Dades de la Casa de
Cultura de l'ajuntament de Sant Cugat

normal conservació de les instal·lacions, quedant únicament responsabilitats derivades dels
vicis de la construcció.
Pròrroga del Termini de Garantia
Si les instal·lacions no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, el Tècnic
Director donarà instruccions al Constructor per tal que posi remei als defectes observats,
fixant un termini per arranjar-los, moment en el qual es tornarà a repetir l’operació.
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua de la
fiança.
Recepcions de treball la contracta dels quals ha estat rescindida
Cas de resolució del contracte, el Contractista queda obligat a retirar en el termini fixat al
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre
els subcontractes que tingués concertats i a deixar la instal·lació en condicions de ser
recomençada per una altra empresa.
Les instal·lacions i treballs acabats completament es rebran provisionalment, tal com s’ha dit
abans. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament tal com abans.
Per les instal·lacions i treballs no acabats però acceptables a judici de la DF, només es farà
una única recepció.
8.1.2 CONDICIONS ECONÒMIQUES

Principi General
Tots els que intervinguin en el procés constructiu tenen dret a percebre puntualment les
quantitats meritats de la seva correcta actuació sempre atenent les condicions
contractualment establertes (certificacions parcials).
Fiances
El Contractista prestarà fiança segons s’estipuli:
-Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per un import que va del 3 al 10 % del
total de la contracta.
-Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció.
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Execució de Treballs amb càrrec a la fiança
Si el Contractista es nega a fer a càrrec seu els treballs necessaris per acabar la instal·lació en
les condicions contractades, la DF, en nom i representació de la propietat, els ordenarà
executar a un tercer o podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu
import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a que tingui dret la propietat,
en cobrir l’import de les despesa efectuades en les unitats d’instal·lació que no fossin de
rebut.
De la Devolució de la Fiança
La fiança retinguda al Contractista no serà retornada a aquest, fins com a mínim, després
d'un any transcorregut des la signatura de la Recepció de la instal·lació.
8.2

CONDICIONS TÈCNIQUES

70
8.2.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
8.2.1.1 NORMES D’APLICACIÓ

•

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica
mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

•

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT).

•

Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.

•

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.

•

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges.

•

Instrucció 9/2004.

•

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’instal·lacions i
construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.

•

Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
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•

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE:
26/6/84.

•

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.

•

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000.

•

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.

•

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.

•

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.

•

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados limites de tensión. RD 7/1988.

•

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
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o UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo
entre locales.
o UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de
elementos de fachadas y de fachadas.
o UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico
de suelos al ruido de impactos.
o UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los
elementos de construcción.
o UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
o UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor
global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
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8.2.1.2 CONNEXIÓ A XARXA

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de
protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa
normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat
i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió
són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació
transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de
realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que
les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació.
Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels
casos.
8.2.1.2.1 COMPONENTS

Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
•

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.

•

Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals
d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels
usuaris.

8.2.1.2.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les
corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component.
•

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar
amb l’empresa de serveis.

•

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la
Normativa legal vigent.
o Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i
distàncies.
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o Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de
safates i suports.
o Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
o Subjecció de cables.
o Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions.
o Connexionat de circuits exteriors a quadres.
8.2.1.2.3 EXECUCIÓ

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En
general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici,
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de
treballar sense tensió a la xarxa.
•

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços
mecànics o danys.
-

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant
uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres
instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la
normativa vigent.

-

•

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de
profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport
variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la
DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua.

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la
companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més.
La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés.

B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / París 207 , 5è 1a 08008 Barcelona
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

73

Projecte tècnic d'adequació del Centre de Procés de Dades de la Casa de
Cultura de l'ajuntament de Sant Cugat

-

Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la
propietat pública i privada.

-

Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de
60x30x150cm, separat 30 cm de terra.

-

Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà
de 3 a 4 metres.

-

Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no
s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox.
55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de
transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + 20mm i aplomat + - 2%.

8.2.1.2.4 CONTROL I ACCEPTACIÓ

•

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons
especificacions. Es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs,
pendents.

•

Caixa general de protecció: material i dimensions.

•

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.

8.2.1.2.5 VERIFICACIONS

•

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.

•

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i
connexions.

8.2.1.2.6 AMIDAMENT I ABONAMENT

•

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat
i comprovat.

•

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.
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8.2.1.3 INSTAL·LACIÓ COMUNITÀRIA I INTERIOR

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació
(LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des
de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el
màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran
de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts
de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa
Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTEIEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions
d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de la instal·lació
de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.
8.2.1.3.1 COMPONENTS

•

Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc
de comptadors. Poden ser de coure o alumini.

•

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i
subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari.

•

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la
col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici. Està compost per
aquests elements:
o Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
o Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les
línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes per
tallacircuits.
o Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts
per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
o Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a
partir del final de la línia general d’alimentació.
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o Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en
una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol
anomalia que es pugui produir en la instal·lació.
o Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de
control de potència i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el
comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
o Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general
automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits
interiors.
o Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents
mides i materials.
o Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits
amb o sense recobriment protector.
o Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de
conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat
o superficial.
o Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser
endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.
8.2.1.3.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les
corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component.
•

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió
de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.

•

Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i
opacitat reduïda.
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•

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb
altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient.

•

Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de
control de potència serà en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar,
segons contractació.

•

Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors
segons circuit.

•

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.

8.2.1.3.3 EXECUCIÓ

Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin
els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha
d’alterar les característiques dels elements.
•

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús
comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge
superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es
disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes
elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels
conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de
coure o de 16 mm2 si són d’alumini.

•

Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi
travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil
i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar
de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es
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centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els
casos, les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color
blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
•

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible
fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà
0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt.
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han
d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar
els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el
conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per
pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el
parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca
muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es
col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència
de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i
aplomat: ± 2%.

•

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un
envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables
ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar
connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha
d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. Quan es col·loca a pressió ha d'anar
muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas,
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es
col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar
correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que
admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop
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possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de
quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
•

Tubs: Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs
rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense
que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han
d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer
amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <=
20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes
de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de
comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha
d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs
dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub
ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha
de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb
tocs de morter cada metre, com a mínim.

•

Canals i safates: El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un
per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels
trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces
d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància
entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals
de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i
laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies
d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15
mm/total.

•

Cable o conductor:
o S'han considerat els tipus 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.
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▪

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 RZ1K (AS).

o S'han considerat els tipus de col·locació següents:
▪

Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs.

▪

Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment.

o L'execució de la unitat d'instal·lació inclou les operacions següents:
▪

Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas.

▪

Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas.

o Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de
connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o
enrotllament dels fils.
o El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
o Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no
quedin danyades.
o Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin
venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K.
o El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
o El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit
al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
o No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre
aquestes i els mecanismes.
o En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es
protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
o Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
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▪

Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.

▪

Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del
cable.

o Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm.
o Toleràncies d'instal·lació:
▪

Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm.

▪

RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de
ser la fixada al projecte.

▪

Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.

▪

Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.

•

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un
mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la
caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.

•

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu
defecte, la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20
mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que
hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi
ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar
amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca
encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les
connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2%
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8.2.1.3.4 CONTROL I ACCEPTACIÓ

Els components de la instal·lació s’hauran d’acceptar in-situ conforme a la documentació de
projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions
de la direcció facultativa durant l’execució del treballs.
•

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu
de qualitat AENOR.

•

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.

•

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.

•

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la
col·locació.

•

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.

•

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i
suports. Situació de punts i mecanismes.

•

Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.

•

Subjecció de cables.

•

Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència).

•

Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i
de mecanismes de la xarxa de veu i dades.

•

Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions.

•

Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)

•

Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i
les seves proteccions.

•

Connexionat de circuits exteriors a quadres.
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•

Proves de funcionament:
o Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
o Comprovació d’automàtic.
o Encès de l’enllumenat.
o Circuit de força.
o Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

8.2.1.3.5 VERIFICACIONS

Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
8.2.1.3.6 AMIDAMENT I ABONAMENT

•

ml: conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i
protecció.

•

Ut (unitats): comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.

8.2.2 CABLEJAT UTP
8.2.2.1 NORMES D’APLICACIÓ

El cablejat estructurat d'edificis terciaris resulta de l'aplicació simultània de l'última versió
disponible de les normes i regles següents:
•

ISO/IEC 11801 Ed2 (Setembre 2002), norma internacional que especifica sistemes de
cablejat per a telecomunicacions de multipropósit (cablejat estructurat Cat.6, 250
MHz).

•

ANSI/TIA/EIA 568-B.1, norma americana (Cat.6, 250 MHz).

•

ISO/IEC 11801 Ed2.1 (2008), norma internacional que especifica 10 Gps sobre coure
(especificació per canal i enllaç permanent Classe EA i especificació per a components
categoria 6A, 500 MHz).
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•

ANSI/TIA/EIA 568-B.2.10 (Febrer 2008), norma americana (especificació per canal,
enllaç permanent i components categoria 6A, 500 MHz).

•

ANSI/TIA/EIA 568-C.2 (Agost 2011), norma americana (estàndard de cablejat de
telecomunicacions de parells trenats balancejats i components, que inclou
especificacions mecàniques i de transmissió per cables trenats balancejats de
categoria 3, 5e, 6 i 6A i components).

•

EN 50173-1:2002, norma europea classe D.

•

EN50173-1:2002 Ed2/A1 norma europea classe E.

•

REBT, Real Decreto 842/2002 (2 d’agost 2002) Reglamento electrotécnico de baja
tensión.

•

EN 50167, cables capil·lars apantallats per a transmissió numèrica.

•

EN 50168, cables capil·lars apantallats per a connexió terminal.

•

EN 50169, cables de troncals apantallats per a transmissió numèrica.

•

EN 55022, CEM.
Nomenclatura y equivalencias

Estándar
ISO/IEC

CENELEC

EIA/TIA

Configuración

Cat.6 o Clase E (250 MHz)

Cat.6A o Clase EA (500 MHz)

Canal

Clase E

Clase EA

Enlace permanente

Clase E

Clase EA

Componente

Cat.6

Canal

Clase E

Cat.6A
Clase EA

Enlace permanente

Clase E

Clase EA

Componente
Canal
Enlace permanente
Componente

Cat.6
Cat.6
Cat.6
Cat.6

Cat.6A
Cat.6A
Cat.6A
Cat.6A

Taula 4: Nomenclatura i equivalències cablejat UTP

Els requeriments dels estàndards ISO / IEC Classe EA per a components són més restrictius
que els requeriments dels estàndards ANSI / TIA / EIA Cat.6A per components.
Aquest projecte preveu requeriments de compliment mínims per al cablejat de coure de
l'estàndard ANSI / TIA / EIA-568-C.2 (per Cat. 6A), tot i que n'hi ha versions més recents.
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ESTÁNDAR

ISO/IEC

CENELEC

TIA/EIA

CONFIGURACIÓN

CAT.6A
500 MHz

CANAL

11801 2nd Ed Am.1

PERMANENTE

11801 2nd Ed Am.2

COMPONENTE

11801 2nd Ed Am.2

CANAL

EN 50173-1:2002 Am.1

PERMANENTE

EN 50173-1:2002 Am.2

COMPONENTE

EN 50173-1:2002 Am.2

CANAL

TIA/EIA-568-C.2

PERMANENTE

TIA/EIA-568-C.2

COMPONENTE

TIA/EIA-568-C.2

Taula 5: Equivalències entre els estàndards de referència per al disseny de la IT

8.2.2.2 COMPATIBILITAT DE SISTEMA

Tots els dispositius cablejats han de correspondre amb la categoria 6A i han de complir
sempre les normes elèctriques especificades en les sèries d'estàndards internacionals
corresponents ANSI/TIA/EIA.
Els components de la solució de cablejat de coure han de ser d'un mateix fabricant com ara
cables, patch cords, cables, connectors, etc.
8.2.2.3 ELEMENTS PASSIUS
8.2.2.3.1 PRESES TERMINALS

•

Totes les preses de la instal·lació seran de la mateixa categoria i tipus (Categoria 6A)
sense realitzar diferenciació en funció dels equips que es vagin a connectar,
precisament per a més flexibilitat en les futures configuracions de les instal·lacions.

