Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 12 / 09 / 2018

Servei
de Projectes
Servei
de Projectes

CODI

PROJECTE

0_F.18650.5_PJOB
Tipus de Projecte

PROJECTE
Títol del Projecte

RENOVACIÓ

I

REFORÇ

ENLLUMENAT

TALLERS

TRIANGLE FERROVIARI, H.BELLVITGE, SAGRERA I
ENLLUMENAT NETEJA COTXERA ST.GENIS

Xarxa

Línia

Àmbit

Ubicació

METRO

L1, L2 i L3

EBT / TES /

Triangle

INF

Bellvitge, Sagrera i St.Genís

Ferroviari,

Terme Municipal
Barcelona, Hospitalet de Llobregat

Documents

Exemplar

Tom

1

1

1

Data de redacció
Octubre 2018

Hospital

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

ÍNDEX GENERAL
DOCUMENT I – MEMORIA I ANNEXES
1.

ANTECEDENTS ________________________________________________________ 3

2.

OBJECTE _____________________________________________________________ 3

3.

TITULAR _____________________________________________________________ 3

4.

EMPLAÇAMENT ________________________________________________________ 3

5.

NORMATIVA I RECOMANACIONS D’APLICACIÓ ______________________________ 4

6.

ABAST _______________________________________________________________ 6

7.

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL _____________________________________ 7

8.

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA __________________________________ 8

9.

SISTEMA DE CONTROL DEL ENLLUMENAT __________________________________ 9

10. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ADJUDICATARI ___________________________ 9
11. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA __________________________ 10
12. CONTROL DE QUALITAT I MEDIAMBIENTAL ________________________________ 10
13. SEGURETAT I SALUT __________________________________________________ 10
14. PLA D’OBRA _________________________________________________________ 10
15. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA _______________________________________ 11
16. VISITA A LES INSTAL·LACIONS __________________________________________ 12
17. PRESSUPOST DE LICITACIÓ ____________________________________________ 12
18. AUTOR DEL PROJECTE _________________________________________________ 13

ANNEX 1. CÀLCULS LUMÍNICS
ANNEX 2. PLA DE QUALITAT
ANNEX 3. MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE AMBIENTAL
ANNEX 4. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
DOCUMENT II – PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENT III – PRESSUPOST
DOCUMENT IV – PLANOLS

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

DOCUMENT I – MEMÒRIA I ANNEXES
MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS
Renovació del enllumenat dels tallers Triangle Ferroviari, Hospital Bellvitge, Sagrera i
enllumenat neteja cotxera St.Genís, per corregir les següents mancances i necessitats:


Obsolescència tècnica del enllumenat general, format per lluminàries de vapor de
mercuri. Prohibició de la seva comercialització per reglaments UE 245/2009, 347/2010 y
directiva 2011/65



Incompliment dels nivells mínims de lluminositat fixats en informes del servei de
prevenció de riscos laborals



Millora de l’eficiència energètica, es proposa la substitució per un sistema d’enllumenat
LED amb regulació i control que permetrà estalviar mes d’un 60% de l’energia
consumida



Millora de la mantenibilitat, el nou enllumenat s’instal·larà en ubicació accessible que
faciliti les tasques de manteniment

2. OBJECTE
L’objecte d’aquest document és establir les bases, criteris de disseny, requeriments tècnics
per a l’adquisició, muntatge i posada en marxa.
3. TITULAR
El titular de la instal·lació és Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. c/ 60, num. 21-23,
Sector A Pol. Ind. Zona Franca. 08040 Barcelona. NIF A-08005795.
4. EMPLAÇAMENT
Les obres projectades s’ubiquen als següents emplaçaments:
-

Taller Hospital Bellvitge. Avda mare de Deu de Bellvitge, 3; Hospitalet de LLobrgat.

-

Taller Triangle Ferroviari. C/ Torrent Estadella s/n, 08030 Barcelona.

