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1.1

Objecte

L’objecte del present Plec és la definició de les especificacions tècniques per a la
contractació de l’execució d’actuacions elèctriques de petit format a les
instal·lacions de l’Anella Olímpica, les quals són el Palau Sant Jordi, el Sant Jordi
Club, l’Estadi Lluis Companys i l’explanada.
Aquesta contractació presta a comprendre l’execució d’uns treballs relacionats amb
instal·lacions elèctriques, més de totes les feines addicionals interconnectades amb
ella, amb l’objecte de realitzar reparacions i millores continues de les instal·lacions
que constitueixen el recinte de les edificacions anteriorment referides.
Per a la realització del present contracte, s’haurà de donar compliment a tota la
normativa tècnica, de salut i riscos laborals vigent, així com la normativa que sigui d’
aplicació per les característiques dels treballs a realitzar.
És objecte d’aquest plec definir els treballs que l’Adjudicatari haurà de realitzar, amb
la màxima puntualitat, dedicació i professionalitat.
L’Adjudicatari s’obliga, en relació als treballs a realitzar, a:
 L’objecte contractual queda definit per l’execució de les actuacions de
conformitat amb aquest Plec. En aquest sentit, caldrà disposar de tots els
mitjans per tal d’evitar possibles afectacions sobre qualsevol element existent
seguint indicacions de la propietat BSM, inclòs en l’import de contracte.
 El contractista coneix i accepta que les actuacions no podran afectar a l’ús de
l’Anella Olímpica (alimentacions, serveis, funcionament, esdeveniments, etc),
evitant ocasionar molèsties als usuaris i sense cap tipus de compensació
econòmica a aquests efectes.
 En aquest sentit, l’adjudicatari s’obliga a posar a disposició de l’actuació de
referència, tots els recursos humans, materials, maquinaria especifica i
mitjans auxiliars necessaris per tal d’assolir els terminis previstos i així evitar
interferències amb usuaris i personal autoritzat. En conseqüència, la propietat
BSM podrà exigir al contractista que tingui disponibilitat per a treballar
qualsevol hora del dia i nit durant tots els dies de la setmana.
 Garantir la correcta execució de les actuacions que li siguin encomanades.


Aquestes actuacions seran sol·licitades i planificades per el responsable de la
gestió de la instal·lació.
Les dates de execució de les tasques a realitzar seran acordades amb la
propietat i coordinades amb les necessitats operatives de les instal·lacions,
evitant interferències amb esdeveniments, actes, altres obres de diversa
tipologia, etc.

 L’adjudicatari informarà en tot moment al tècnic responsable de BSM de les
tasques a realitzar i consultarà amb el tècnic de BSM abans de fer qualsevol
modificació respecte els treballs estipulats.

 Complir, estrictament, la legislació tècnica vigent que faci referència als
materials i treballs objecte del contracte.
 Complir la normativa vigent de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra
que sigui d’aplicació.
 Treballar d’acord amb la política mediambiental de BSM.
 Serà necessari la realització d’una visita conjunta de l’adjudicatari i tècnic
responsable de BSM per poder concretar i definir diversos aspectes de les
actuacions com materials, temps d’execució, dates d’execució de les obres,
etc.
 Els materials relatius a il·luminació i equips elèctrics seran a escollir per la
propietat abans d’iniciar l’execució de les actuacions.
 L’adjudicatari serà responsable de la realització de probes de funcionament
de tot el material i equips subministrats, comprovant la seva correcta
operativitat.
 L’adjudicatari farà entrega de tota la documentació tècnica del equips
instal·lats i de esquemes elèctrics actualitzats AS-BUILT en format .dwg i .pdf,
tant de las instal·lacions modificades amb totes les modificacions, com de les
noves instal·lacions: nous quadres elèctrics.
 Serà necessari la formalització de un Pla de Seguretat i Salut per realitzar totes
les actuacions.

1.2

Descripció dels treballs a realitzar :

Constaran de diverses actuacions per tota l’Anella Olímpica, tant pel Palau Sant
Jordi, el Sant Jordi Club, l’Estadi Olímpic Lluis Companys i l’explanada. Aquestes
actuacions seran realitzades en diferents zones de la instal·lació, es podran dur a
terme simultàniament o per separat, segons les indicacions de la propietat BSM,
sempre que estiguin en les òptimes condicions de funcionament i seguretat.
Els treballs seran de diferents tipus segons les necessitats de la instal·lació:
-

A) Millora de l'enllumenat del control d'accés i parterre exterior de la façana
Est del Palau Sant Jordi.

-

B) Renovació d’enllumenat i d’instal·lacions elèctriques associades

Serà necessari formalitzar un Pla de seguretat per realitzar totes les actuacions.

Les actuacions a realitzar com a objecte del contracte, per les quals l’empresa
Adjudicatària ha de tenir la capacitat per dur a terme la seva gestió, planificació,
coordinació i execució, es detallen a continuació:

A) Millora de l'enllumenat del control d'accés i parterre exterior de la façana
Est del Palau Sant Jordi:

Per dur a terme la millora de l’enllumenat de la zona de parterre de la façana
Est del Palau Sant Jordi i satisfer així els requeriments operatius de la
instal·lació, els treballs a efectuar seran:


Muntatge de 2 columnes centrals amb 4 projectors LED 162W segon
estudi lumínic realitzat:





-

Obra civil.

-

Subministrament e instal·lació de 2 columnes.