•

Han de disposar d'una o dues connexions. Si són dos (presa doble), normalment hi
haurà una dedicada a telefonia i una altra a dades.

•

El nivell de protecció segons IEC 60529 o EN 60529 haurà de ser, com a mínim IP 20.
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•

La resistència als impactes segons IEC 62262 o EN 62262 ha de ser IK 02.

•

S'ha d'instal·lar presa elèctrica a un mínim de 0,5 m i a la mateixa altura.

•

Les Bases d'Accés Terminal no han d'excedir les mesures estàndard de
45mm45mm.

•

Tots els dispositius han de disposar d'un mecanisme de connexió mecànic sense eina.

•

Les preses, siguin d'1 o 2 connectors RJ-45, han de complir la Norma EIA / TIA 568B.
POSICIÓN DE LOS PARES (PINES DEL
CONECTOR RJ45)
P1 4/5
P2 1/2
P3 3/6
P4 7/8

CONVENCIÓN DE CABLEADO
EIA/TIA 568B (PAR – COLORES)
P1 AZUL / AZUL BLANCO
P2 NARANJA BLANCO / NARANJA
P3 VERDE BLANCO / VERDE
P4 MARRÓN BLANCO / MARRÓN

Taula 6: PINs dels connectors RJ45

8.2.2.3.2 CABLES

Es farà servir cable balancejat sense apantallar UTP de categoria 6A de 4 parells trenats
lliures d'halògens i de baixa emissió de fums (LSZH). Les seves característiques es determinen
en l'estàndard ANSI / TIA / EIA-568-C.2.
8.2.2.3.2.1 PRECAUCIONS DE MUNTATGE

•

Trenat de el parell: la terminació ha de mantenir el trenat natural fins a un mínim de
13 mm de el punt de connexió. S'ha d'extreure el mínim blindatge possible.

•

Radi de curvatura cables: ha de ser com a mínim 4 vegades el diàmetre del cable,
tensionat o no.

•

Radi de curvatura falques: ha de ser com a mínim 1 vegada el diàmetre del cable,
tensionat o no.

•

Tensió: la tensió de tracció no ha d'excedir 110 N per evitar destrenar els cables.

•

Encintat de cables: s'ha d'evitar comprimir els manats de cables, dipositantsuaument (i aïlladament, quan sigui possible) a les safates.

•

No dipositar cables per sobre de conductes de vapor o aigua calenta.
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8.2.2.3.2.2 RECOMANACIONS GENERALS

•

Per encintar, es recomana tires de velcro (per alleujar la tensió). Per evitar danys en
els caps, les corretges o brides no s'han d'estrènyer massa.

•

Els cables que es dirigeixen a la mateixa àrea (per exemple, habitació), poden
encintar-se junts.

•

El màxim nombre de cables encintats no hauria d'excedir de 50.

8.2.2.3.2.3 PRECAUCIONS GENERALS

•

No desenrotllar el cable al rodet atès que pot produir fallades de NEXT i plecs. En lloc
d'això, rotar el rodet.

•

Planificar uns 20 cm de reserva de cable a prop de les preses per a futures extensions.
87

8.2.2.3.2.4 ESPECIFICACIONS
Valores para cable horizontal Cat.6A según ANSI/TIA-568-C.2

Frecuencia
1,00 MHz
4,00 MHz
8,00 MHz
10,00 MHz
16,00 MHz
20,00 MHz
25,00 MHz
31,25 MHz
62,50 MHz
100,00 MHz
200,00 MHz
250,00 MHz
300,00 MHz
400,00 MHz
500,00 MHz

Pérdidas de Pérdidas de
retorno
inserción
20,0 dB
23,0 dB
24,5 dB
25,0 dB
25,0 dB
25,0 dB
24,3 dB
23,6 dB
21,5 dB
20,1 dB
18,0 dB
17,3 dB
16,8 dB
15,9 dB
15,2 dB

2,1 dB
3,8 dB
5,3 dB
5,9 dB
7,5 dB
8,4 dB
9,4 dB
10,5 dB
15,0 dB
19,1 dB
27,6 dB
31,1 dB
34,3 dB
40,1 dB
45,3 dB

NEXT

PSNEXT

ACRF

74,3 dB
65,3 dB
60,8 dB
59,3 dB
56,2 dB
54,8 dB
53,3 dB
51,9 dB
47,4 dB
44,3 dB
39,8 dB
38,3 dB
37,1 dB
35,3 dB
33,8 dB

72,3 dB
63,3 dB
58,8 dB
57,3 dB
54,2 dB
52,8 dB
51,3 dB
49,9 dB
45,4 dB
42,3 dB
37,8 dB
36,3 dB
35,1 dB
33,3 dB
31,8 dB

67,8 dB
55,8 dB
49,7 dB
47,8 dB
43,7 dB
41,8 dB
39,8 dB
37,9 dB
31,9 dB
27,8 dB
21,8 dB
19,8 dB
18,3 dB
15,8 dB
13,8 dB

Taula 7: Valors per cable horitzontal Cat.6A segons ANSI / TIA-568-C.2
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Valores para cable horizontal Cat.6A según ANSI/TIA-568-C.2
Frecuencia

PSACRF

Retardo diferencial
de propagación

Retardo de
propagación

PSANEXT

PSAACRF

1,00 MHz
4,00 MHz
8,00 MHz
10,00 MHz
16,00 MHz
20,00 MHz
25,00 MHz
31,25 MHz
62,50 MHz
100,00 MHz
200,00 MHz
250,00 MHz
300,00 MHz
400,00 MHz
500,00 MHz

64,8 dB
52,8 dB
46,7 dB
44,8 dB
40,7 dB
38,8 dB
36,8 dB
34,9 dB
28,9 dB
24,8 dB
18,8 dB
16,8 dB
15,3 dB
12,8 dB
10,8 dB

45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns
45 ns

570 ns
552 ns
547 ns
545 ns
543 ns
542 ns
541 ns
540 ns
539 ns
538 ns
537 ns
536 ns
536 ns
536 ns
536 ns

67,0 dB
67,0 dB
67,0 dB
67,0 dB
67,0 dB
67,0 dB
67,0 dB
67,0 dB
65,6 dB
62,5 dB
58,0 dB
56,5 dB
55,3 dB
53,5 dB
52,0 dB

67,0 dB
66,2 dB
60,1 dB
58,2 dB
54,1 dB
52,2 dB
50,2 dB
48,3 dB
42,3 dB
38,2 dB
32,2 dB
30,2 dB
28,7 dB
26,2 dB
24,2 dB

Taula 8: Valors per cable horitzontal Cat.6A segons ANSI / TIA-568-C.2

8.2.2.3.3 CONNECTORS

Els connectors han de ser del tipus RJ-45 i compliran l'estàndard 60603-7-41 (no blindat).
8.2.2.3.4 PANELLS DE "PEGATS"

Els panells de "pegats" permetran albergar 24 ports RJ-45, en 1 U d'alçada, i estaran equipats
d'un organitzador de cable integrat.
•

Les preses dels panells seran de el tipus RJ-45 Categoria 6A.

•

S'ha de preveure un panell guia de falques per bloc de 24 ports (boques) RJ-45.

•

Es col·locaran anells guia de cables sobre els muntants de 19 polzades en banda i
banda de l'armari (4 anells per muntant).

8.2.2.3.5 CABLES D'INTERCONNEXIÓ (PATCH CORDS)

Els cables de "pegats" seran de Categoria 6A.
El sortint dels contactes del connector RJ-45 mascle ha d'estar comprès entre 5,89 i 6,15 mm
(toleràncies segons Norma ISO 8877). Es recomana que les falques siguin d'una longitud
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màxima de 2 m, tant en el punt de distribució com en el de connexió a presa, i en cap cas
superior a 5 m. Seran sempre el més curts possibles mantenint la seva funcionalitat.
Les seves característiques seran:
Valores para latiguillos de conexión Cat.6A según ANSI/TIA-568-C.2
Pérdidas de
NEXT
NEXT
NEXT
Frecuencia
retorno
(latiguilllo 2 m)
(latiguilllo 5 m)
(latiguilllo 10 m)
1,00 MHz
19,8 dB
65,0 dB
65,0 dB
65,0 dB
4,00 MHz
21,6 dB
65,0 dB
65,0 dB
65,0 dB
8,00 MHz
22,5 dB
65,0 dB
65,0 dB
64,8 dB
10,00 MHz
22,8 dB
65,0 dB
64,5 dB
63,0 dB
16,00 MHz
23,4 dB
62,0 dB
60,5 dB
59,1 dB
20,00 MHz
23,7 dB
60,1 dB
58,7 dB
57,3 dB
25,00 MHz
24,0 dB
58,2 dB
56,8 dB
55,4 dB
31,25 MHz
23,0 dB
56,3 dB
54,9 dB
53,6 dB
62,50 MHz
20,0 dB
50,4 dB
49,2 dB
48,1 dB
100,00 MHz
18,0 dB
46,4 dB
45,4 dB
44,5 dB
200,00 MHz
15,0 dB
40,7 dB
39,9 dB
39,3 dB
250,00 MHz
14,0 dB
38,9 dB
38,1 dB
37,7 dB
300,00 MHz
12,8 dB
36,2 dB
35,9 dB
35,8 dB
400,00 MHz
10,9 dB
31,9 dB
32,1 dB
32,5 dB
500,00 MHz
9,5 dB
28,4 dB
29,0 dB
29,8 dB
Taula 9: Valors per cables de connexió Cat.6A segons ANSI / TIA-568-C.2

8.2.2.3.6 CIRCULACIÓ HORITZONTAL PER CAMINS DE CABLES

Els camins de cables estaran connectats a massa (veure en apartats concrets de el Plec de
Condicions). Es dimensionaran per no rebre un gruix de cables superior a 50 mm i l'ocupació
dels passos no hauria d'excedir d'un 40% per a qualsevol recorregut de més de 2 cables.
8.2.2.3.7 CIRCULACIÓ VERTICAL PER COLUMNES MUNTANTS

Les columnes muntants de l'edifici hauran de reservar un 50% del volum disponible per
permetre un eventual recablejat d'alguna zona. Els passos entre plantes estaran tapats
(protecció contra incendi).
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8.2.3 PATCH PANEL 24 POSICIONS
8.2.3.1 CARACTERÍSTIQUES

•

La Tecnologia Força de Retenció Patentada protegeix els contactes de danys per a
connectors de 4 i 6 pins (RJ-11 I RJ-12).

•

De fàcil instal·lació i augmenta longevitat de sistema.

•

Targetes de cablejat universals T568A i T568B per terminacions IDC estil 110 •
Etiquetatge frontal amb codi de colors per a una fàcil identificació de ports (compleix
amb ANSI / TIA-606-B).

•

Conductors sòlids de terminació calibre 26-22.

•

Etiquetatge centralitzat (disponible a 48 ports) promou una major visibilitat de les
etiquetes quan els patch cords es d'utilitzar per l'organitzador de cable horitzontal
per sobre i per sota de el panell.

•

Capacitat per a múltiples re-terminacions.

•

Panell disponible amb portaetiqueta tipus lupa (patentada) per millor visibilitat.

8.2.3.2 CONSIDERACIONS DE DISSENY

•

Muntatge en rack de 19".

•

S'ofereix en configuracions de 12, 24, 48 i 96 ports i bloc U89 de 12 ports per a
aplicacions de muntatge en paret.

•

Els mòduls connectors es troben en grups de sis.

•

Inclou barres posteriors per a maneig de cable.

•

Utilitzeu volanderes d'estrella per connectar a terra en instal·lacions de muntatge en
rack compliment de les normes.

•

ANSI / TIA-1096-A (abans FCC Part 68).

•

Llistat cULu
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•

ANSI / TIA-568-C.2

•

ISO / IEC 11801

•

IEEE 802.3at (Tipus 1) Power over Ethernet (PoE) aplicacions fins 15.4 watts.

•

IEEE 802.3at (Tipus 2) Power over Ethernet (PoE +) aplicacions fins a 30 watts.

•

IEEE 802.3bt / D1.7 (Tipus 3) Power over Ethernet (PoE +) aplicacions fins a 60 watts.