-

Taller Sagrera. C/Hondures 41-49, 08027 Barcelona
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-

Cotxera estacionament de trens St.Genís. C/Basses d’Horta s/n 08032 Barcelona

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

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE
de 18 de Setembre de 2002 i Instruccions Tècniques Complementaries

-

RD 314/2006 CTE en particular DB HE3

-

UNE 12464.1 Norma europea per a il·luminació en espais interiors

-

Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que
modifiquen o complementen el Reglament de Baixa Tensió i les Instruccions
Tècniques Complementàries.

-

RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball

-

REGLAMENT (UE) núm. 11 94/2012 DE LA COMISSIÓ de 12 de desembre de 2012
pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en el
que concerneix als requisits de disseny ecològic aplicables als lIums direccionals, als
llums LED i als seus equips.

-

REGLAMENT (UE) núm. 874/2012 DE LA COMISSIÓ de 12 de juliol de 2012 pel qual
es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant
a I'etiquetatge energètic dels llums elèctrics i les lluminàries.

-

Reglament CE nº 245/2009, de la Comissió de 18 de mare;: pel qual s'aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu relatiu als requisits de disseny
ecològic, per a llums, balastes i lluminàries.

-

RD 1890/2008, que aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a
EA-07 i la seva Guia d’interpretació.

-

RD 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
Salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”.

-

RD 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas
disposicions relativas al sector eléctrico”.

-

Resolucions i circulars de la Generalitat de Catalunya referents a instal·lacions
elèctriques en general.
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-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

-

RD 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat y salut en les obres de construcció.

-

Normativa interna de seguretat per treballs a la xarxa de FMB.

-

Manual de Seguretat i senyalització d’obres de FMB.

-

Plec d’Especificacions Tècniques de BT a la xarxa de FMB.

-

Plecs d’Especificacions Tècniques vigents a la xarxa de FMB.

Requisits de Seguretat:
-

UNE EN 60598-1 Lluminàries. Requisits generals i assajos.

-

UNE EN 60598-2-3 Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries d'enllumenat
públic.

-

UNE EN 60598-2-5 Lluminàries. Requisits particulars. Projectors.

-

UNE EN 62493 Avaluació deis equips d'enllumenat en relació a I'exposició humana
als camps electromagnètics.

-

UNE EN 62471 -2009 Seguretat foto-biològica de llums i aparells que utilitzen llums.

-

UNE-EN 12464 lIuminación de los lugares de trabajo

Compatibilitat Electromagnètica:
-

UNE-EN 61000-3-2, Compatibilitat electromagnètica (CEM), Part 3-2: Límits, Límits
per les emissions de corrent harmònica (equips amb corrent d'entrada <= 16ª por
fase)

-

UNE-EN 61000-3-3, Compatibilitat electromagnètica (CEM), Part 3: Límits, Secció 3:
Limitació de les variacions de tens són, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes
públiques de subministrament de baixa tensió per equips amb corrent d'entrada <=
16A per fase i no subjectes a una connexió condicional.

-

UNE-EN 61547, Equips per enllumenat d'us general. Requisits d'immunitat CEM

-

UNE-EN 55015, Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la
pertorbació radioelèctrica deis equips d'il·luminació i similars.

-

UNE-EN 62493 Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición
humana a los campos electromagnéticos.

-

Components de les Lluminàries:

-

UNE-EN 62031, Mòduls LED per il·luminació general. Requisits de seguretat.

-

UNE-EN 60598-1 Luminarias, Parte 1: Requisitos generales y ensayos, Fabricacion
de luminarias en general.

-

UNE-EN 60598-2-1 Luminarias, Parte 2-1: reglas particulares, Seccion uno:
luminarias fijas de uso general.
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-

UNE-EN 60598-2-2 Luminarias, Parte 2-2: Requisitos particulares, Luminarias
empotradas.

-

UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad
CEM.

-

UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de lampada. Part 2-13: Requisits
particulars per a dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continu o
corrent altern per a móduls LED.

-

UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats en corrent continu o
corrent altern per a móduls LED. Requisits de funcionament.

-

UNE-EN 60061-1 Casquillos y portalamparas, junto con los calibres para el control
de la intercambiabilidad y de la Seguridad.

-

lEC 62612 Lamparas LEO para iluminacion general. Requisitos de funcionamiento.