-

Subministrament, instal·lació i enfocament 4 projectors a
cada columna, incloent material auxiliar necessari per la
seva correcta instal·lació elèctrica i mecànica, mitjans
elevadors, etc:

Alimentació dels projectors des de nou armari elèctric:
-

Subministrament e instal·lació nou armari elèctric

-

Obra civil, subministrament i estesa de cable fins a projectors.

Alimentació des de quadre elèctric existent SA-2 al nou armari:
-

Subministrament e instal·lació d’equips necessaris per
protecció i maniobra en capçalera.

-

Subministrament i estesa de cable fins a nou armari.

A continuació es desglossen les partides de cadascun dels treballs a realitzar:


Muntatge de 2 columnes centrals amb 4 projectors LED 162W:

2 ud

Cimentacions per columnes: inclou excavació en terra, mitjans mecànics,
acopi de terres, transport a abocador, reomplert de formigó confeccionat
en obra amb armat, col·locació de suport de les columnes, etc

8 ud

Projector LED de les següents característiques:
Flujo lumínico inicial: 21000 lm
Tolerancia de flujo lumínico: +/-7%
Eficacia de la luminaria LED inicial: 130 lm/W
Índice inic. de temperatura de color: 4000 K
Inic. Índice de reproducción del color: >70
Cromacidad inicial: (0.382, 0.379) SDCM <3
Potencia de entrada inicial: 162 W
Tolerancia de consumo de energía: +/-10%
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Material del reflector: Acrilato
Material óptico: Polymethyl methacrylate
Material cubierta óptica/lente: Vidrio
Material de fijación: Aluminum
Acabado cubierta óptica/lente: Clara
Longitud total: 340,5 mm
Anchura total: 422 mm
Altura total: 40 mm
Área de proyección efectiva: 0,15 m²
Peso neto (pieza): 7,500 kg
Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C
Código de protección de entrada: IP66
Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 [IK08]



2 ud

Columna d’acer de carboni galvanitzat en calent segon ISO 1461:99 de 9
metres d’alçada.

2 ud

Creueta d’acer de carboni galvanitzat per 4 projectors

2 ud

Cofret interior per enllumenat 4 entrades/4 sortides equipades amb
fusibles de 2A

2 ud

Cofret interior per enllumenat 2 entrades/2 sortides equipades amb
fusibles de 2A

2 ud

9 metres de cable de 3x2,5mm2

8 ud

Base aèria 2P+T 16 A IP67

8 ud

Clavija aèria 2P+T 16A IP67

2 ud

Piqueta de terra de 2 m + cable Cu 35 mm2 + accessoris de connexió

Alimentació dels projectors des de nou armari elèctric:
-

Instal·lació nou armari elèctric ubicat en façana Est per alimentació i
control dels nous projectors:
1 ud

Armari mural acero IP66 de dimensions 1000mm x 600mm x 250mm.
Equipat amb: Placa metàl·lica de muntatge, Taulat de protecció, Kit
fixació, Tancament amb pany, Porta plans metàl·lic i accessoris
necessaris para correcta instal·lació.
Es muntarà adossat en paret exterior a 70 cm del terra.

El armari inclourà els equips descrits a continuació, segon esquema
unifilar inclòs en l’Annex.

-

1 ud

Pilot senyalització xarxa trifàsica

1 ud

Interruptor magnetotèrmic 25A/4p

1 ud

Interruptor diferencial 4p/63A/500mA "A" Si selectiu

3 ud

Transformadors d´intensitat 40/5A

1 ud

Central de mesura

2 ud

Fusible 3P+N 2A

5 ud

Fusible 1P+N 2A

1 ud

Repartidor modular 4p/100A

3 ud

Interruptor magnetotèrmic 10A/4p

1 ud

Interruptor magnetotèrmic 16A/4p

2 ud

Interruptor diferencial 4p/63A/300mA "A" Si

2 ud

Interruptor diferencial 4p/40A/30mA "AC"

1 ud

Interruptor magnetotèrmic 6A/2p

1 ud

Interruptor magnetotèrmic 10A/2p

1 ud

Interruptor diferencial 2p/40A/30mA "AC"

4 ud

Pilots de senyalització vermell

1 ud

Llum compacta baix consum fixació magnètica, amb interruptor

1 ud

Toma de corrent IPC 2P+TTL (schuko)

1 ud

Cablejat, canaleta i petit material. Inclou platina de terra.
Els cables s’identificaran amb colors. La borna de sortida al neutre serà
blava i la borna de terra a/v.
Es lliurarà esquema unifilar, frontal del armari i llistat de material.

Obra civil, subministrament i estesa de cable fins a projectors:
55 m

Obertura de rasa de 0,50 m x 0,40 m en terra per canalització
subterrània i distribució elèctrica: Inclou mitjans mecànics, acopi de
terres i reomplert de rasa. (11m + 28m + 10m + 6m)

55 m

Estesa en rases de cable Cu 35 mm2

110 m
6 ud

Subministrament i estesa de tub corrugat flexible M110 per
canalització subterrània
Arquetes de fundació: Inclou excavació de 0,40x0,40x0,60m en terra,
mitjans mecànics, acopi de terres, subministrament e instal·lació de

arqueta 0,40x0,40x0,60m de formigó amb tapa de registre de
fundació, transport de terra a abocador, etc
50 m



Subministrament i estesa de cable RZ1-K 0,6/1kV 5G6 (11 + 39 m)

Alimentació des de quadre elèctric existent SA-2 al nou armari:
-

Instal·lació d’equips necessaris per protecció i maniobra en capçalera.
1 ud

Interruptor magnetotèrmic 32A/4p "C"

1 ud

Interruptor diferencial Vigi selectiu 4p/63A/1000mA "A"