•

IEEE 802.3bt / D1.7 (Tipus 4) Power over Ethernet (PoE +) aplicacions fins a 100 watts.

•

Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) aplicacions fins a 60 watts.

•

Power over HDBaseT ™ (POH) aplicacions fins a 100 watts.

8.2.3.3 ESPECIFICACIONS FÍSIQUES

•

Capacitat: 12, 24, 48 o 96 ports.

•

Patch Panell universal U-89 de 12 ports.

•

Acer calibre 14, pintat en negre; els components plàstics i PBC són classificats UL94V0.

Il·lustració 10: Esquema Patch Panel 24 posicions
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8.2.4 CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA

•

Totes les fibres òptiques utilitzades en el cable òptic seran del tipus sílice-sílice
monomode.

•

El perfil de l'índex de refracció serà del tipus salt d'índex.

•

La variació necessària de l'índex de refracció obtindrà dopant el nucli de la fibra òptica
amb diòxid de germani (Ge O2).

•

S'especifiquen dos tipus de fibra, la qual segueix la norma ITA G.657.

8.2.4.1 FIBRA ÒPTICA MONOMODE ESTÀNDARD
8.2.4.1.1 CABLES MULTIFIBRA

El cable multifibra de fibra òptica per a distribució vertical serà preferentment de fins a 48
fibres òptiques. Les fibres òptiques que s'utilitzaran en aquest tipus de cables seran
monomode del tipus G.657, categoria A2 o B3, amb baixa sensibilitat a curvatures i estan
definides en la Recomanació UIT-T G.657 "Característiques de les fibres i cables òptics
monomode insensibles a la pèrdua per flexió per a la xarxa d'accés ". Les fibres òptiques han
de ser compatibles amb les del tipus G.652.D, definides en la Recomanació UIT-T G.652
"Característiques de les fibres òptiques i els cables monomode".
La primera protecció de les fibres òptiques ha d'estar acolorida de forma intensa, opaca i
fàcilment distingible i identificable al llarg de la vida útil del cable, d'acord amb el següent
codi de colors:
Fibra Color Fibra Color

Fibra Color

Fibra Color

1

Verde 3

Azul

5

7

Marrón

2

Rojo 4

Amarillo 6

Violeta 8

Naranja

Gris

Taula 10: Colors de fibres òptiques

El cable ha de ser completament dielèctric, sense posseir cap element metàl·lic. El material
de la coberta dels cables haurà de complir la classe DCA-SD2, d2, a2 de reacció a el foc,
segons el Reglament Delegat (UE) 2016/364 relatiu a la classificació de les propietats de
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reacció a el foc dels productes de la construcció. Les fibres òptiques estaran distribuïdes en
micromòduls amb 1, 2, 4, 6 o 8 fibres. Els micromòduls seran de material termoplàstic
elastòmer de polièster o similar, impregnats amb compost bloquejant de l'aigua, de fàcil
pelat sense usar eines especials, i estaran acolorits segons el següent codi:
Micromódulo Color

Micromódulo Color

Micromódulo Color

1

Verde

3

Azul

5

2

Rojo

4

Blanco 6

Micromódulo Color

Micromódulo Color

Gris

Violeta

Micromódulo Color

7

Marrón 9

Amarillo 11

Turquesa

8

Naranja 10

Rosa

Verde claro

12

Taula 11: Colors de fibres òptiques

El cable ha d'estar realitzat amb suficients elements de reforç per garantir que per a una
tracció de 1000 N, no es produeixen allargaments permanents de les fibres òptiques ni
augments de l'atenuació. Quan sigui necessari, en els cables haurà de disposar-sota de la
coberta un fil esquinçat. El diàmetre d'aquests cables estarà entorn a 8 mm i el seu radi de
curvatura mínim en instal·lació ha de ser de deu vegades el diàmetre (8 cm).
Alternativament, es podrà considerar vàlid un disseny del cable realitzat amb fibres òptiques
de 900 micres individuals, en lloc de micromòduls de diverses fibres. El diàmetre d'aquests
cables estarà al voltant de 15 mm i el seu radi de curvatura mínim en instal·lació ha de ser
de deu vegades el diàmetre (15 cm).
Quan els cables tinguin més de 12 fibres, es repetiran els colors afegint anells de color negre
cada 50 mm, 1 anell entre les fibres 13 i 24, 2 anells entre les fibres 25 i 36 i 3 anells entre
les fibres 37 i 48.
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Fibra Color

Fibra Color

Fibra Color

1

Verde

3

Azul

5

2

Rojo

4

Blanco 6

Fibra Color

Fibra Color

Gris

Violeta

Fibra Color

7

Marrón 9

Amarillo 11

Turquesa

8

Naranja 10

Rosa

Verde claro

12

Taula 12: Colors de fibres òptiques

Les característiques de les fibres òptiques dels cables multifibra de fibra òptica per a
distribució horitzontal seran iguals que les indicades per al cable de distribució vertical amb
el següent requisit adicional: el cable comptarà amb els elements necessaris per a evitar la
penetració d'aigua en el mateix.
8.2.4.1.2 CABLES D’ESCOMESA INDIVIDUAL
8.2.4.1.2.1 INTERIOR

El cable de connexió de servei òptica individual per a instal·lació en interior serà de dos fibres
òptiques amb el següent codi de colors:
Fibra Color Fibra Color

1

Verde 2

Rojo

Taula 13: Colors de fibres òptiques

Els cables i les fibres òptiques que incorporen seran iguals a les indicades en l'apartat A)
excepte pel que fa als elements de reforç, que hauran de ser suficients per garantir que per
a una tracció de 450 N, no es produeixen allargaments permanents de les fibres òptiques ni
augments de l'atenuació. El seu diàmetre estarà al voltant de 4 mm i el seu radi de curvatura
mínim ha de ser 5 vegades el diàmetre (2 cm).
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8.2.4.1.2.2 EXTERIOR

El cable de connexió de servei òptica individual per a instal·lació exterior serà de dos fibres
òptiques:
Fibra Color Fibra Color

1

Verde 2

Rojo

Taula 14: Colors de fibres òptiques

Els cables i les fibres òptiques que incorporen seran iguals a les indicades en l'apartat A)
excepte pel que fa als elements de reforç, que hauran de ser suficients per garantir que per
a una tracció de 1000 N, no es produeixen allargaments permanents de les fibres òptiques
ni augments de l'atenuació, i en què el cable ha de tenir protecció enfront dels agents
climàtics i preferentment ser de color negre. El seu diàmetre estarà al voltant de 5 mm i el
seu radi de curvatura mínim haurà de ser 10 vegades el diàmetre (5 cm).
8.2.4.1.3 XARXA DE CABLES DE FIBRA ÒPTICA

El cable de fibra òptica individual per a instal·lació a la xarxa interior d'usuari serà d'1 fibra
òptica. Els cables i les fibres òptiques que incorporen seran iguals a les indicades en l'apartat
5.1.1.di) excepte pel que fa als elements de reforç, que hauran de ser suficients per garantir
que per a una tracció de 450 N no es produeixen allargaments permanents de les fibres
òptiques ni augments de l'atenuació. El seu diàmetre estarà al voltant de 4 mm i el seu radi
de curvatura mínim ha de ser 5 vegades el diàmetre (2 cm).
S'ha de comprovar la continuïtat de les fibres òptiques de les xarxes de distribució i dispersió
i la seva correspondència amb les etiquetes de les regletes o les branques, mitjançant un
generador de senyals òptics en les longituds d'ona (1310 nm, 1460 nm i 1550 nm) en un
extrem i un detector o mesurador adequat a l'altre extrem.
Les mesures es realitzaran des de les regletes de sortida de fibra òptica, situades en el
registre principal òptic, fins als connectors òptics de la roseta dels PAU situada al registre de
terminació de xarxa de cada habitatge, local o estança comuna.
L'atenuació òptica de la xarxa de distribució i dispersió de fibra òptica no haurà de ser
superior a 2 dB en cap cas, es recomana que no superi 1.55 dB. L'atenuació dels cables de
fibres òptiques utilitzats en la instal·lació és la següent:
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Longitud de onda Atenuación (dB/m)

1310

0.00035

1460

0.00025

1550

0.00021

Taula 15: Atenuació dels cables en xarxes de fibra òptica

8.2.4.2 FUSIONS DELS CABLES DE FIBRA ÒPTICA
8.2.4.2.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Es defineix un entroncament de fibra òptica com tot aquell procés o dispositiu que ens
permet garantir una continuïtat permanent de les fibres òptiques preservant les
característiques de transmissió d'aquestes. La missió de l'entroncament és la de
proporcionar una interconnexió entre fibres que introdueixi el valor més petit possible de
pèrdues.
De les diferents tècniques d'entroncament que han anat apareixent ha imposat la de
soldadura de les fibres òptiques per fusió amb arc elèctric. Aquesta tècnica és la que presenta
millors prestacions quant a valors d'atenuació, i és la que ha de ser utilitzada.
L'entroncament de les fibres es realitzarà amb una màquina automàtica de fusió per arc
elèctric, i quedarà numerat cada un d'ells. Cada entroncament monofibra anirà protegit amb
un maneguet termoretràctil que conté un element resistent d'acer, el qual s'allotjarà en el
lloc apropiat dins de la caixa d'entroncament. La fibra sobrant quedarà emmagatzemada a
el suport realitzant els bucles necessaris.
Les fibres a empalmar es distribuiran en les corresponents safates d'entroncament òptic,
numerant els tubs amb material adequat, segons codi de colors. Els tubs es tallaran a la mida
adequada, i se subjectaran a la safata posant les fibres (ja amb protecció primària únicament)
a la zona d'emmagatzematge de la safata. El procediment es repeteix amb el total de les
safates.
Com a criteri general, sempre farem servir safates SE i deixarem una safata lliure per cada
safata ocupada per poder afegir les fibres de futurs cables de fibra òptica de derivació. És a
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dir, per al cas de dos cables fusionats en recte, si vam iniciar l'ocupació de safates per a la
primera, es deixarà la segona lliure, la tercera la ocuparem, la quarta lliure, ..., quedant a la
fi el mateix nombre de safates lliures que ocupades. D'aquesta manera, quan s'afegeixi un
nou cable de fibra òptica, aquest ocuparà les safates lliures intercalades entre les fibres que
s'han de trencar per fusionar les noves fibres amb una de les puntes.
Un cop col·locades totes les fibres es procedirà a l'entroncament començant per la primera
fibra a empalmar.
A l'acabar, es col·locarà una tapa en l'última de les safates i s'asseguraran totes les safates
amb la cinta velcro, o similar, que incorporen alguns models de caixes d'entroncament.
Els empalmaments de fibra són un element clau dins de les xarxes òptiques, a causa dels alts
nivells de pèrdues d'inserció que introdueixen si aquests no han estat realitzats amb l'atenció
necessària. Per causa imposen uns nivells màxims de pèrdues d'inserció en empalmaments
d'enllaços, considerant com a enllaç el tram de xarxa (fibra i elements passius) existent entre
dos elements actius de la xarxa o, si no hi ha cap element actiu, entre dos punts finals de
tram de xarxa.
El nivell màxim de pèrdues d'inserció permès en empalmaments pel mètode de fusió serà
com a màxim de 0.15 dB per entroncament a 2ª finestra i 0.1dB a 3ª finestra. L'operari que
realitzi els enllaços en funció de l'experiència i en l'estimació de pèrdues d'inserció indicada
per la màquina fusionat decidirà refer l'entroncament tantes vegades com sigui necessari,
fins a considerar que es compleixen els valors d'atenuació requerits.
Els connectors òptics són una alternativa als entroncaments a l'ésser més fàcils d'usar,
encara que presenten el desavantatge de tenir unes pèrdues d'inserció més altes, 0.4 dB, i
presenten grans reflexions. Els connectors òptics només es faran servir si és autoritzat
expressament per la DO.
El tipus de connector que s'utilitzarà per connectar cables de fibres és el SC/APC.
Els requisits previs per a la realització dels empalmaments són:
•

Els cables de fibra òptica d'entrada i de sortida que seran empalmats estaran
perfectament instal·lats.

•

La caixa d'empalmament de fibra estarà correctament instal·lada i disposarà dels
mòduls d’empalmament requerits.
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•

En el procés d'instal·lació del cable de fibra òptica, s'ha deixat la longitud necessària
per poder realitzar els empalmaments.