-

Es troben en tramitació les normes lEC PAS 62717 sobre requeriments de
comportament dels mòduls

-

LEO i I'IEC PAS 62722 sobre requeriments de comportament de les lluminàries.

Quan es faci referència a un mètode o Norma compresa a qualsevol de les anteriors
publicacions, es donarà per entès que es refereix a l’ÚLTIMA Norma o mètode que s’hagi
publicat fins el moment.
També seran d’obligat compliment totes aquelles normes existents que malgrat no
aparèixer en el llistat anterior siguin d’aplicació.
6. ABAST
Els treballs es divideixen en els següents 2 lots caldrà valorar-los per separat:
Lot 1: taller Triangle Ferroviari i Cotxera estacionament St Genís
Lot 2: taller H.Bellvitge i taller Sagrera
Les activitats a realitzar en cada centre de treball seran, sense caràcter limitatiu:
-

Renovació enllumenat existent de taller, amb instal·lació de noves lluminàries

-

Estesa de cablejat potencia i bus Dali

-

Instal·lació d’interruptors de control Dali per zones

-

Programació de la regulació i control Dali

-

Proves i posada en marxa del sistema

-

Ajuda de paleta per a petits forats o pasamurs

-

Gestió de residus amb l’emissió dels corresponents certificats
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-

Gestió del PRL, PSS, etc.

-

Informe lumínic i energètic de l’abans i despres de l’obra, amb presa de mesures i
dades que siguin necessaris

-

Actulització de documentació tècnica, plànols, certificats CE, etc

-

Certificat de la instal·lació signada per tècnic competent conforme aquesta s’ha
realitzat complint la legislació vigent

7. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Taller Triangle Ferroviari
Pel ús es diferencien 2 zones, una primera zona de 15.000 m2 dedicada a taller
manteniment de trens i una segona zona de 7.000 m2 dedicada a estacionament i neteja
de trens.
La il·luminació del taller està formada per projectors tipus campana, equipats amb
lampades de vapor de mercuri 400 W, distribuïts uniformement i fixats al sostre a una
altura mitjana de 7 m. les zones específiques de treball (fossos, passarel·les, bancs de
treball, etc.) estan reforçades amb pantalles estanques fluorescents de 36 W i 58 W segons
el cas. L'encesa i apagat per zones es pot realitzar manualment mitjançant un quadre de
control situat en porta cotxeres amb personal permanent 24 h tot l'any, aquest no disposa
de regulació de la lluminositat.
La il·luminació de la cotxera està formada por fanals tipus globus de vapor de mercuri 250
W, distribuïdes al llarg de les andanes d'estacionament i fixades directament a columnes
estructurals, o amb màstil d'alçada 4m on no existeixen columnes. Per a la neteja interior
dels trens es disposa de projectors de halogenurs metàl·lics 70 W, instal·lats a l'alçada de
les finestres dels trens (2,4m) i suportats en columnes o màstils dels fanals. L'encès i
apagat per zones es pot realitzar manualment mitjançant un quadre de control situat en
porteria cotxera sense personal assignat, motiu pel qual es troba permanentment encès,
tampoc disposa de regulació de la lluminositat.
Taller Hospital Bellvitge
Construcció subterrània amb una superfície total de 7405 m2 i alçada lliure mitjana entre
forjats de 8 m.
La il·luminació del taller està formada per projectors tipus campana, equipats amb
lampades de vapor de mercuri 250 W, distribuïts uniformement i fixats al sostre a una
alçada mitjana de 7 m. les zones específiques de treball (fossats, passarel·les, bancs de
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treball, etc.) estan reforçades amb pantalles estanques fluorescents de 58 W. No disposa
de control d'encès i apagat per zones ni de regulació de la lluminositat.