1 ud

Contacto de senyalització SD

1 ud

Contactor 32A/4p

1 ud

Relé auxiliar biestable BF3 24Vcc i base FN-DE perfil DIN

1 ud

Contacto auxiliar LAD N22 (2NA+2NC)

1 ud

Pilot de senyalització ø 22 mm amb LED integrat vermell
230…240 Vac

1 ud

Selector ø 22mm amb clau nº455 3 posicions fixes

5 m

Cablejat de selector en interior de armari. Secció 1,5mm2 vermell,
enfundat

30 m

-

Estesa des de SA-2 fins CLAD nº17 de cable secció 10x1,5, VV-K 0,6/1kV,

Subministrament i estesa de cable i accessoris fins a nou armari.
40 m

Cable RZ1-K 0,6/1kV 5G16

4,5 m

Safata PVC perforada 100x200

4,5 m

Tapa per Safata PVC 100x200

6 ud
14 m

Suports verticals per Safata PVC
Tub rígid de acero inoxidable endollable M50

1 p/a Varis accessoris para tub d’acer (Ràcords, etc)
7 m

Tub metàl·lic flexible PG36

2 ud

Corbes metàl·liques flexibles PG36 2 m. equipat amb ràcords judodix

1 ud

Corbes metàl·liques flexibles PG36 0,5 m. equipat amb ràcords judodix

2 ud

Forat broca diamant. Diàmetre 100mm. Espessor paret: 200 mm

2 ud

Caixa d’acer amb accessori tub-caixa (206x156x83mm)

2 ud

Taps roscats para caixa de acer exterior M25



2 ud

Taps roscats para caixa de acer exterior M32

2 ud

Maneguet d’acoblament M50 en caixes d’acer

1 ud

Maneguet d’acoblament acer tub escomesa M50

4 ms

Tub corrugat flexible mètrica 90

1 m

Safata PVC perforada 100x200

1 m

Tapa per Safata PVC 100x200

2 ud

Suports verticals per Safata PVC

Partides varies:
-

Legalització de la instal·lació i enfocament dels nous projectors en
horari nocturn.

-

Càrrega i descàrrega de residus a contenidor i transport a l’abocador
autoritzat.

-

Preveure durant els treballs a realitzar la prevenció de riscos laborals
del propi personal i la duració de l’obra des de l’inici fins al final
d’execució.

-

Es realitzarà el control de qualitat: obtenció de resultats i
especificacions amb fitxes tècniques dels materials executats.

B) Renovació d’enllumenat i d’instal·lacions elèctriques associades:
1. Substitució projectors emergències Estadi:
Substitució dels 62 projectors d'emergència del Estadi Olímpic ubicats en
passarel·la i torres, per nous projectors LED amb menor consum, més fiabilitat
i més temps de vida útil. Els treballs a efectuar en aquesta actuació seran:


Projecte de càlcul d'estructures amb un estudi de l’afectació del pes
dels nous projectors firmat i visat per un tècnic especialitzat.



Subministrament e instal·lació de projectors en passarel·la i torres de
les següents característiques:
Flujo lumínico inicial: 26053 lm
Tolerancia de flujo lumínico: +/-7%
Eficacia de la luminaria LED inicial: 120 lm/W
Índice inic. de temperatura de color: 4000 K
Inic. Índice de reproducción del color: >70
Cromacidad inicial: (0.382, 0.379) SDCM <3
Potencia de entrada inicial: 217 W
Tolerancia de consumo de energía: +/-10%
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Material del reflector: Acrilato
Material óptico: Polymethyl methacrylate
Material cubierta óptica/lente: Vidrio
Material de fijación: Aluminum
Acabado cubierta óptica/lente: Clara
Longitud total: 340,5 mm
Anchura total: 422 mm
Altura total: 40 mm
Área de proyección efectiva: 0,15 m²
Peso neto (pieza): 7,500 kg
Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C
Código de protección de entrada: IP66
Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 [IK08]



Subministrament e instal·lació de proteccions individuals i
proteccions en capçalera.

A continuació es desglossen las partides de cadascun dels treballs a realitzar:


Subministrament e instal·lació de 22 projectors en passarel·la, incloent
material auxiliar necessari per la seva correcta instal·lació elèctrica i
mecànica, mitjans elevadors, etc:

22 ud

Projectors

22 ud

Suports metàl·lics específics segon projecte realitzat

22 ud

Cofret estanc

22 ud

Base + Fusible 2A

22 ud

Interruptor diferencial 2p/30mA/25A A Si

1 p/a Enfocament de projectors en horari nocturn

1 p/a Retirada de projectors existents



Subministrament e instal·lació de 40 projectors en torres, incloent material
auxiliar necessari per la seva correcta instal·lació elèctrica i mecànica,
mitjans elevadors, etc:

40 ud

Projectors

40 ud

Suports metàl·lics específics segon projecte realitzat

40 ud

Base + Fusible 2A

1 p/a Enfocament de projectors en horari nocturn
1 p/a Retirada de projectors existents



Subministrament e instal·lació de proteccions elèctriques en capçalera,
incloent tot el material auxiliar necessari para la seva correcta instal·lació i
funcionament:

5 ud

Interruptor magnetotèrmic 4p 32A Corba C

5 ud

Interruptor diferencial vigi regulable 49 125A Classe A "Si"

5 ud

Contactor 60A



Partides varies:
- Projecte de càlcul d'estructures amb un estudi de l’afectació del pes dels
nous projectors firmat i visat per un tècnic especialitzat
- Càrrega i descàrrega de residus a contenidor i transport a l’abocador
autoritzat.
- Preveure durant els treballs a realitzar la prevenció de riscos laborals del
propi personal i la duració de l’obra des de l’inici fins al final d’execució.
- Es realitzarà el control de qualitat: obtenció de resultats i especificacions
amb fitxes tècniques dels materials executats.