Les normes i procediments aplicables són:
•

Normes d'execució d'empalmaments de fibra òptica pel mètode de fusió a l'arc
elèctric del fabricant dels equips.

•

Normes d'ús dels mòduls d’empalmament del fabricant de la caixa d'empalmament i
del repartidor òptic.

Es realitzaran els enllaços necessaris per a la correcta instal·lació de les mànegues de FO.
El tipus de caixa d'empalmament a utilitzar dependrà de l'emplaçament on s'hagi d'allotjar
la mateixa i la mida dels cables entrants i sortints.
Les caixes d'empalmament allotgen i protegeixen els enllaços de FO. La seva configuració ha
de facilitar el maneig, organització i manteniment dels empalmaments de fibra. Totes elles
han de quedar perfectament codificades i etiquetades així com els cables que allotgen.
En el procés de manipulació i gestió del cable de fibra òptica per accedir a la caixa
d’empalmament, ja sigui en pericó pal o façana s'ha de garantir en tot moment el
compliment dels radis de curvatura dels cables.
Els procediments per a la correcta instal·lació de les caixes d’empalmament són els que el
fabricant de la caixa aporti en el manual d'instal·lació.
Serà necessari abans d'iniciar cap operació, la comprovació de l'estat dels equips a instal lar
com de la zona sobre la qual s'executaran els treballs. Descartant qualsevol caixa que estigui
en mal estat.
Els empalmaments de fibra són un element clau dins de les xarxes òptiques, a causa dels alts
nivells de pèrdues d'inserció que introdueixen si aquests no han estat realitzats amb la cura
necessària. A causa d'això s'imposen uns nivells màxims de pèrdues d'inserció en
empalmaments d'enllaços, considerant com a enllaç el tram de xarxa/fibra i elements
passius) existent entre dos elements actius de la xarxa. El nivell màxim de pèrdues d'inserció
permès en empalmaments pel mètode de fusió serà com a màxim de 0,15 dB per
entroncament a 2 ª finestra i 0,1 dB a 3 ª finestra.
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8.2.4.3 MESURES

Per a la validació d'un tram de fibra òptica entre dos elements actius de la xarxa o, si no hi
ha cap element actiu, entre dos punts finals de xarxa, un punt inicial a un punt receptor,
format únicament per una fibra o per diversos trams de fibra amb connectors o
empalmaments, es requereixen dos tipus de mesures que es descriuen en el present
document:
•

Mesures reflectomètriques.

•

Mesures de potència.

Aquest apartat descriu el procediment de mesura d'una fibra òptica amb reflectometria
òptica 1310 i 1550nm des dels dos extrems de l'tram de fibra amb una bobina de llançament
de fibra de 1000 metres. També descriu com realitzar la mesura de potència per la via d'una
font i un wattímetre. Tots dos mesures es faran 1310 i 1550 nm. S'inclou a més la descripció
de maquinària, materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.
Prèvia a la instal·lació del cable, i si visualment es pot sospitar alguna anomalia, es realitzarà
un mostreig de l'estat de les fibres del cable per la via de mesures amb un Reflectòmetre
òptic en el domini de el temps (OTDR) degudament calibrat (amb una freqüència mínima
anual), comprovant la continuïtat i que l'atenuació és inferior a la permesa.
De forma genèrica, les característiques més importants d'un OTDR a considerar són:
-

Mesura per longituds d'ona de 1310 i 1550 nm.

-

Marge dinàmic suficient per poder mesurar la longitud de l'enllaç en qüestió
amb la resolució adequada (resolució en atenuació de 0,01 dB i resolucions
en distància de l'ordre de centímetres).

-

Localització de trencaments, connexions i connectors.

-

Mesura d'atenuació del tram de fibra.

-

Mesura de pèrdues en unions i connectors.

-

Mesura de pèrdues òptiques de retorn.

-

Mesura de la longitud del tram de fibra.

De forma genèrica, les característiques més importants d'una font òptica a considerar són:
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-

Nivell de sortida.

-

Selecció de la freqüència de modulació.

-

Selecció de el tipus de sortida: CW sortida DC.

-

MOD sortida modulada.

Les característiques més importants d'un mesurador de potència a considerar són:
-

Rang espectral.

-

Longituds d'ona de calibratge.

-

Marge dinàmic.

-

Resolució de la lectura.

8.2.4.3.1 EXECUCIÓ DE MESURES REFLECTOMÈTRIQUES

Un OTDR ens permet fer la mesura de la potència òptica de llum dispersa de retorn en la
fibra òptica és la suma de dos tipus de reflexions:
•

Reflexions que es produeixen al llarg del tram de fibra òptica segons el coeficient de
backscattering de la fibra òptica.

•

Reflexions que es produeixen en els punts de discontinuïtat òptica o per
esdeveniments puntuals com connectors òptics o empalmaments per fusió.

•

La utilització d'un Reflectòmetre ens permet:
-

Realitzar mesures d'atenuació de fibres òptiques.

-

Localització de punts de discontinuïtat òptica, ruptures, empalmaments,
connectors, manca d'homogeneïtat puntual de la fibra o de qualsevol altre
esdeveniment.

La mesura amb el OTDR es realitzarà en els dos extrems del tram de fibra òptica que es vol
validar. El resultat final de la mesura consistirà en una mitjana dels valors obtinguts en les
dues mesures.
El OTDR s'insereix en la fibra una pols generat per una font làser d'alta potència per mitjà
d'un acoblador direccional. A mesura que la llum passa a través de la fibra, una petita fracció
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de la llum és reflectida cap a la font. A mesura que aquesta llum reflectida arriba el OTDR, és
direccionada per acoblador cap a un receptor d'alta sensibilitat. La pantalla de l'OTDR mostra
la intensitat de retorn rebuda en dB en funció de el temps, convertit a distància usant la
velocitat mitjana de propagació de la llum en la fibra.
Després de la realització d'una mesura, quedaran localitzats els esdeveniments a la fibra.
Aquest esdeveniments es caracteritzen per la via d'una sèrie de mesures com la distància
(m), pèrdues (dB), reflectivitat (dB) i secció de la fibra (m). A més s'indica per a cada un dels
esdeveniments les pèrdues totals (dB) i atenuació (dB / km) acumulades en el tram de fibra.
S'inclouen també dades generals a la part superior de la pantalla com data, hora i longitud
d'ona a la qual es treballa.
El OTDR disposa d'uns marcadors per facilitar les mesures dels esdeveniments. Aquests
marcadors se situen amb els cursors sobre l'esdeveniment seleccionat i proporcionen una
mesura més exacta.
A causa de problemes d'adaptació a la inserció dels polsos de llum inserits en la fibra, els
quals poden provocar la saturació temporal de l'OTDR i emmascarar les mesures de la zona
de fibra més propera a l'equip de mesura, cal utilitzar una fibra de longitud considerable (uns
1000 metres) entre el OTDR i la fibra a mesurar en el cas en que es vulgui caracteritzar un
connector i/o entroncament situats a l'extrem de mesura. Aquest és el cas de la comprovació
d'un pigtail empalmat a l'extrem on es va a realitzar la mesura.
L'elecció de l'amplada idònia de el pols lumínic injectat a la fibra òptica ens permet mantenir
en cada moment el compromís entre la resolució de la mesura i la potència òptica s'insereix
per a la realització de la mateixa.
Els empalmaments de fusió no produeixen habitualment reflexions però sí generen una
atenuació addicional i puntual en els trams de fibra òptica que concatenar. Són fàcilment
identificables en generar una sobtada variació en el pendent de la traça visualitzada pel
Reflectòmetre entre dos trams en els quals el pendent de la traça del nivell de backscattering
roman uniforme.
Ocasionalment la seva reflexió pot presentar una traça amb una lleu pendent ascendent
seguit d'un pendent descendent per, a continuació, estabilitzar novament la traça. Aquesta
reflexió anòmala constitueix un defecte i està originada per un punt de discontinuïtat òptica
en el propi entroncament i és imputable a una errònia realització de l'entroncament de fusió.
En aquest cas, caldrà que l'entroncament de fusió es refaci totalment.
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8.2.5 ARMARI BASTIDOR TIPUS RACK

S'optarà per l'ús d'aquest tipus d'armari en aquells casos on el CPD estigui ubicat a l'interior
d'una sala o local tècnic. Serviran per allotjar tant els elements passius de fibra òptica com
els equipaments actius que en un futur es puguin instal·lar.
L'armari rack serà auto-suportat i ha de poder incorporar elements d'entorn (ventiladors,
espais per a bateries i rectificadors). Les dimensions de l'armari seran de:
800mm (ample)1000mm (fons)42Unitats de rack (alçada)
L'alçada i profunditat de l'armari pot variar en funció de les necessitats concretes de
promotor i de si l'armari està orientat a allotjament d'equipament actiu o passiu. D'aquesta
manera, les dimensions finals hauran de ser validades per la Direcció Facultativa dels treballs.
L'armari ha d'estar equipat amb guies per a mecanització de 19". Quan s'utilitzi per al
muntatge dels equips actius, les guies de perfil de 19" podran suportar un pes d'1 kN amb
una excentricitat de 22,5 cm cadascuna.
De la mateixa manera, l'armari haurà de disposar d'una guia de posada a terra (guia
compensadora de potencial), composta d'aïlladors, terminals de fixació MS i per 25 mm 2.
La guia ha de ser de coure de 15x5 mm, segons DIN 1759.
L'armari ha de disposar d'espai útil suficient per ubicar les capçaleres, ODF necessàries amb
els seus sistemes de subjecció de cables, guiat de tubs, espai per a fusions, guiat de jumpers
frontals i etiquetatge.
L'armari ha de ser accessible pels quatre laterals, disposant d'una o dues portes metàl·liques,
buit per a l'accés frontal i peces fàcilment desmuntables per als laterals.
8.2.5.1 CONDICIONS CONSTRUCTIVES

•

Porta frontal de metàl·lica de reixes.

•

Panell posterior desmuntable.

•

Panells laterals desmuntables.

•

Marc superior proveït de perforacions per autoventilació i tapa preparada per a
l'entrada de cables.

•

Bases de preses de corrent amb magnetotèrmic.

B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / París 207 , 5è 1a 08008 Barcelona
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

102

Projecte tècnic d'adequació del Centre de Procés de Dades de la Casa de
Cultura de l'ajuntament de Sant Cugat

•

Sistema de ventilació.

•

La seva ubicació ha de garantir, sempre que sigui possible, una separació mínima de
3 m respecte de les principals fonts d'interferències (transformadors, ascensors,
etc.).

8.2.5.2 CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ

•

Es deixarà un mínim d'1 m d'espai lliure davant de l'rack i, preferiblement, 1,2 m.

•

Es deixarà un mínim de 0,6 m d'espai lliure després del rack i, preferiblement, 1 m.

•

L'alçada màxima hauria de ser 2,4 m i, preferiblement, no major de 2,1 m.

•

Els cables elèctrics en racks que continguin dispositius actius s'han de poder endollar
al rack, però sense disposar d'interruptors de potència per evitar apagats accidentals.

•

Les línies d'alimentació han de disposar de neutre i terra.

8.2.6 MÒDUL ODF DE 24 POSICIONS I 3U D’ALÇADA

Mòdul ODF tipus Nexans cosh-96 o similar, de 3U d'altura i en perfileria 19" per
empiulaments i patching de fins a 96 fibres. Equipat amb 96 adaptadors SC/APC muntats en
panell. També apte per a la instal·lació de splitters.
Les característiques generals del mòdul són les següents:
•

Xassís fix subjecte al rack o armari.

•

Suport per a l'acoblament de cassets de fusions convencionals.

•

Un panell frontal amb capacitat màxima de 96 connectors.

•

Sistema de cables de sortida frontal.

•

Un dispositiu per a la gestió de lateral de fibres.

•

La mecanització de la lliçó ha de facilitar l'accessibilitat al mateix temps que ha de
garantir el mínim moviment dels cables òptics a l'accedir a l'mòdul.
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Il·lustració 11: Exemple mòdul ODF de 24 posicions

8.2.7 SAI 20 KVA
8.2.7.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’INSTAL·LACIÓ EXECUTADES

Sistema d'alimentació ininterrompuda, col·locat.
S'han contemplat els elements següents:
-

Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus line interactive.