Taller Sagrera
Construcció subterrània amb una superfície total de 9600 m2 i alçada lliure mitjana entre
forjats de 7 m.
La il·luminació del taller està formada per projectors tipus campana, equipats amb
lampades de vapor de mercuri 250 W, distribuïts uniformement i fixats al sostre a una
alçada mitjana de 7 m. les zones específiques de treball (fossats, passarel·les, bancs de
treball, etc.) estan reforçades amb pantalles estanques fluorescents de 36 W. No disposa
de control d'encès i apagat per zones ni de regulació de la lluminositat.
Cotxera estacionament St.Genís (enllumenat de neteja interior trens)
La il·luminació de neteja del interior de trens està formada per proyectors d’halogenurs
metal·lics de 70W, distribuïts i fixats als fanals de il·luminació d’andanes a una alçada
mitjana de 2,8 m enfocats cap a l’interior dels trens a traves de les finestres d’aquests.
8. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA
En els tallers descrits, existeixen lluminàries equipades per a llums de vapor de mercuri, la
prohibició de comercialització va entrar en vigor al maig de 2015 per reglaments UE
245/2009, 347/2010 i directiva 2011/65. Per la seva baixa eficiència i obsolescència tècnica
es proposa la substitució per enllumenat LED amb regulació i control per Dali, descrit en els
amidaments. Es preveu la substitució punt a punt i reforç del enllumenat en zones de
passeres i fossats, aprofitant al màxim possible el cablejat i instal·lació elèctrica existent.
Els nivells mínims d’il·luminació en els llocs de treball seran els establerts pel RD 486/97
annex 4, resumits a la següent taula:

Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:
1.º Bajas exigencias visuales

100

2.º Exigencias visuales moderadas

200

3.º Exigencias visuales altas

500

4.º Exigencias visuales muy altas

1.000
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Áreas o locales de uso ocasional
Áreas o locales de uso habitual

50
100

Vías de circulación de uso ocasional

25

Vías de circulación de uso habitual

50

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se
realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del
suelo.

9. SISTEMA DE CONTROL DEL ENLLUMENAT
Es realitzarà el control del enllumenat mitjançant una interfície de regulació bidireccional
amb estructura mestre-esclau DALI.
La informació flueix des d’un controlador, que opera com a mestre, cap a els equips
d’il·luminació que operen únicament com a esclaus, executant les ordres o responent les
sol·licituds d’informació rebudes.
La comunicació mitjançant senyals digitals es realitza a través d’un bus o línia de control de
dos fils. A diferència d’altres sistemes de regulació, la creació de grups de lluminàries no es
realitza a través del cablejat, per tant, tots els equips es connecten en paral·lel al bus sense
tenir en compte agrupació. Un cop tots es troben connectats al bus es grafiarà
l’arquitectura de connexió i es realitza la configuració del sistema DALI via software.
En el moment de la configuració dels sistema d’il·luminació, es prioritzarà la creació
d’escenaris de treball que permetin mantenir zones amb una il·luminació mínima de
seguretat, i augmentar-la quan s’hi hagin de realitzar tasques de manteniment.
S’instal·laran polsadors d’interficie DALI i pantalles tàctils per controlar els diferents
escenaris i zones de treball.
10. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ADJUDICATARI
Un cop finalitzada l’obra, l’adjudicatari haurà de lliurar a FMB la següent documentació:
-

As-built actualitzat de la instal·lació segons normativa de FMB:
o Plànols constructius en format DWG
o Esquemes elèctrics en format DWG i base de dades associada, mitjançant
Autocad Electrical segons normativa de FMB.

-

Instruccions d’instal·lació i d’ús

-

Instruccions de manteniment
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-

Gestió de residus amb l’emissió dels corresponents certificats

-

Programari Dali

-

Informe lumínic i energètic de l’abans i despres de l’obra, amb presa de mesures i
dades que siguin necessaris signat per tècnic competent

-

Certificat de la instal·lació signada per tècnic competent conforme aquesta s’ha
realitzat complint la legislació vigent

11. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA
Tots els recursos necessaris, humans i materials, per a abordar l’obra aquí Projectada
aniran a càrrec de l’adjudicatari.
L’adjudicatari disposarà, així mateix, de Pilots de Seguretat Homologats per FMB a
disposició del contracte per a realitzar determinades maniobres elèctriques conjuntament
amb el personal de FMB.
Les feines es realitzaran en horari diürn o nocturn reduït depenent del cas, coordinadament
amb els responsables dels Tallers i la resta de centres. Totes les feines que requereixin talls
de tensió es faran de nit.
12. CONTROL DE QUALITAT I MEDIAMBIENTAL
D’acord amb la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució
de les obres, inclòs a l’Annex 2 d’aquest Projecte.
13. SEGURETAT I SALUT
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”, es realitza l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, el contingut del qual figura com a Annex 3 d’aquest projecte i que serveix
com a base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut per part del Contractista, el qual
se sotmetrà a l’aprovació del la Coordinació de Seguretat i Salut.
14. PLA D’OBRA
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L’adjudicatari lliurarà el Pla d’obra proposat en un termini màxim d’una (1) setmana a partir
de la signatura de l’acta de replanteig.
Per tal d’acomplir amb el termini d’execució fixat, l’adjudicatari podrà plantejar treballar
paral·lelament en més d’un centre de treball.
15. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
Lot 1
El termini màxim de execució és de 8 mesos des de la signatura de l’acta de replanteig
inicial.
Lot 2
El termini màxim d’execució és de 6 mesos des de la signatura de l’acta de replanteig
inicial.
En ambdós lots es fixa també un termini màxim de quinze (15) dies per a l’enviament de la
comanda, el contractista haurà de lliurar al Coordinador de Seguretat i Salut designat per
FMB el Pla de Seguretat de l’obra per a la seva revisió i aprovació.
Tots els equips a instal·lar tindran una garantia total de 5 anys i s’inclourà dintre d’aquesta
oferta una ampliació de 36 mesos de garantia total amb la finalitat de garantir el correcte
funcionament contant a partir de la signatura de lliurament a manteniment i l’acta de
recepció provisional de l’obra a FMB, aquesta inclou per part de l’adjudicatari la resolució
d’incidencies, enteses com es defineix a la norma EN50126 com el seguiment realitzat
desprès del reconeixement d’una fallada dirigit a posar la instal·lació o aparell en un estat
que permeti recuperar la funció requerida. Inclou totes les operacions necessàries per a la
resolució d'avaries i incidències, amb l'objecte de restituir el servei i les funcionalitats que
presten les instal·lacions, una vegada que aquesta ha estat interromput o disminuït.
Comprèn la reposició del servei avariat, els mitjans materials, tècnics i humans necessaris
(incloent pilots Homologats de TMB i sistemes d’elevació) el ajust o canvi de qualsevol
equip, material (recanvi o llumenera), peça, fungible o element que no funcioni en el
conjunt de l’aparell i la posterior reparació o reposició del mateix. Inclou la substitució de
tots i qualsevol dels components ja sigui per final de la seva vida útil, o per la pèrdua de les
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seves característiques d'utilització independentment de les condicions ambientals de
l’enllumenat general o local (només nou enllumenat).
La cobertura horària del servei d’AMPLIACIÓ DE GARANTIA està compresa en horari reduït i nocturn
amb un temps de resolució màxim < 360 h (15 dies)

16. VISITA A LES INSTAL·LACIONS
En fase de licitació es convocarà una visita a les instal·lacions per tal de visionar in situ les
actuacions definides en aquest Projecte.
17. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Partint dels amidaments i dels preus establerts s’han composat els pressupostos següents:
Lot 1 taller Triangle i cotxera estacionament St.Genís
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ...................

288.971,89 €

13% DESPESES GENERALS ...................................

37.566,35 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL ...................................

17.338,31 €

PEC LOT 1..........................................................

343.876,55 €

21% IMPOST VALOR AFEGIT (IVA) ........................

72.214,07 €

PRESSUPOST GENERAL TOTAL LOT1 ................

416.090,62 €

Lot 2 taller H.Bellvitge i taller Sagrera
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ...................

189.648,20 €

13% DESPESES GENERALS ...................................

24.654,27 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL ...................................

11.378,89 €

PEC LOT 2...........................................................

225.681,36 €

21% IMPOST VALOR AFEGIT (IVA) ........................