2. Nous armaris elèctrics il·luminació i força. (Explanada Olímpica):
Instal·lació d’un nou armari elèctric més un armari de reforç a la plaça Palau
Sant Jordi (Explanada Olímpica) per donar servei als requeriments operatius de
potencia de la instal·lació.
A continuació es detallen las partides de cadascun dels treballs a realitzar:


Subministrament e instal·lació de armari elèctric principal:
Armari mural acer IP66 IK10 amb porta cega, de dimensions 1000mm x
600mm x 300mm. Equipat amb: Placa metàl·lica de muntatge, xassís de
distribució metàl·lic amb capacitat per 168 mòduls de 18mm, sòcol 100 mm
lateral i frontal, taulat de protecció, tancament amb pany, porta plans i tots
els accessoris i material auxiliar necessaris para correcta instal·lació.
Es muntarà sobre dau de formigó de 200x600x300.
El armari inclourà els equips descrits a continuació, segon esquema unifilar
inclòs en l’Annex.

1 ud

Interruptor magnetotèrmic - 4P - 100A - C

1 ud

Interruptor diferencial Vigi 125A reg 0,3-3A/4p classe AC

3 ud

Transformadores de intensitat 125/5

1 ud

Analitzador carril DIN

5 ud

Fusible 3P+N 2A

5 ud

Fusible 1P+N 2A

4 ud

Pilot senyalització xarxa trifàsica

4 ud

Pilot lluminós 22mm empotrable LED vermell

1 ud

Repartidor modular 4p/125A

1 ud

Interruptor magnetotèrmic - 4P - 63A - C

2 ud

Interruptor magnetotèrmic - 4P - 32A - C

1 ud

Interruptor magnetotèrmic 16A/4p

3 ud

Interruptor magnetotèrmic 16A/2p

3 ud

Interruptor diferencial Vigi 63A reg 0,3-3A/4p classe AC

1 ud

Interruptor diferencial 4p/40A/30mA "AC"

3 ud

Interruptor diferencial 2p/40A/30mA "AC"

1 ud

Regleta de sortida amb bornes

1 ud

Base mural 63A 3P+N+T IP67 a instal·lar en paret.
Inclou subministrament e instal·lació de 1,5 m tub de acer M40 i element
d’unió caixa-tub M40

1 ud

Base mural 32A 3P+N+T IP67 a encastar en lateral armari

3 ud

Base tipo schuko 16A, blava, IP54 a encastar en lateral armari

1 ud

Cablejat, canaleta i petit material. Inclou platina de terra.
Els cables s’identificaran amb colors. La borna de sortida al neutre serà blava
i la borna de terra a/v.
Es lliurarà esquema unifilar, frontal del armari i llistat de material.



Subministrament e instal·lació de armari elèctric de reforç:

1 ud

Armari mural acer IP55 IK10 amb 2 portes cegues, de dimensions 800mm x
1000mm x 300mm. Equipat amb: Placa metàl·lica de muntatge, taulat de
protecció, fixació mural per cargues pesades, tancament estàndard amb
clau, porta plans i tots els accessoris i material auxiliar necessaris para
correcta instal·lació.

El armari inclourà els equips descrits a continuació, segon esquema unifilar
inclòs en l’Annex.
2 ud

Fusible 3P+N 2A

1 ud

Pilot senyalització xarxa trifàsica

2 ud

Interruptor seccionador 100A 4p

1 ud

Base aèria 32A 3P+N+T IP67

3 ud

Base tipo schuko 16A, TT lateral + piloto

3 ud

Minicofret 200x267x112 (12 mòduls)

1 ud

Cablejat, canaleta i petit material. Inclou platina de terra.
Els cables s’identificaran amb colors. La borna de sortida al neutre serà blava
i la borna de terra a/v.
Es lliurarà esquema unifilar, frontal del armari i llistat de material.



Caseta d’obra exterior:

2

Repicat amb mitjans manuals paviment de rajola 60x40x8 cm, i la base de
formigó HM de 10 cm de gruix. Incloent la càrrega de runa en camió,
m2
transport i deixar-ho a l’abocador autoritzat. Posteriorment, afinat i
compactació del terreny existent per deixar la base per el formigonat

2

m2

Paviment de formigó HA-25/b/20/IIa de 20 cm de gruix, armat amb malla
electrosoldada d’acer B-500-S / 15x15D6 sobre el terreny natural

0,2 m2

Formació de plataforma de formigó HA-25/b/20/IIa de 20 cm de gruix de
mides 30x60 cm sora armari elèctric

Formació paraments verticals de tancament en 4 costats, amb unes mides
de 2. m d’alçada, 1.45 m d’allargada i 0.75 m d’amplada, per la utilització
d’un quadre elèctric, amb totxana perforada de 11.5 cm de gruix col·locada
7,5 m2
amb morter M-80. Incloent 2 forats laterals de pas d’instal·lacions d’un
diàmetre de 150 mm, amb mitjans auxiliars, dintells, reforços, reixes de
ventilació. També un sòcol de 15 cm d’alçada sota l’obertura de la porta
7,5 m2

Enfoscat a bona vista sobre parament interior amb morter de ciment 1:6,
incloent cantoneres

Revestiment de paraments exteriors amb morter monocapa per la
impermeabilització, acabat amb àrid projectat, color pigmentat amb el ral
7,5 m2 escollit per la propietat, espessor 15 mm, aplicat manualment, armat i
reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de
forjat

1

Subministrament i col·locació porta metàl·lica de dues fulles per l’obertura
del tancament d’unes dimensions 0.70 cm d’amplada i 1.20 m d’alçada feta
a mida, formada de xapa d’acer de 15 mm de gruix, premarc i travessers
de reforç amb perfils tubulars de 40x40x1.5 mm. Acabada amb pintura
ud
antioxidant i acabat oxiron, incloure pany, manelles, perns inferior i
superior soldats per connexió, ferratge i reixes de ventilació. Incloent,
quatre pernos col·locats a les dues fulles i als marcs de connexió de terra
M6X15 soldats.