-

Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line de doble conversió.

L'execució de la unitat d'instal·lació inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball.

-

Desembalatge i inspecció del material subministrat.

-

Replanteig de la unitat d'instal·lació d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes
del fabricant.

-

Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva.

-

Connexió a la xarxa eléctrica.

-

Connexió al circuit de control, si és el cas.
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-

Posada en marxa de l'equip.

-

Prova de servei.

-

Retirada de la instal·lació dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc
i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.

8.2.7.1.1 CONDICIONS GENERALS

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les
dels circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus indicats
a la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a les seves
partides d'instal·lació. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les
característiques de l'equip.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i
aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser
accessibles i visibles. Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els
futurs treballs de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions
mínimes a altres equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació
indicades a la DT del fabricant. No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació. Si
l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i tancar
correctament.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
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Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
8.2.7.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de la instal·lació de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
8.2.7.3 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
8.2.7.4 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.
8.2.8 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de
l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.
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8.2.8.1 NORMES D’APLICACIÓ

•

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB
SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al
risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

•

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.

•

Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de
control per la certificació de productes. RD 1942/1993.

•

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.

•

UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988
Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

•

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre
locales.

•

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de
elementos de fachadas y de fachadas.

•

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de
suelos al ruido de impactos.

•

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos
de construcción.

•

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

•

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

8.2.8.2 COMPONENTS

•

Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu
transport i ús manual.
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•

Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers
formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida
de planta i clau de seccionament.

•

Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers
formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi
Equipada.

•

Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior
transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i
xarxa elèctrica independent.

•

Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior
extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit
acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.
108

•

Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.

•

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents
components de la instal·lació de protecció i extinció d’incendis.

8.2.8.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les
corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component.
8.2.8.4 EXECUCIÓ
8.2.8.4.1 SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA

•

Detectors. Poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors
de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per
la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha
de quedar sòlidament acoblat a la base.

•

Els detectors autònoms de CO. Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar
encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la
xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.
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•

Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha
de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar
connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central
de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar
els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es
procedirà a la retirada de la instal·lació de tots els materials sobrants (embalatges,
retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat.

8.2.8.5 CONTROL I ACCEPTACIÓ

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos,
comprovant que coincideix allò subministrat a la zona de treballs amb el que hi ha indicat en
el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues
i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques,
comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova
de funcionament dels detectors i de la central.
8.2.8.6 VERIFICACIONS

•

Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació.

8.2.8.7 AMIDAMENT I ABONAMENT

•

Ut (unitats) els elements.
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9

PRESSUPOST
1. Amidaments
2. Quadre de preus 1
3. Quadre de preus 2
4. Justificació de preus
5. Pressupost
6. Resum del pressupost
7. Últim full
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 09/12/21
01
01

PG10Z0000001

u

PG3E7DL

Subministrament i instal. lació del quadre general del CPD de mando i protecció.

m

PG47Z0000001

u

PG3E44C

m

PG24CLU

m

PG3E44A

m

1

01
02

GGC7CGPU

u

25,000

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA
SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 20 kVA de potència, temps
d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament
digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >91%, factor
de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del
125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de
connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485,
protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de
plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

15,000

Subministrament e instal. lació d’acometides elèctriques per entrades i sortida de SAI realitzant mitjançant cable
amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma
UNE 21123-4, tetratapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

15,000

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada
AMIDAMENT DIRECTE

6

1,000

Subministrament e instal. lació de la linia d’alimentació trifàsica+toma de terra del quadre de CPD, des del
quadre general de l'edifici, realitzada amb cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetratapolar, de secció 4x25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE

5

5,000

Subministrament i instal.lació de protecció magnetotèrmica en quadre general del edifici per donar servei a la
línia d’alimentació del quadre del CPD. S’instal.larà en aquest quadre una protecció de 4x63A, equipat amb
diferencial regulable tipus RH99. Mesurada l’unitat totalment instal.lada i connexionada, inclòs p.p de material
auxiliar i accessoris de connexió
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Subminstrament de xarxa de terra equipotencial per safates i elements metàl. lics del CPD, mitjançant cable de
coure nu. Partint de l’unitat totalment acabada i connectada, amb tot el matareial necessari per la seva correcta
instal. lació i funcionament
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

01
03

1,000

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
EUR
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AMIDAMENTS
1

PM15-4ICQ

Data: 09/12/21

u

1

01
04

PMP1-HC2F

u

1

Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, amb teclat,
per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat a la porta d’entrada del CPD i
integrat amb el sistema existent

01
05

PPA0-HA56

u

PP44-663X

Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color d'1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic x22 i zoom
electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de telemetria
multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o fumada i amb suport muntat superficialment.
Instal·lada, configurada i integrada amb el sistema Milestone actual de videovigilància, incloent la llicència
Milestone.

m

1

01
06

PP44-663X

m

PP45-H8Y0

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

PP4D-H92U

u

500,000

Cable de fibra òptica multitub, amb 24 fibres monomode segons especificació ITU-T G.652D, estructura interna
de 6 tubs (tubs actius de PBT d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs passius de polietilè), disposició
de 8 fibres per tub (3 tubs actius i 3 tubs passius), element central de reforç de material dielèctric (fibra de vidre)
amb una resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en SZ al voltant de l'element central, coberta interior de
polietilè amb fil d'esquinçament, protecció antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150 micres de gruix
recoberta de copolímer termosegellat, coberta exterior de polietilè resistent a la radiació UV amb fil
d'esquinçament, segons especificacions del plec de condicions, col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE

3

20,000

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA
TRASLLAT DE 3 RACKS I INSTAL·LACIÓ DE NOU RACK

AMIDAMENT DIRECTE
2

2,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1,000

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA
SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA
SISTEMA DE SEGURETAT

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

2

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

Pàg.:

60,000

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a màxim, amb preparació
de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 09/12/21

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
4

PP7MZ0000001
Num.

u

72,000

Subministrament i instal·lació de ODF 24 ports dúplex LC/UPC. Miralls racks 1-2, racks 2-3, racks 2-4, racks 3-4.

Text

Tipus

1

Rack 1
Rack 2
3 Rack 3
4 Rack 4

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
3,000
2,000
2,000

2

PP7MZ0000002
Num.

u

Text

Tipus

Rack 1
Rack 3
3 Rack 4

[C]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT
u

PG10Z0000002

u

9

PG2H-4GCK

PP7MZ0000004

m

1

u

1,000

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Serveis d'instal·lació i posada en servei

01
07

PEVB-6PHS

4,000

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 2 compartiments, muntada suspesa

u

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

Redistribució del cablejat intern amb nous pasacables verticals i horitzontals. Instal·lació en cada rack de
capçalera d’elements de protecció de corrent AC i 4 bases d’alimentació PDU de 7 ports amb LED i protecció de
sobretensions.

AMIDAMENT DIRECTE
8

[F]

Material provisional necessari per fer migracions sense interrupccions
AMIDAMENT DIRECTE

7

8,000

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
2,000
1,000

2

PP7MZ0000003

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Subministrament i instal·lació de patch panel 24 posicions Cat6 IDC. Miralls racks 1-3, racks 1-4

1

6

TOTAL Fórmula

1,000
3,000
2,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

5

3

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada via IP, a l’actual sistema
ZABBIX de monitorització de xarxa de l’ajuntament
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

09/12/21

Pàg.:

1

P-1

GGC7CGPU

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 20 kVA de
potència, temps d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de
polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació
VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >91%, factor de potència d'entrada =1
al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125%
durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega,
possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a
relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS,
comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant, col·locat
(VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

24.593,15

€

P-2

PEVB-6PHS

u

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada via IP, a
l’actual sistema ZABBIX de monitorització de xarxa de l’ajuntament
(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

99,73

€

P-3

PG10Z0000001

u

Subministrament i instal. lació del quadre general del CPD de mando i protecció.
(QUATRE MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

4.913,95

€

P-4

PG10Z0000002

u

Redistribució del cablejat intern amb nous pasacables verticals i horitzontals. Instal·lació en
cada rack de capçalera d’elements de protecció de corrent AC i 4 bases d’alimentació PDU
de 7 ports amb LED i protecció de sobretensions.

4.596,93

€

(QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
P-5

PG24CLU

m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada encastada
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

72,54

€

P-6

PG2H-4GCK

m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 2 compartiments, muntada
suspesa
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

101,72

€

P-7

PG3E44A

m

Subministrament e instal. lació d’acometides elèctriques per entrades i sortida de SAI
realitzant mitjançant cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetratapolar, de secció 4x10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

7,26

€

P-8

PG3E44C

m

Subministrament e instal. lació de la linia d’alimentació trifàsica+toma de terra del quadre de
CPD, des del quadre general de l'edifici, realitzada amb cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tetratapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

14,71

€

P-9

PG3E7DL

m

Subminstrament de xarxa de terra equipotencial per safates i elements metàl. lics del CPD,
mitjançant cable de coure nu. Partint de l’unitat totalment acabada i connectada, amb tot el
matareial necessari per la seva correcta instal. lació i funcionament
(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

10,84

€

P-10

PG47Z0000001

u

Subministrament i instal.lació de protecció magnetotèrmica en quadre general del edifici per
donar servei a la línia d’alimentació del quadre del CPD. S’instal.larà en aquest quadre una
protecció de 4x63A, equipat amb diferencial regulable tipus RH99. Mesurada l’unitat totalment
instal.lada i connexionada, inclòs p.p de material auxiliar i accessoris de connexió
(SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

791,36

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

09/12/21

Pàg.:

2

P-11

PM15-4ICQ

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

39,91

€

P-12

PMP1-HC2F

u

Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO
14443, amb teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65,
col·locat a la porta d’entrada del CPD i integrat amb el sistema existent
(SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS)

696,00

€

P-13

PP44-663X

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal
(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

2,08

€

P-14

PP45-H8Y0

m

Cable de fibra òptica multitub, amb 24 fibres monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i
tubs passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (3 tubs actius i 3 tubs passius),
element central de reforç de material dielèctric (fibra de vidre) amb una resistència a tracció
de 4000 N, tubs cablejats en SZ al voltant de l'element central, coberta interior de polietilè
amb fil d'esquinçament, protecció antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150 micres de
gruix recoberta de copolímer termosegellat, coberta exterior de polietilè resistent a la radiació
UV amb fil d'esquinçament, segons especificacions del plec de condicions, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

2,09

€

P-15

PP4D-H92U

u

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a
màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

12,50

€

P-16

PP7MZ0000001 u

Subministrament i instal·lació de ODF 24 ports dúplex LC/UPC. Miralls racks 1-2, racks 2-3,
racks 2-4, racks 3-4.
(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

99,84

€

P-17

PP7MZ0000002 u

Subministrament i instal·lació de patch panel 24 posicions Cat6 IDC. Miralls racks 1-3, racks
1-4
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

167,55

€

P-18

PP7MZ0000003 u

Material provisional necessari per fer migracions sense interrupccions
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

184,68

€

P-19

PP7MZ0000004 u

Serveis d'instal·lació i posada en servei
(QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

4.386,82

€

P-20

PPA0-HA56

Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color d'1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic
x22 i zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac,
receptor de telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o fumada i
amb suport muntat superficialment. Instal·lada, configurada i integrada amb el sistema
Milestone actual de videovigilància, incloent la llicència Milestone.
(MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

1.915,26

€

u
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P-1

GGC7CGPU u

BGC7CGP0

P-2

u

PEVB-6PHS u
BEVE-1KB3

u

Data: 09/12/21

Pàg.:

1

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 20 kVA de
potència, temps d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de
polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació
VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >91%, factor de potència d'entrada =1
al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125%
durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega,
possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a
relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS,
comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant, col·locat

24.593,15

€

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 20 kVA de
potència, temps d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de
polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació
VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >91%, factor de potència d'entrada =1
al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125%
durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega,
possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a
relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS,
comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant
Altres conceptes

23.020,80000

1.572,35000

€

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada via IP, a
l’actual sistema ZABBIX de monitorització de xarxa de l’ajuntament

99,73

€

66,25000
33,48000

€
€

4.913,95

€

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge
Altres conceptes

P-3

P-4

PG10Z0000

u

Subministrament i instal. lació del quadre general del CPD de mando i protecció.