47.393,08 €

PRESSUPOST GENERAL TOTAL LOT 2....................... 273.074,44 €
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Els ofertants hauran de completar el pressupost valorant cadascuna de les partides
econòmiques segons desglossament indicat en el Document IV PRESSUPOST, no podent
superar el pressupost total aquí indicat.
18. AUTOR DEL PROJECTE
Barcelona a 10 de Octubre de 2018

Tècnic redactor projecte

Roc Zamorano
UEE
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ANNEXES A LA MEMORIA
ANNEX 1. CÀLCULS LUMÍNICS
TALLER TRIANGLE FERROVIARI
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TALLER HOSPITAL DE BELLVITGE
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ENLLUMENAT FOSSATS DE REPARACIÓ SOTA BASTIDOR
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TALLER SAGRERA
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ANNEX 2. PLA DE QUALITAT

1. INTRODUCCIÓ
L’objecte del Pla de Control de Qualitat és descriure les unitats d’obra sotmeses al control
de qualitat durant l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció dels
materials i marcant els criteris de control.
S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant en la fase de
subministrament del materials com en la fase d’execució. En ambdues fases s’estableixen:
1. Àmbits i criteris de control així com les freqüències i assaigs de les partides que
requereixen seguiment, per als diferents àmbits de control i s´han descartat les freqüències
de les partides amb amidament molt baix o poca rellevància dins de l’obra. No obstant, cal
dir que aquests criteris podran concretar-se més a la obra en funció de l’execució de la
mateixa, dels resultats del control i d’altres criteris que es puguin establir mentre durin els
treballs.
2. Especificacions: en general les que consten en el Projecte.
3. Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat.
1. METODOLOGIA D’APLICACIÓ
Es farà la recepció dels materials abans de la seva col·locació i els seus corresponents
assaigs, i un cop realitzada l’execució de les unitats d’obra es faran els controls
corresponents.
De tots els assaig i mesures es lliuraran tres exemplars a la D.O.
El Pla de Qualitat seguirà per la seva correcta aplicació els criteris que es detallen en el Plec
de condicions del Pla per a cadascun dels materials o equips objecte de control.
Cada partida, dins del seu àmbit, serà objecte d’un control doble: materials i execució, amb
la comprovació, segons Normes i Reglaments aplicables, dels paràmetres que en teoria han
de complir per un cantó els materials i, per l’altre, la bona execució del muntatge de l’obra.
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Aquestes tasques seran portades a terme i repartides entre la direcció d’Obra i una
empresa externa que estarà homologada per efectuar treballs de Control de Qualitat.
2. RECEPCIONS
Dels materials més representatius emprats a l’obra, s’escolliran mostres per part de la
direcció d’Obra, les quals seran recepcionades pels tècnics de l’Empresa Homologada
escollida.

3. CERTIFICATS
El contractista lliurarà, de tots els materials emprats a l’obra els corresponents certificats
emesos per empreses acreditades.
Igualment es lliuraran els catàlegs de tots els materials emprats a obra

4. ACTIVITATS IMPORTANTS A CONTROLAR
En els llistats adjunts ’identifiquen les activitats d’obra a controlar i que es consideren
crítiques per a l’execució del projecte.
A continuació es relacionen els materials més importants a utilitzar a l’obra, sense ser una
taula exhaustiva per a tots els materials. En aquesta taula s’indica la següent informació
per a cada material:
- Certificat: S’indica de quins materials caldrà disposar de certificat de qualitat del producte
en el moment de subministrament, és a dir, no es tracta d’un certificat emès per l’empresa
fabricant, sinó del compromís del proveïdor sobre les característiques de qualitat general
del producte subministrat.
- Assaig: S’indiquen els materials que han d’ésser assajats per un laboratori acreditat
- Prova FAT: s’indiquen els materials/equips que han d’ésser provats in situ pel propi
fabricant o per una empresa autoritzada per ell
- Traçabilitat: S’indica quan sigui necessari deixar constància de la localització en obra de
cada subministrament de material.
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ANNEX 3. MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE AMBIENTAL