2

Formació de cobert sobre armari elèctric, de 15 cm de gruix format per
viguetes d’acer S275JR en perfils laminats en calent sèrie UPN en dues
capes d’imprimació antioxidant, suportades sobre el parament vertical i
solera d’encadellat ceràmic col·locat amb morter mixt 1:2:10 i 5 cm de
m2 formigó HA-25/b/20/IIa armat amb malla electrosoldada d’acer B-500-S /
20x20D6. Incloent capa d’impermeabilització amb tela asfàltica de 30
kg/m2 adherida i acabat amb teula plana ceràmica mecanitzada de color
ral escollir per la propietat col·locat amb morter ciment 1:8 i peces
perimetrals de goteró

2

Subministrament i col·locació de registres de 2 forats laterals de pas
ud d’instal·lacions d’un diàmetre de 150 mm, mitjançant una tapa metàl·lica
practicable de xapa d’acer de 1.5 mm de gruix, marc, pany i ferratges

1

p/a



Subministrament e instal·lació de xarxa equipotencial en tancament del
armari (xarxa equipotencial de terra)

Partides varies:
- Legalització de la instal·lació.
- Càrrega i descàrrega de residus a contenidor i transport a l’abocador
autoritzat.
- Preveure durant els treballs a realitzar la prevenció de riscos laborals del
propi personal i la duració de l’obra des de l’inici fins al final d’execució.
- Es realitzarà el control de qualitat: obtenció de resultats i especificacions
amb fitxes tècniques dels materials executats.

3. Substitució il·luminació escales edifici VTC:
Renovació de l'enllumenat de les escales del edifici VTC per donar suport als
requeriments de la instal·lació.
La il·luminació actual del edifici VTC es deficient, dificultant las feines de
manteniment.
A continuació es detallen les partides de cadascun dels treballs a realitzar:
20 ud

Desmuntatge i retirada de les lluminàries existents i transport a centre de
recollida de residus

20 ud

Subministrament e instal·lació de lluminàries de les següents
característiques:
Lluminària estanca compacta LED amb coberta opalina de PC
Potencia: 21 W
Flux lumínic: 1800 Lm
Eficàcia lumínica: 81 lm/W
Coberta opalina, haz difús
Commutable
Carcassa de alumini colat, gris (RAL 7035)
Grau de protecció: IP 65
Classe de protecció: Classe I
Resistència contra impacto: IK 10
Vida útil: 50.000 h (L70/B50)

Inclou tot el material auxiliar necessari per la seva correcta instal·lació
elèctrica i mecànica, mitjans elevadors, etc.

Partides varies:
- Càrrega i descàrrega de residus a contenidor i transport a l’abocador
autoritzat.
- Preveure durant els treballs a realitzar la prevenció de riscos laborals del
propi personal i la duració de l’obra des de l’inici fins al final d’execució.
- Es realitzarà el control de qualitat: obtenció de resultats i especificacions
amb fitxes tècniques dels materials executats.

4. Substitució enllumenat (PLs):
Renovació del fals sostre i l'enllumenat de les oficines de Unitat Parc Montjuic
ubicades en el Palau Sant Jordi per downligths amb menor consum, més
qualitat de llum i més temps de vida útil.

A continuació es detallen les partides de cadascun dels treballs a realitzar:
11 ud

Desmuntatge i retirada de les lluminàries existents i transport a centre de
recollida de residus

105 ud

Desmuntatge i retirada de les plaques de 60x60 cm de fals sostre existents

11 ud

Subministrament e instal·lació de downlights de 8W de les següents
característiques, incloent material auxiliar necessari per la seva correcta
instal·lació elèctrica i mecànica, mitjans elevadors, etc:
Potencia de entrada inicial: 8 W
Flujo lumínico inicial: 820 lm
Tolerancia de flujo lumínico: +/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial: 103 lm/W
Índice inic. de temperatura de color: 4000 K
Temperatura de color: 840 blanco neutro
Driver/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación externa,
compatible con CC para iluminación de emergencia central
Tipo de óptica: C [ Óptica de alto brillo]
Apertura de haz de luz de la luminaria: 80°
Clase de protección IEC: Seguridad clase II
Test del hilo incandescente: Temperatura 850 °C, duración 5 s
Período de garantía: 5 años
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Material del reflector: Policarbonato revestido de aluminio
Material óptico: PC
Material coberta óptica/lente: Policarbonato
Material de fijación: Steel
Acabado coberta óptica/lente: Mate
Altura total: 72 mm
Diámetro total: 164 mm
Peso neto (pieza): 0,760 kg
Código de protección de entrada: IP20 [ Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico: IK02 [ IK02]

Inclou cable 3G1,5 per downlight equipat amb 3 regletes (F,N,T)
Inclou adequació de las plaques de fals sostre segon nou diàmetre dels
downlights a instal·lar
105 ud

Subministrament e instal·lació de noves plaques 60x60 cm THU Metàl·lica,
incloent tot el material auxiliar necessari para la seva correcta instal·lació.