351,78000

€

Quadre general del CPD de mando i protecció, autoportant, per una tensió d’aïllament
1.000V. Valor eficaç corrent de curtcircuit de 50 KA amb un valor màxim de curtcircuit de
85KA segons les normes UNE-EN 60439.1. Realitzat en xapa electrocincada de 1 a 2 mm
d’espessor. Amb una porta plena, totalment cablejada i mecanitzada per encabir en el seu
interior, commutació motoritzada Xarxa-Grup, protecció general, descarregador de
sobretensions, analitzador de xarxes, proteccions d’entrada, sortida i
by-pass per 1 UPS de 8 Kva. Protecció per circuits de corrent per equips IT, equips de
climatització i elements de seguretat, tot això perfectament muntat i conexionat.
- Construït segons REBT yNET/ IEB-42.
- Quadre elèctric amb porta plena y pany.
- Mesurada l’unitat totalment instal·lada i funcionant.
- Muntatge en superfície.
Altres conceptes

3.517,80000

€

1.044,37000

€

Redistribució del cablejat intern amb nous pasacables verticals i horitzontals. Instal·lació en
cada rack de capçalera d’elements de protecció de corrent AC i 4 bases d’alimentació PDU
de 7 ports amb LED i protecció de sobretensions.

4.596,93

€

BP7GZ000000 u

Material vari

BG10Z000000 u

PG10Z0000

u

€

BG10Z000000 u

Accesoris i cables schuko per als racks

277,91000

€

BG10Z000000 u

Capçalera AC amb 2+2 Vigi 30 mA-16A

2.251,40000

€

BG10Z000000 u

Base PDU de 7 ports amb LED i protecció sobretensions

938,08000

€

PG33-E4W7

Subministrament e instal. lació de circuit monofàsic de 16A amb servei de SAI per donar
servei al Rack. Realitzat amb cable multiconductor d’aïllament UNE RZ1-K 06/1KV lliure
d’halògens de 3x2,5mm2 de secció nominal, incloent la part proporcional de borns de
connexió i resgistre, peces especials, mà d’obra de muntatge, acabat en base aerea tipus
cetac de 2x16+TT. Construït segons NTE-IEB, R.E.B.T. Mesurada l’unitat des del quadre de
distribució del CPD fins cadascuna de les bases del Rack

100,25900

€

m

SANT CUGAT - CPD2
Projecte tècnic d´adequació del Centre de Procés de Dades (CPD) de la Casa de Cultura de Sant Cugat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-5

PG24CLU

m

Data: 09/12/21

P-7

1.029,28100

€

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada encastada

72,54

€

BG2I-0B8A

m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm

BG28-2HM4

m

Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària

PG2H-4GCK m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 2 compartiments, muntada
suspesa

BG2I-0B8A

m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm

BGWA-0AKQ

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense
halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

BG2F-2HLQ

m

BGY1-1OZ6

u

PG3E44A

m

BG33-G2W1

P-8

PG3E44C

m

m

BG33-G2VL

P-9

PG3E7DL

m

m

BGY3-0B2S

u

P-11

PG47Z0000

PM15-4ICQ
BMY2-0TBT

u

23,28660
7,55580

€
€

101,72

€

4,70000

€

Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària

15,14700

€

Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de
200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
Altres conceptes

26,68000

€

13,49540

€

Subministrament e instal. lació d’acometides elèctriques per entrades i sortida de SAI
realitzant mitjançant cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetratapolar, de secció 4x10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

7,26

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

5,29380

€

1,96620

€

Subministrament e instal. lació de la linia d’alimentació trifàsica+toma de terra del quadre de
CPD, des del quadre general de l'edifici, realitzada amb cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tetratapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

14,71

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

11,98500

2,72500

€

Subminstrament de xarxa de terra equipotencial per safates i elements metàl. lics del CPD,
mitjançant cable de coure nu. Partint de l’unitat totalment acabada i connectada, amb tot el
matareial necessari per la seva correcta instal. lació i funcionament

10,84

€

0,19000
10,65000

€
€

791,36

€

791,36000

€

39,91

€

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
u

€

€

Subministrament i instal.lació de protecció magnetotèrmica en quadre general del edifici per
donar servei a la línia d’alimentació del quadre del CPD. S’instal.larà en aquest quadre una
protecció de 4x63A, equipat amb diferencial regulable tipus RH99. Mesurada l’unitat totalment
instal.lada i connexionada, inclòs p.p de material auxiliar i accessoris de connexió
Altres conceptes

u

41,69760

41,69760

Altres conceptes
P-10

2

Altres conceptes

Altres conceptes
P-6

Pàg.:

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,43000

€

€
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BM16-0SX1

P-12

u

PMP1-HC2F u

BMP1-H6XY

P-13

PP44-663X

u

m

BP44-1A3U

P-14

PP45-H8Y0

m

m

BP45-H5K0

P-15

13,39000

€

Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO
14443, amb teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65,
col·locat a la porta d’entrada del CPD i integrat amb el sistema existent

696,00

€

Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO
14443, amb teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65
Altres conceptes

653,28000
42,72000

€

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,08

€

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Altres conceptes

1,26000

€

€

0,82000

€

Cable de fibra òptica multitub, amb 24 fibres monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i
tubs passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (3 tubs actius i 3 tubs passius),
element central de reforç de material dielèctric (fibra de vidre) amb una resistència a tracció
de 4000 N, tubs cablejats en SZ al voltant de l'element central, coberta interior de polietilè
amb fil d'esquinçament, protecció antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150 micres de
gruix recoberta de copolímer termosegellat, coberta exterior de polietilè resistent a la radiació
UV amb fil d'esquinçament, segons especificacions del plec de condicions, col·locat en tub

2,09

€

Cable de fibra òptica multitub, amb 24 fibres monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i
tubs passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (3 tubs actius i 3 tubs passius),
element central de reforç de material dielèctric (fibra de vidre) amb una resistència a tracció
de 4000 N, tubs cablejats en SZ al voltant de l'element central, coberta interior de polietilè
amb fil d'esquinçament, protecció antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150 micres de
gruix recoberta de copolímer termosegellat, coberta exterior de polietilè resistent a la radiació
UV amb fil d'esquinçament
Altres conceptes

1,51000

€

€

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a
màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

12,50

€

Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de protecció
Altres conceptes

0,59000
11,91000

€
€

PP7MZ0000 u

Subministrament i instal·lació de ODF 24 ports dúplex LC/UPC. Miralls racks 1-2, racks 2-3,
racks 2-4, racks 3-4.

99,84

€

BP7GZ000000 u

ODF 24 ports dúplex LC/UPC (mirall rack 1-2, rack1-3, RACK 1-4)

70,36000
29,48000

€
€

167,55

€

134,85000
32,70000

€
€

184,68

€

175,89000
8,79000

€
€

4.386,82

€

PP4D-H92U u
u

PP7MZ0000 u

Subministrament i instal·lació de patch panel 24 posicions Cat6 IDC. Miralls racks 1-3, racks
1-4

BP7GZ000000 u

Patch panel 24 posicions Cat6 IDC (mirall rack 1-2, rack1-3, rack 1-4)

PP7MZ0000 u

Material provisional necessari per fer migracions sense interrupccions

BP7GZ000000 u

Material provisional necessari per fer migracions sense interrupccions
Altres conceptes

P-19

€

26,09000

Altres conceptes
P-18

3

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície
Altres conceptes

Altres conceptes
P-17

Pàg.:

0,58000

BP4D-H5LS

P-16

m

Data: 09/12/21

PP7MZ0000 u

Serveis d'instal·lació i posada en servei

SANT CUGAT - CPD2
Projecte tècnic d´adequació del Centre de Procés de Dades (CPD) de la Casa de Cultura de Sant Cugat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BP7GZ000000 u

Data: 09/12/21

Material vari
Altres conceptes

P-20

PPA0-HA56

u

Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color d'1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic
x22 i zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac,
receptor de telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o fumada i
amb suport muntat superficialment. Instal·lada, configurada i integrada amb el sistema
Milestone actual de videovigilància, incloent la llicència Milestone.

BPA1Z000000 u

Llicència Milestone Corporate+Care plus 1Y

BPA1-H5R8

Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color d'1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic
x22 i zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac,
receptor de telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o fumada i
amb suport per a muntar superficicialment
Altres conceptes

u

Pàg.:

4

351,78000
4.035,04000

€
€

1.915,26

€

374,06000

€

1.426,06000

€

115,14000

€
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Pàg.:

1

MA D'OBRA

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

23,04000

€

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

21,78000

€

A0112000

h

Cap de colla

26,86000

€

A0121000

h

Oficial 1a

25,36000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

26,21000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

22,51000

€

A013U001

h

Ajudant

22,11000

€

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

26,86000

€

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

25,39000

€

A0F-0013

h

Oficial 1a informàtic

81,56000

€

A0K-002B

h

Tècnic mig o superior

42,24000

€
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2

MAQUINÀRIA

C200-H7D3

u

Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

20,00000

€
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Pàg.:

3

MATERIALS

BEVE-1KB3

u

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge

66,25000

€

3.517,80000

€

BG10Z0000001 u

Quadre general del CPD de mando i protecció, autoportant, per una tensió d’aïllament 1.000V.
Valor eficaç corrent de curtcircuit de 50 KA amb un valor màxim de curtcircuit de 85KA segons les
normes UNE-EN 60439.1. Realitzat en xapa electrocincada de 1 a 2 mm d’espessor. Amb una
porta plena, totalment cablejada i mecanitzada per encabir en el seu interior, commutació
motoritzada Xarxa-Grup, protecció general, descarregador de sobretensions, analitzador de xarxes,
proteccions d’entrada, sortida i
by-pass per 1 UPS de 8 Kva. Protecció per circuits de corrent per equips IT, equips de
climatització i elements de seguretat, tot això perfectament muntat i conexionat.
- Construït segons REBT yNET/ IEB-42.
- Quadre elèctric amb porta plena y pany.
- Mesurada l’unitat totalment instal·lada i funcionant.
- Muntatge en superfície.

BG10Z0000002 u

Accesoris i cables schuko per als racks

277,91000

€

BG10Z0000003 u

Capçalera AC amb 2+2 Vigi 30 mA-16A

562,85000

€

BG10Z0000004 u

Base PDU de 7 ports amb LED i protecció sobretensions

58,63000

€

BG28-2HM4

Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària

22,83000

€

m

BG2F-2HLQ

m

Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària

14,85000

€

BG2I-0B8A

m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm

40,88000

€

BG33-G2VL

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

11,75000

€

BG33-G2VO

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,37000

€

BG33-G2W1

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

5,19000

€

BG49-192G

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

234,27000

€

BG4D-H5RW

u

Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal,
tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03
A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva,
interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió
diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en
3 minuts), per col·locar perfil DIN

495,07000

€

BGC7CGP0

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 20 kVA de potència,
temps d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >91%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60
segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel,
comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació
suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus
AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant

23.020,80000

€

BGWA-0AKQ

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense
halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

4,70000

€

BGWD-0AS2

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,53000

€

BGY1-1OZ6

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

26,68000

€

BGY3-0B2S

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

0,19000

€
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MATERIALS

BM16-0SX1

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície

26,09000

€

BMP1-H6XY

u

Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
amb teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65

653,28000

€

BMY2-0TBT

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,43000

€

BP44-1A3U

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,20000

€

BP45-H5K0

m

Cable de fibra òptica multitub, amb 24 fibres monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs
passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (3 tubs actius i 3 tubs passius), element central
de reforç de material dielèctric (fibra de vidre) amb una resistència a tracció de 4000 N, tubs
cablejats en SZ al voltant de l'element central, coberta interior de polietilè amb fil d'esquinçament,
protecció antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150 micres de gruix recoberta de copolímer
termosegellat, coberta exterior de polietilè resistent a la radiació UV amb fil d'esquinçament