1. INTRODUCCIÓ
Per les característiques del present projecte, no és considera d’aplicació el tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental.
Tot i això, a continuació s’enumeren una sèrie de mesures correctores segons vectors
ambientals afectats on s’explicarà detalladament la seva aplicació i seguiment.
2. MESURES CORRECTORES EN L’ÀMBIT DE L’OBRA
a. Gestió de residus i sols contaminants
L’objectiu d’aquest estudi és minimitzar i gestionar adequadament els residus generats,
d’acord amb les determinacions del REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
Aquest Estudi haurà de contenir els següents punts:
1) Una estimació de la quantitat de residus generats durant la fase d’obra.
2) Les mesures genèriques de prevenció que s’han adoptar.
3) La destinació prevista per als residus.
4) Valoració dels costos derivats de la seva gestió, els quals han de formar part del
pressupost del projecte.
Segons el Reial Decret indicat anteriorment, l’objecte de l’Estudi de gestió de residus és
fomentar la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització, assegurant
que els destinats a operacions d’eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un
desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció.
Pel que fa a la gestió de les terres sobrants, aquest Decret, estableix que cal distingir quan la
utilització de residus inerts en obres de restauració, condicionament o rebliment es pot
considerar una operació de valorització i no d’eliminació en abocador.
A més a més es proposen les següents mesures:
5) Matxucar materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.
6) Reutilitzar els materials generats en el fresat dels ferms de l’obra.
7) Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides
8) Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra.
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9) Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials.
10) Potenciar l’ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar
materials de llarga durabilitat.
11) Utilitzar components que incorporin algun material reciclat: reutilització de runes de la
pròpia obra, etc.
S’haurà de comprovar que els residus són gestionats d’acord amb la normativa, amb especial
atenció als perillosos que seran entregats a un gestor autoritzat, conservant els corresponents
certificats d’entrega i seguiment de residus.
Caldrà definir una zona d’obra on emmagatzemar i gestionar els residus generats. Aquesta
zona haurà de ser fàcilment accessible i situar-se pròxima a les zones auxiliars d’obra.
Quan finalitzin les obres, es controlarà que siguin retirats de l’àrea qualsevol residu generat
(especialment aquells residus que per les seves característiques i normativa així ho
requereixin).
En cas de produïr-se un vessament accidental de residus que afecti el subsòl, caldrà contactar
amb l’Agència de Residus de Catalunya. També es contactarà amb aquesta entitat quan es
detecti gran quantitat de material contaminant, per tal de consensuar la solució més adient.
També caldrà tenir en compte de dur a terme els següents punts per preservar el sòl i sub-sòl
de l’àmbit de l’obra:
‐ Planificar les activitats complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: aplecs de
materials, accessos, dipòsits de materials
‐ No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments incontrolats de formigoneres,
olis, greixos, gas-oils i altres residus de l’obra.
‐ Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses sèptiques, quan no es puguin
connectar amb la xarxa de clavegueram
‐ Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors.
‐ Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials a l’obra
Com s’ha comentat anteriorment, també s’hauran de tenir en compte les mesures proposades
a l’Annex d’aquest projecte sobre la Gestió de Residus.
b. Impacte acústic durant l’explotació
Durant les obres els impactes acústics s’originen per:
1) els treballs de la maquinària
2) l’accés amb vehicles de gran tonatge
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Les mesures correctores durant la fase d’obres solen ser:
1) Sempre que sigui possible, limitar o restringir els treballs a la franja horària normal de la
jornada laboral, respectant al màxim les hores de descans de la població, limitant
l’execució d’activitats sorolloses a l’horari diürn (8-20 h). Controlar la maquinària que
intervé en l’obra per tal que es compleixi la normativa vigent en quant als nivells sonors
màxims admesos i comprovar periòdicament el seu compliment.
2) Ubicar el parc de maquinària el més lluny possible de nuclis habitats i d’edificacions
habitades. En el cas que ens ocupa s’entén que això no és possible, degut a l’entorn
totalment urbà de les obres.
A la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, que regula les mesures
necessàries per a prevenir i corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i
ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, al seu article 15
(relacionat amb els valors límits d’emissió de vehicles de tracció mecànica i de Maquinària),
estableix el següent:
Tots els vehicles de tracció mecànica han de tenir en bones condicions de
funcionament els elements capaços de produir soroll perquè l’emissió de soroll del
vehicle amb el motor en funcionament no excedeixi els valors límit d’emissió a què fa
referència l’annex 6 (del mateix document).
L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres públiques i en la
construcció s’ha d’ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent, d’acord
amb la Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a
l’entorn produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure, i les normes complementàries.
L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a la via pública es
fixa entre les 8 i les 20 hores, llevat de les obres urgents, les que es fan per raons de
necessitat o perill i les que, per llurs característiques, no es poden fer durant el dia.
S’exceptuen del compliment d’aquesta franja horària les obres que s’hagin d’executar
urgentment, especialment les que tinguin com a finalitat el restabliment de serveis
essencials per als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas
i de telèfon, i els serveis relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies; les
obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els
béns, i les que, per llurs pròpies característiques, d’acord amb allò que s’estableixi per
reglament, no puguin executar-se durant el dia.
El treball nocturn en via pública ha d’ésser expressament autoritzat per la Direcció
General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Pel que fa al seguiment ambiental durant la fase d’obra es controlarà l’horari d’execució de les
obres, per no superar els límits de sorolls, així com l’inici de les obres i periòdicament l’estat i
característiques de la maquinària a utilitzar, complint amb la normativa existent sobre
emissions de sorolls (RD 212/2002, de 22 de febrer).
c. Consum energètic
Durant l’execució de l’obra, la il·luminació prevista haurà de respectar la normativa actual de
reducció de la contaminació lumínica i això comporta utilitzar làmpades de baix consum, el
focus emissors han d’anar sempre encarats cap el terra.
D’acord amb la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn, no s’utilitzaran làmpades de vapor de mercuri perquè a part
d’ésser especialment agressives per moltes espècies animals, també consumeixen més
energia. Com hi hauran treballs nocturns, la il·luminació de l’obra haurà de complir amb
aquesta normativa.