Partides varies:
- Càrrega i descàrrega de residus a contenidor i transport a l’abocador
autoritzat.
- Preveure durant els treballs a realitzar la prevenció de riscos laborals del
propi personal i la duració de l’obra des de l’inici fins al final d’execució.

- Es realitzarà el control de qualitat: obtenció de resultats i especificacions
amb fitxes tècniques dels materials executats.

5. Substitució projectors associats accessos i armaris elèctrics:
Substitució dels projectors de les portes del túnel 5 i túnel 6, per nous projectors
LED amb menor consum, més fiabilitat i més temps de vida útil.
Adequació dels dos armaris elèctrics existents de capçalera dels circuits ubicats
en els claustres est i oest respectivament.
A continuació es detallen las partides de cadascun dels treballs a realitzar:


Subministrament e instal·lació de nous projectors LED:

2 ud

Subministrament e instal·lació de nou projector LED asimètric 130 W
de les següents característiques, incloent tot el material auxiliar
necessari per la seva correcta instal·lació elèctrica i mecànica, mitjans
elevadors, etc:
Control de llum directe amb lent, de plàstic, de vidre de seguretat, transparent,
distribució de llum: PL32, emissió de llum: directe haz, tipo de muntatge:
muntatge superficial, LED, LED-alto Power, flux lluminós nominal: 15.200lm,
eficàcia lumínica: 117lm/W, color de llum: 740, temperatura de color: 4000K,
balast: bal. elect., amb cable, 3x 1,5mm², connexió de alimentació: 220..240V,
CA, 50/60Hz, línia de connexió premuntat, longitud de cable: 1m, potencia
nominal: 130W, de alumini de extrusió, brillant, alumini blanc (RAL 9006),
longitud: 461mm, ample: 261mm, altura: 62mm, garra, de xapa d’acer, lacat,
alumini blanc (RAL 9006), ON/OFF, tipo de protecció (total): IP66, classe de
protecció (total): SK I (protecció por posta a terra), marca de verificació: CE,
ENEC, resistència contra impacto: IK08, temperatura ambient de funcionament
admissible per aplicacions d’exterior: -30..+35°C



Subministrament e instal·lació de nous armaris elèctrics de capçalera
incloent material auxiliar necessari per la seva correcta instal·lació:

2 ud

Armari mural acer amb porta cega + accessoris

2 ud

Seccionador 16A/2p

2 ud

Interruptor magnetotèrmic 16A/2p

2 ud

Interruptor diferencial 300mA/2p

2 ud

Interruptor horari digital amb 2 canals de programació

2 ud

Contactor

2 ud

Cablejat, canaleta i petit material. Inclou platina de terra.
Els cables s’identificaran amb colors. La borna de sortida al neutre

serà blava i la borna de terra a/v.
Es lliurarà esquema unifilar, frontal del armari i llistat de material.



Partides varies:
- Càrrega i descàrrega de residus a contenidor i transport a l’abocador
autoritzat.
- Preveure durant els treballs a realitzar la prevenció de riscos laborals del
propi personal i la duració de l’obra des de l’inici fins al final d’execució.
- Es realitzarà el control de qualitat: obtenció de resultats i especificacions
amb fitxes tècniques dels materials executats.

6. Instal·lació de presses de corrent en armari pista:
Instal·lació de noves presses de corrent (32 A trifàsica i 16 A monofàsiques) en
zona est de la pista principal per donar suport als requeriments de potencia de
la instal·lació durant els actes.
A continuació es detallen les partides de cadascun dels treballs a realitzar:


Subministrament e instal·lació de proteccions de capçalera, incloent
material auxiliar necessari per la seva correcta instal·lació:

1 ud

Interruptor automàtic magnetotèrmic 4p/32A corba C

1 ud

Interruptor diferencial 4p/40A, protecció instantània/selectiva/retardada
ajustable 0,3-3A

1 ud

Interruptor magnetotèrmic 4p/16A corba C

1 ud

Interruptor diferencial 4p/30mA/40A AC



Subministrament i estesa de alimentacions:

100 m

Subministrament, estesa i connexió de cable 5G16 RZ1-K 0,6/1kV per
alimentació de pressa de corrent de 32A trifàsica per canal existent. Inclou
tub corrugat M50 i petit material auxiliar

100 m

Subministrament, estesa i connexió de cable 5G6 RZ1-K 0,6/1kV per
alimentació de 3 presses de corrent de 16A monofàsiques (R,S,T). Inclou
tub corrugat M50 i petit material auxiliar



Subministrament e instal·lació de presses de corrent incloent material
auxiliar necessari per la seva correcta instal·lació:

1 ud

Base mural 32A, 3P+N+T IP67

3 ud

Caixa mural 2 tomes 16A tipo schuko 2P+N+T, blau, IP44

7. Substitució enllumenat exterior:
Substitució dels 8 projectors del pàrquing del Sant Jordi Club per nous
projectors LED amb menor consum, més fiabilitat i més temps de vida útil.
A continuació es detallen las partides de cadascun dels treballs a realitzar:


Subministrament e instal·lació de nous projectors LED:

8 ud

Subministrament e instal·lació de nou projector LED asimètric 217W de les
següents característiques, incloent material auxiliar necessari per la seva
correcta instal·lació elèctrica i mecànica, mitjans elevadors, etc:
Flujo lumínico inicial: 26053 lm
Tolerancia de flujo lumínico: +/-7%
Eficacia de la luminaria LED inicial: 130 lm/W
Índice inic. de temperatura de color: 4000 K
Inic. Índice de reproducción del color: >70
Cromacidad inicial: (0.382, 0.379) SDCM <3
Potencia de entrada inicial: 217 W
Tolerancia de consumo de energía: +/-10%
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Material del reflector: Acrilato
Material óptico: Polymethyl methacrylate
Material cubierta óptica/lente: Vidrio
Material de fijación: Aluminum
Acabado cubierta óptica/lente: Clara
Longitud total: 340,5 mm
Anchura total: 422 mm
Altura total: 40 mm
Área de proyección efectiva: 0,15 m²
Peso neto (pieza): 7,500 kg
Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C
Código de protección de entrada: IP66
Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 [IK08]



Partides varies:
- Càrrega i descàrrega de residus a contenidor i transport a l’abocador
autoritzat.
- Preveure durant els treballs a realitzar la prevenció de riscos laborals del
propi personal i la duració de l’obra des de l’inici fins al final d’execució.
- Es realitzarà el control de qualitat: obtenció de resultats i especificacions
amb fitxes tècniques dels materials executats.

8. Substitució enllumenat exterior de control de seguretat:
Substitució dels 7 projectors de control de seguretat (Porta 5, Porta 6 i ECO1) i
guinguetes de Sant Jordi Club i Estadi Olímpic per nous projectors LED amb
menor consum, més fiabilitat i més temps de vida útil.
A continuació es detallen las partides de cadascun dels treballs a realitzar:


Subministrament e instal·lació de nous projectors LED:

7 ud

Subministrament e instal·lació de nou projector LED asimètric 120W de les
següents característiques, incloent material auxiliar necessari per la seva
correcta instal·lació elèctrica i mecànica, mitjans elevadors, etc:
Flujo lumínico inicial: 16000 lm
Tolerancia de flujo lumínico: +/-7%
Eficacia de la luminaria LED inicial: 133 lm/W
Índice inic. de temperatura de color: 4000 K
Inic. Índice de reproducción del color: >70
Cromacidad inicial: (0.382, 0.379) SDCM <3
Potencia de entrada inicial: 120 W
Tolerancia de consumo de energía: +/-10%
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Material del reflector: Acrilato
Material óptico: Polymethyl methacrylate
Material cubierta óptica/lente: Vidrio
Material de fijación: Aluminum
Acabado cubierta óptica/lente: Clara
Longitud total: 340,5 mm
Anchura total: 422 mm
Altura total: 40 mm
Área de proyección efectiva: 0,15 m²
Peso neto (pieza): 7,500 kg
Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C
Código de protección de entrada: IP66
Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 [IK08]



Partides varies:
- Càrrega i descàrrega de residus a contenidor i transport a l’abocador
autoritzat.
- Preveure durant els treballs a realitzar la prevenció de riscos laborals del
propi personal i la duració de l’obra des de l’inici fins al final d’execució.
- Es realitzarà el control de qualitat: obtenció de resultats i especificacions
amb fitxes tècniques dels materials executats.

9. Substitució projectors de la Sala polivalent:
Substitució dels 19 projectors de la sala polivalent Est accés túnel 5 del Palau
Sant Jordi per nous projectors LED amb menor consum, més fiabilitat i més
temps de vida útil.
A continuació es detallen las partides de cadascun dels treballs a realitzar:


Subministrament e instal·lació de nous projectors LED:

19 ud

Subministrament e instal·lació de nou projector LED simètric 63W de les
següents característiques, incloent material auxiliar necessari per la seva
correcta instal·lació elèctrica i mecànica, mitjans elevadors, etc:
Flujo lumínico inicial: 8000 lm
Tolerancia de flujo lumínico: +/-7%
Eficacia de la luminaria LED inicial: 133 lm/W
Índice inic. de temperatura de color: 4000 K
Inic. Índice de reproducción del color: >70
Cromacidad inicial: (0.382, 0.379) SDCM <3
Potencia de entrada inicial: 63 W
Tolerancia de consumo de energía: +/-11%
Material de la carcasa: Aluminio
Material óptico: PC
Material cubierta óptica/lente: Vidrio
Material de fijación: Aluminum
Acabado cubierta óptica/lente: Clara
Longitud total: 340,5 mm
Anchura total: 265 mm
Altura total: 67,4 mm
Área de proyección efectiva: 0,09 m²
Peso neto (pieza): 4,750 kg
Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C
Código de protección de entrada: IP66
Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 [IK08]



Partides varies:
- Càrrega i descàrrega de residus a contenidor i transport a l’abocador
autoritzat.
- Preveure durant els treballs a realitzar la prevenció de riscos laborals del
propi personal i la duració de l’obra des de l’inici fins al final d’execució.
- Es realitzarà el control de qualitat: obtenció de resultats i especificacions
amb fitxes tècniques dels materials executats.

1.3

Subministraments :

L’Adjudicatari adquireix el compromís de subministrar materials de primera qualitat
i amb marcat CE. A més a més, haurà d’acomplir els següents requisits:
 Els materials relatius a il·luminació i equips elèctrics seran a escollir per la
propietat abans d’iniciar l’execució de les actuacions.
 La manipulació, col·locació, posada en obra i proves de materials es faran
seguint les recomanacions del fabricant.
 Tot el material haurà d’acomplir la normativa tècnica que li sigui d’aplicació, i
haurà d’estar lliure de qualsevol defecte o avaria.
L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser objecte de les penalitzacions que
siguin d’aplicació.