1,51000

€

BP4D-H5LS

u

Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de protecció

0,59000

€

70,36000

€

Patch panel 24 posicions Cat6 IDC (mirall rack 1-2, rack1-3, rack 1-4)

134,85000

€

BP7GZ0000003 u

Material provisional necessari per fer migracions sense interrupccions

175,89000

€

BP7GZ0000004 u

Material vari

351,78000

€

BPA1-H5R8

Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color d'1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic x22 i
zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de
telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o fumada i amb suport per a
muntar superficicialment

1.426,06000

€

374,06000

€

BP7GZ0000001 u

ODF 24 ports dúplex LC/UPC (mirall rack 1-2, rack1-3, RACK 1-4)

BP7GZ0000002 u

u

BPA1Z0000001 u

Llicència Milestone Corporate+Care plus 1Y
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PARTIDES D'OBRA

P-1

GGC7CGPU

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, de 20 kVA de potència, temps
d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400
V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60
Hz, rendiment total >91%, factor de potència
d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del
125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons,
THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de
connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació
remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i
RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i
MODBUS, comunicació local amb display LCD i
LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant, col·locat

Rend.: 1,000

Unitats

24.593,15

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,800 /R x

26,86000 =

21,48800

A013U001

h

Ajudant

8,000 /R x

22,11000 =

176,88000

A0121000

h

Oficial 1a

8,000 /R x

25,36000 =

202,88000

Subtotal:

401,24800

401,24800

Materials
BGC7CGP0 u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, de 20 kVA de potència, temps
d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400
V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60
Hz, rendiment total >91%, factor de potència
d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del
125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons,
THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de
connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació
remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i
RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i
MODBUS, comunicació local amb display LCD i
LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant

x 23.020,8000 =

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

23.020,80000

23.020,80000

5,00 %

23.020,80000
23.422,04800
1.171,10240
24.593,15040
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PARTIDES D'OBRA

P-2

PEVB-6PHS

u

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada via IP, a l’actual
sistema ZABBIX de monitorització de xarxa de
l’ajuntament

Rend.: 1,000

99,73

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

25,39000 =

15,23400

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,600 /R x

21,78000 =

13,06800

Subtotal:

28,30200

28,30200

Materials
BEVE-1KB3 u

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de
muntatge

x

1,000

66,25000 =

Subtotal:

66,25000
66,25000

66,25000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,42453

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

94,97653
4,74883

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-3

PG10Z0000001 u

Subministrament i instal. lació del quadre general del
CPD de mando i protecció.

99,72536

Rend.: 1,000

4.913,95

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

16,000 /R x

23,04000 =

368,64000

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

16,000 /R x

26,86000 =

429,76000

Subtotal:

798,40000

798,40000

Materials
BP7GZ0000 u

Material vari

1,000

x

351,78000 =

351,78000

BG10Z0000 u

Quadre general del CPD de mando i protecció,
autoportant, per una tensió d’aïllament 1.000V. Valor
eficaç corrent de curtcircuit de 50 KA amb un valor
màxim de curtcircuit de 85KA segons les normes
UNE-EN 60439.1. Realitzat en xapa electrocincada
de 1 a 2 mm d’espessor. Amb una porta plena,
totalment cablejada i mecanitzada per encabir en el
seu interior, commutació motoritzada Xarxa-Grup,
protecció general, descarregador de sobretensions,
analitzador de xarxes, proteccions d’entrada, sortida i
by-pass per 1 UPS de 8 Kva. Protecció per circuits
de corrent per equips IT, equips de climatització i
elements de seguretat, tot això perfectament muntat i
conexionat.
- Construït segons REBT yNET/ IEB-42.
- Quadre elèctric amb porta plena y pany.
- Mesurada l’unitat totalment instal·lada i funcionant.
- Muntatge en superfície.

1,000

x 3.517,80000 =

3.517,80000

Subtotal:

3.869,58000

3.869,58000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

11,97600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4.679,95600
233,99780

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-4

PG10Z0000002 u

Redistribució del cablejat intern amb nous pasacables
verticals i horitzontals. Instal·lació en cada rack de
capçalera d’elements de protecció de corrent AC i 4
bases d’alimentació PDU de 7 ports amb LED i
protecció de sobretensions.

4.913,95380

Rend.: 1,000

4.596,93

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

16,000 /R x

23,04000 =

368,64000

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

16,000 /R x

26,86000 =

429,76000

Subtotal:

798,40000

798,40000

Materials
BG10Z0000 u

Accesoris i cables schuko per als racks

1,000

x

277,91000 =

277,91000

BG10Z0000 u

Capçalera AC amb 2+2 Vigi 30 mA-16A

4,000

x

562,85000 =

2.251,40000

BG10Z0000 u

Base PDU de 7 ports amb LED i protecció
sobretensions

16,000

x

58,63000 =

938,08000

Subtotal:

3.467,39000

3.467,39000

Partides d'obra
PG33-E4W7 m

Subministrament e instal. lació de circuit monofàsic
de 16A amb servei de SAI per donar servei al Rack.
Realitzat amb cable multiconductor d’aïllament UNE
RZ1-K 06/1KV lliure d’halògens de 3x2,5mm2 de
secció nominal, incloent la part proporcional de borns
de connexió i resgistre, peces especials, mà d’obra de
muntatge, acabat en base aerea tipus cetac de
2x16+TT. Construït segons NTE-IEB, R.E.B.T.
Mesurada l’unitat des del quadre de distribució del
CPD fins cadascuna de les bases del Rack

x

50,000

2,00518 =

Subtotal:

100,25900

100,25900

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

11,97600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4.378,02500
218,90125

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

PG24CLU

m

100,25900

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200
mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
encastada

4.596,92625

Rend.: 1,000

Unitats

72,54

Preu

Parcial

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,045 /R x

23,04000 =

1,03680

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,112 /R x

26,86000 =

3,00832

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

4,04512

4,04512

Materials
BG2I-0B8A m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200
mm

1,020

x

40,88000 =

41,69760

BG28-2HM4 m

Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200
mm d'amplària

1,020

x

22,83000 =

23,28660

Subtotal:

64,98420

64,98420

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06068

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

69,09000
3,45450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-6

PG2H-4GCK

m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200
mm, amb 2 compartiments, muntada suspesa

72,54450

Rend.: 1,000

Unitats

101,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,235 /R x

26,86000 =

6,31210

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,096 /R x

23,04000 =

2,21184

Subtotal:

8,52394

8,52394

Materials
BGWA-0AK u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000

x

4,70000 =

4,70000

BG2F-2HLQ m

Perfil separador per a safata aïllant sense halògens,
de 60 mm d'alçària

1,020

x

14,85000 =

15,14700

BGY1-1OZ6 u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de material sense halògens de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000

x

26,68000 =

26,68000

BG2I-0B8A m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200
mm

1,020

x

40,88000 =

41,69760

Subtotal:

PG3E44A

m

88,22460

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12786

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

96,87640
4,84382

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-7

88,22460

Subministrament e instal. lació d’acometides
elèctriques per entrades i sortida de SAI realitzant
mitjançant cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetratapolar,
de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000

101,72022

7,26

€
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PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,032 /R x

26,86000 =

0,85952

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,032 /R x

23,04000 =

0,73728

Subtotal:

1,59680

1,59680

Materials
BG33-G2W1 m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

5,19000 =

Subtotal:

5,29380

5,29380

5,29380

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02395

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,91455
0,34573

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-8

PG3E44C

m

Subministrament e instal. lació de la linia
d’alimentació trifàsica+toma de terra del quadre de
CPD, des del quadre general de l'edifici, realitzada
amb cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetratapolar,
de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

7,26028

Rend.: 1,000

Unitats

14,71

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

Subtotal:

1,99600

1,99600

Materials
BG33-G2VL m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

11,75000 =

Subtotal:

11,98500

11,98500

11,98500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

14,01094
0,70055

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,71149
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PARTIDES D'OBRA

P-9

PG3E7DL

m

Subminstrament de xarxa de terra equipotencial per
safates i elements metàl. lics del CPD, mitjançant
cable de coure nu. Partint de l’unitat totalment
acabada i connectada, amb tot el matareial necessari
per la seva correcta instal. lació i funcionament

Rend.: 1,000

Unitats

10,84

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

Subtotal:

9,98000

9,98000

Materials
BGY3-0B2S u

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

x

1,000

0,19000 =

Subtotal:

0,19000
0,19000

0,19000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14970

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,31970
0,51599

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG33-E4W7

m

Subministrament e instal. lació de circuit monofàsic
de 16A amb servei de SAI per donar servei al Rack.
Realitzat amb cable multiconductor d’aïllament UNE
RZ1-K 06/1KV lliure d’halògens de 3x2,5mm2 de
secció nominal, incloent la part proporcional de borns
de connexió i resgistre, peces especials, mà d’obra de
muntatge, acabat en base aerea tipus cetac de
2x16+TT. Construït segons NTE-IEB, R.E.B.T.
Mesurada l’unitat des del quadre de distribució del
CPD fins cadascuna de les bases del Rack

10,83569

Rend.: 1,000

Unitats

2,11

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

23,04000 =

0,27648

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

26,86000 =

0,32232

Subtotal:

0,59880

0,59880

Materials
BG33-G2VO m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020

x

Subtotal:

1,37000 =

1,39740

1,39740

1,39740
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00898

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,00518
0,10026

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG45-HAJC

u

Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions
en
3
minuts),
reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

2,10544

Rend.: 1,000

530,46

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

Subtotal:

9,98000

9,98000

Materials
BG4D-H5R u

Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

x

1,000

495,07000 =

Subtotal:

495,07000

495,07000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14970

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

505,19970
25,25999

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-EMJ5

u

495,07000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

530,45969

Rend.: 1,000

Unitats

260,90

Preu

Parcial

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,330 /R x

26,86000 =

8,86380

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

13,47180

13,47180

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,53000 =

0,53000

BG49-192G u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x

234,27000 =

234,27000

Subtotal:

234,80000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20208

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

248,47388
12,42369

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

PG47Z0000001 u

234,80000

Subministrament i instal.lació de protecció
magnetotèrmica en quadre general del edifici per
donar servei a la línia d’alimentació del quadre del
CPD. S’instal.larà en aquest quadre una protecció de
4x63A, equipat amb diferencial regulable tipus RH99.
Mesurada
l’unitat
totalment
instal.lada
i
connexionada, inclòs p.p de material auxiliar i
accessoris de connexió

260,89757

Rend.: 1,000

791,36

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG45-HAJC u

Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

1,000

x

505,19970 =

505,19970

PG47-EMJ5 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000

x

248,47388 =

248,47388

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

753,67358

5,00 %

753,67358
753,67358
37,68368
791,35726
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PARTIDES D'OBRA

P-11

PM15-4ICQ

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,000

39,91

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

25,39000 =

6,09360

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

21,78000 =

5,22720

Subtotal:

11,32080

11,32080

Materials
BMY2-0TBT u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

1,000

x

0,43000 =

0,43000

BM16-0SX1 u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

1,000

x

26,09000 =

26,09000

Subtotal:

26,52000

26,52000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16981

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

38,01061
1,90053

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

PMP1-HC2F

u

Lector de targetes de memòria protegida sense
contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
amb teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat a la
porta d’entrada del CPD i integrat amb el sistema
existent

39,91114

Rend.: 1,000

696,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R
A01-FEPH

h
h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

25,39000 =

5,07800

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,78000 =

4,35600

Subtotal:

9,43400

9,43400

Materials
BMP1-H6XY u

Lector de targetes de memòria protegida sense
contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
amb teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65

x

1,000

653,28000 =

Subtotal:

653,28000

653,28000

653,28000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14151

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

662,85551
33,14278

COST EXECUCIÓ MATERIAL

695,99829
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PARTIDES D'OBRA

P-13

PP44-663X

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

Rend.: 1,000

Unitats

2,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

21,78000 =

0,32670

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

25,39000 =

0,38085

Subtotal:

0,70755

0,70755

Materials
BP44-1A3U m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

x

1,050

1,20000 =

Subtotal:

1,26000

1,26000

1,26000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01061

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,97816
0,09891

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-14

PP45-H8Y0

m

Cable de fibra òptica multitub, amb 24 fibres
monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT
d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs
passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (3
tubs actius i 3 tubs passius), element central de reforç
de material dielèctric (fibra de vidre) amb una
resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en SZ
al voltant de l'element central, coberta interior de
polietilè amb fil d'esquinçament, protecció
antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150
micres de gruix recoberta de copolímer termosegellat,
coberta exterior de polietilè resistent a la radiació UV
amb fil d'esquinçament, segons especificacions del
plec de condicions, col·locat en tub

2,07707

Rend.: 1,000

Unitats

2,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,010 /R x

21,78000 =

0,21780

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,010 /R x

25,39000 =

0,25390

Subtotal:

0,47170

Materials
BP45-H5K0 m

Cable de fibra òptica multitub, amb 24 fibres
monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT
d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs
passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (3
tubs actius i 3 tubs passius), element central de reforç
de material dielèctric (fibra de vidre) amb una
resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en SZ

1,000

x

1,51000 =

1,51000

0,47170

SANT CUGAT - CPD2
Projecte tècnic d´adequació del Centre de Procés de Dades (CPD) de la Casa de Cultura de Sant Cugat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/12/21

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

al voltant de l'element central, coberta interior de
polietilè amb fil d'esquinçament, protecció
antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150
micres de gruix recoberta de copolímer termosegellat,
coberta exterior de polietilè resistent a la radiació UV
amb fil d'esquinçament
Subtotal:

1,51000

1,51000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00708

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,98878
0,09944

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-15

PP4D-H92U

u

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de
fusions de 48 en el mateix punt, com a màxim, amb
preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i
maniguets de protecció

2,08821

Rend.: 1,000

Unitats

12,50

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,1667 /R x

21,78000 =

3,63073

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,1667 /R x

25,39000 =

4,23251

Subtotal:

7,86324

7,86324

Maquinària
C200-H7D3 u

0,1667 /R x

Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

20,00000 =

Subtotal:

3,33400

3,33400

3,33400

Materials
BP4D-H5LS u

Part proporcional de material per a neteja i preparació
de fibra òptica i maneguets de protecció

x

1,000

0,59000 =

Subtotal:

0,59000
0,59000

0,59000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11795

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,90519
0,59526

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-16

PP7MZ0000001 u

Subministrament i instal·lació de ODF 24 ports dúplex
LC/UPC. Miralls racks 1-2, racks 2-3, racks 2-4, racks
3-4.

12,50045

Rend.: 1,000

Unitats

99,84

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

22,51000 =

11,25500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

Subtotal:
Materials

24,36000

24,36000

SANT CUGAT - CPD2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/12/21

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

BP7GZ0000 u

ODF 24 ports dúplex LC/UPC (mirall rack 1-2,
rack1-3, RACK 1-4)

x

1,000

70,36000 =

Subtotal:

70,36000
70,36000

70,36000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,36540

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

95,08540
4,75427

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-17

PP7MZ0000002 u

Subministrament i instal·lació de patch panel 24
posicions Cat6 IDC. Miralls racks 1-3, racks 1-4

99,83967

Rend.: 1,000

167,55

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

22,51000 =

11,25500

Subtotal:

24,36000

24,36000

Materials
BP7GZ0000 u

Patch panel 24 posicions Cat6 IDC (mirall rack 1-2,
rack1-3, rack 1-4)

x

1,000

134,85000 =

Subtotal:

134,85000
134,85000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,36540

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

159,57540
7,97877

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-18

PP7MZ0000003 u

134,85000

Material provisional necessari per fer migracions
sense interrupccions

167,55417

Rend.: 1,000

184,68

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BP7GZ0000 u

Material provisional necessari per fer migracions
sense interrupccions

x

1,000

175,89000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

175,89000
175,89000

175,89000
8,79450

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-19

PP7MZ0000004 u

Serveis d'instal·lació i posada en servei

184,68450

Rend.: 1,000
Unitats

4.386,82
Preu

Parcial

Ma d'obra
A0F-0013

h

Oficial 1a informàtic

24,000 /R x

81,56000 =

1.957,44000

42,24000 =

1.013,76000

23,04000 =

368,64000

A0K-002B

h

Tècnic mig o superior

24,000 /R x

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

16,000 /R x

175,89000

€
Import

SANT CUGAT - CPD2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/12/21

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

A0F-000E

h

16,000 /R x

Oficial 1a electricista

26,86000 =

Subtotal:

429,76000
3.769,60000

3.769,60000

Materials
BP7GZ0000 u

Material vari

x

1,000

351,78000 =

Subtotal:

351,78000
351,78000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

56,54400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4.177,92400
208,89620

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

PPA0-HA56

u

351,78000

Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV),
color d'1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic x22 i
zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de
gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de
telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb
bombolla transparent o fumada i amb suport muntat
superficialment. Instal·lada, configurada i integrada
amb el sistema Milestone actual de videovigilància,
incloent la llicència Milestone.

4.386,82020

Rend.: 1,000

1.915,26

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

25,39000 =

12,69500

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

21,78000 =

10,89000

Subtotal:

23,58500

23,58500

Materials
BPA1Z0000 u

Llicència Milestone Corporate+Care plus 1Y

1,000

x

374,06000 =

374,06000

BPA1-H5R8 u

Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV),
color d'1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic x22 i
zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de
gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de
telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb
bombolla transparent o fumada i amb suport per a
muntar superficicialment

1,000

x 1.426,06000 =

1.426,06000

Subtotal:

1.800,12000

1.800,12000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35378

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1.824,05878
91,20294

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.915,26171

SANT CUGAT - CPD2
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PRESSUPOST

Data: 09/12/21

Obra

01

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA

Capítol

01

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Pàg.:

1

1 PG10Z0000001 u

Subministrament i instal. lació del quadre general del CPD de mando i
protecció. (P - 3)

4.913,95

1,000

4.913,95

2 PG3E7DL

m

Subminstrament de xarxa de terra equipotencial per safates i elements
metàl. lics del CPD, mitjançant cable de coure nu. Partint de l’unitat
totalment acabada i connectada, amb tot el matareial necessari per la
seva correcta instal. lació i funcionament (P - 9)

10,84

5,000

54,20

3 PG47Z0000001 u

Subministrament i instal.lació de protecció magnetotèrmica en quadre
general del edifici per donar servei a la línia d’alimentació del quadre
del CPD. S’instal.larà en aquest quadre una protecció de 4x63A,
equipat amb diferencial regulable tipus RH99. Mesurada l’unitat
totalment instal.lada i connexionada, inclòs p.p de material auxiliar i
accessoris de connexió (P - 10)

791,36

1,000

791,36

4 PG3E44C

m

Subministrament e instal. lació de la linia d’alimentació trifàsica+toma
de terra del quadre de CPD, des del quadre general de l'edifici,
realitzada amb cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetratapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 8)

14,71

15,000

220,65

5 PG24CLU

m

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada encastada (P - 5)

72,54

15,000

1.088,10

6 PG3E44A

m

Subministrament e instal. lació d’acometides elèctriques per entrades i
sortida de SAI realitzant mitjançant cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetratapolar, de secció 4x10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata (P - 7)

7,26

25,000

181,50

TOTAL

Capítol

01.01

7.249,76

Obra

01

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA

Capítol

02

SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA

1 GGC7CGPU

TOTAL
Obra

Capítol

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble
conversió, de 20 kVA de potència, temps d'autonomia de 120 minuts,
tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador,
classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >91%, factor de potència d'entrada =1 al
100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega
admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons,
THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4
equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i
ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i
MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de
plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat
(P - 1)

24.593,15

01.02
01

1,000

24.593,15

24.593,15
SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA

EUR
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PRESSUPOST
Capítol

03

1 PM15-4ICQ

TOTAL

Data: 09/12/21

u

Capítol

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 11)

39,91

01

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA

04

SISTEMA DE SEGURETAT

Capítol

39,91

39,91

Capítol

TOTAL

1,000

01.03

u

2

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Obra

1 PMP1-HC2F

Pàg.:

Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a
13,65 MHz, segons ISO 14443, amb teclat, per a interior, amb una
distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat a la porta
d’entrada del CPD i integrat amb el sistema existent (P - 12)

696,00

1,000

01.04

696,00

696,00

Obra

01

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA

Capítol

05

SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA

1 PPA0-HA56

u

Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color d'1/4'', resolució
460 línies, zoom òptic x22 i zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02
lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de telemetria
multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o fumada i
amb suport muntat superficialment. Instal·lada, configurada i integrada
amb el sistema Milestone actual de videovigilància, incloent la llicència
Milestone. (P - 20)

1.915,26

2,000

3.830,52

2 PP44-663X

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 13)

2,08

20,000

41,60

TOTAL

Capítol

01.05

3.872,12

Obra

01

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA

Capítol

06

TRASLLAT DE 3 RACKS I INSTAL·LACIÓ DE NOU RACK

1 PP44-663X

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 13)

2,08

500,000

1.040,00

2 PP45-H8Y0

m

Cable de fibra òptica multitub, amb 24 fibres monomode segons
especificació ITU-T G.652D, estructura interna de 6 tubs (tubs actius
de PBT d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs passius de
polietilè), disposició de 8 fibres per tub (3 tubs actius i 3 tubs passius),
element central de reforç de material dielèctric (fibra de vidre) amb una
resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en SZ al voltant de
l'element central, coberta interior de polietilè amb fil d'esquinçament,
protecció antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150 micres de
gruix recoberta de copolímer termosegellat, coberta exterior de polietilè
resistent a la radiació UV amb fil d'esquinçament, segons
especificacions del plec de condicions, col·locat en tub (P - 14)

2,09

60,000

125,40

EUR
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PRESSUPOST
3 PP4D-H92U

Data: 09/12/21

Pàg.:

3

u

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el
mateix punt, com a màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de
perdues i maniguets de protecció (P - 15)

12,50

72,000

900,00

4 PP7MZ0000001 u

Subministrament i instal·lació de ODF 24 ports dúplex LC/UPC. Miralls
racks 1-2, racks 2-3, racks 2-4, racks 3-4. (P - 16)

99,84

8,000

798,72

5 PP7MZ0000002 u

Subministrament i instal·lació de patch panel 24 posicions Cat6 IDC.
Miralls racks 1-3, racks 1-4 (P - 17)

167,55

4,000

670,20

6 PP7MZ0000003 u

Material provisional necessari per fer migracions sense interrupccions
(P - 18)

184,68

1,000

184,68

7 PG10Z0000002 u

Redistribució del cablejat intern amb nous pasacables verticals i
horitzontals. Instal·lació en cada rack de capçalera d’elements de
protecció de corrent AC i 4 bases d’alimentació PDU de 7 ports amb
LED i protecció de sobretensions.
(P - 4)

4.596,93

1,000

4.596,93

8 PG2H-4GCK

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 2
compartiments, muntada suspesa (P - 6)

101,72

3,000

305,16

4.386,82

1,000

4.386,82

m

9 PP7MZ0000004 u
TOTAL

Capítol

Serveis d'instal·lació i posada en servei (P - 19)
01.06

13.007,91

Obra

01

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTURA

Capítol

07

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

1 PEVB-6PHS

TOTAL

Capítol

u

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada
i connectada via IP, a l’actual sistema ZABBIX de monitorització de
xarxa de l’ajuntament (P - 2)
01.07

99,73

1,000

99,73

99,73

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/12/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
7.249,76
Capítol
01.02
SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA
24.593,15
Capítol
01.03
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
39,91
Capítol
01.04
SISTEMA DE SEGURETAT
696,00
Capítol
01.05
SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA
3.872,12
Capítol
01.06
TRASLLAT DE 3 RACKS I INSTAL·LACIÓ DE NOU RACK
13.007,91
Capítol
01.07
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
99,73
Obra
01
SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTU
49.558,58
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49.558,58
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

SANT CUGAT: ADEQUACIÓ DEL CPD DE LA CASA DE CULTUR

49.558,58
49.558,58

euros

SANT CUGAT - CPD2
Projecte tècnic d´adequació del Centre de Procés de Dades (CPD) de la Casa de Cultura de Sant Cugat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

49.558,58

Subtotal

49.558,58

21 % IVA SOBRE 49.558,58...............................................................................................

10.407,30

€

59.965,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )

1