1.4

Terminis de lliurament

S’estableix per fer les actuacions com a màxim fins al 31 de desembre del 2019, de
dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 h. En el cas, que per indicacions de la propietat
BSM, tenint present el calendari d’esdeveniments de la instal·lació tant al Palau Sant
Jordi ,Sant Jordi Club i l’Estadi Olímpic Lluis Companys, per necessitats calgués
modificar la planificació de les feines es podria treballar, dissabtes i festius amb un
horari marcat prèviament per l’execució dels treballs contractats. L’adjudicatari
podrà rebaixar el termini sempre que ho pugui justificar.

1.5

Mostres

L’adjudicatari abans de l’inici dels treballs, presentarà al tècnic responsable de BSM
un model de mostra de tots els materials necessaris en tots els treballs adjudicats
abans de la seva execució, per donar l’aprovació prèviament. Si el model de mostra
presentat per l’Adjudicatari no s’ajustés a les propietats o no fossi adequat, per tant,
BSM no acceptés el tipus de model i/o material, l’Adjudicatari haurà de presentar un
altre model i/o material, corregint i esmenant els errors. En cas contrari, es
considerarà un incompliment de l’Adjudicatari de les condicions essencials del
contracte, amb les condicions previstes en el contracte, podent, en tot cas BSM,
tramitar el corresponent expedient per incompliment

1.6

Responsable del contracte

L’Adjudicatari aportarà el llistat, formació i experiència de tot el personal destinat al
contracte. Dins d’aquest llistat s’anomenarà el Responsable del Contracte, que serà
l’interlocutor únic per a BSM.

1.7

Adjudicació d’altres treballs

A l’adjudicatari se li assignaran totes les tasques a partir de la signatura del
contracte, durant el període de l’execució de les obres a la divisió de l’Anella
Olímpica.

1.8

Penalitzacions

S’aplicaran les penalitzacions establertes a l’Acord Marc de manteniment correctiu
dels equips i de les instal·lacions elèctriques de totes les dependències de les
divisions d’aparcaments transports i de les unitats del parc del Fòrum i Parc Güell i
l’Anella Olímpica.

04 de Març de 2019

Elena Caballero González
Serveis tècnics
Anella Olímpica i Fòrum
Vist-i-blau
Jordi Vilaró
Cap de Manteniment de Serveis Tècnics Anella Olímpica i Fòrum

1.9 Annex gràfic d’ ubicacions
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A) Millora de l'enllumenat del control d'accés i parterre exterior de la façana Est del Palau Sant Jordi
B) Renovació d’enllumenat i d’instal·lacions elèctriques associades
1. Substitució de projectors de emergències del Estadi Olímpic
2. Nous armaris elèctric (Explanada Olímpica)
3. Substitució il·luminació escales edifici VTC
4. Substitució enllumenat (PLs)
5. Substitució projectors associats accessos
6. Instal·lació de presses il·luminació en armari pista
7. Substitució enllumenat exterior
8. Substitució enllumenat exterior de control de seguretat
9. Substitució projectors sala polivalent

1.10 Tipologia de treballs
La tipologia de treballs que poden ser objecte d’aquest contracte són:
- Reparació d’armaris elèctrics
- Reparació de instal·lacions elèctriques d’enllumenat.
- Substitució d’enllumenat.
- Millores de instal·lacions elèctriques de potència.

Annex I. Esquemes elèctrics:

-

Actuació A: Millora de l'enllumenat del control d'accés i gespa exterior de la façana Est del
Palau Sant Jordi

-

Actuació B.2: Nous armaris elèctrics Plaça Palau Sant Jordi (Explanada Olímpica)

A) Millora de l'enllumenat del control d'accés i gespa exterior de la façana Est del Palau
Sant Jordi
I. Esquema unifilar alimentació quadre existent SA-2:

Quadre SA-2 (existent)

* El cablejat de
16 mm2 es respectarà

* Nou cablejat de 16 mm2 de
contactor a borna
RZ1-K 0,6/1K 5G16

Subcuadre exterior per Protecció i Distribució d’enllumenat
1000 mm x 600 mm x 250 mm

II. Esquema maniobra des de control central en SA-2:

Quadre SA-2 (existent)

Relé biestable BF-3

M O A
(●)

III. Subcuadre exterior per Protecció i Distribució d’enllumenat
1000 mm x 600 mm x 250 mm

x3
40/5

RZ1-K 0,6/1K 5G16

Repartidor modular 4p 100A

Pletina Cu

1

Columna 1
4 x 162 W = 648 W
400/230 V
RZ1-K 0,6/1K 5G6
11 metres
Quadre SA-2
(existent)

2

Columna 2
4 x 162 W = 648 W
400/230 V
RZ1-K 0,6/1K 5G6
39 metres

3

Reserva Equipada
400/230 V

4

5

Reserva equipada
400/230 V

Nota: Els circuits 3 i 4 es cablejaran amb cable de 6 mm2
Circuit 5: Llum compacta baix consum fixació magnètica, amb interruptor
Circuit 6: Presa corrent IPC 2P+TTL (schuko) perfil DIN interior armari

6

IV. Esquema de connexió dels cofrets interiors en cada columna:

Projector
1

S

 de nou
subquadre exterior

T+N

3 x 2,5 mm2

T

N

Cofret 4/4
RZ1-K 0,6/1K 5G6

Projector
3

T

N

T

N

Cofret 2/2

R

3 x 2,5 mm2

3 x 2,5 mm2

S+N

Projector
4

3 x 2,5 mm2

Projector
2

R+N

T+N

R

S

T

N

2. Nous armaris elèctrics Plaça Palau Sant Jordi (Explanada Olímpica):

Existent

Existent