d. Afectació la població i a les vies de comunicació i infraestructures
Durant l’execució de l’obra caldrà tenir en compte una sèrie de mesures correctores per,
d’una banda mantenir el benestar de la població propera a les obres i per l’altre, garantir que
el funcionament de les vies de comunicació i infraestructures.
A nivell de la població, caldrà:
En aquest sentit, es descriuen les possibles mesures correctores en els punts indicats:
Minimitzar l’impacte acústic durant l’explotació i les emissions de pols i partícules en
suspensió
Identificar i protegir els punts d’interès geològic, paleontològic, històric i cultural i
minimitzar-ne l’impacte.
Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l'obra.
No interferir en l’accessibilitat de la població afectada.
Tenir cura de no embrutar a l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes de
camions,...).
Mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment dels
transports
Fer un seguiment dels moviments de terra per tal de recuperar i/o catalogar restes
arqueològiques
Minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva execució.
Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge.
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I respecte les vies de comunicació i infraestructures:
Regular el trànsit dels diferents carrers tallats/modificats/afectats durant les obres, per
tal de no crear problemes de trànsit.
En cas d’afectació directa sobre una via de manera temporal, buscar alternatives de
pas de manera que cap habitatge quedi sense accés.
Manteniment i reposició de la xarxa viària local i veïnal afectada pel projecte.
Senyalització adequada de cruïlles i accessos durant les obres.
Restitució i reposició de tots els serveis afectats per les obres.
Evitar l’embrutiment de la via pública al voltant del recinte de les obres i col·locar
elements protectors en les zones circumdants on es realitzin les obres. Es disposarà de
mecanismes de neteja de la via pública en el cas que sigui necessari.
Informar a la població de les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara
desviaments de trànsit, accessos, etc. Aquesta informació es canalitzarà a través dels
cossos de seguretat, representants de la població (ajuntaments, associacions, etc.),
mitjans de comunicació (premsa, radio,...) i s’atendran particularment les consultes
dels afectats que així ho requereixin.
Una vegada finalitzades les obres, es preveu la repavimentació i total recol·locació dels
elements afectats per les obres.
e. Materials
Respecte la utilització de materials en l’obra, cal tenir en compte les següents
consideracions:
‐ Dissenyar pensant en la reutilització i reciclatge dels materials utilitzats a l’obra, quan
siguin adequats i
no contradiguin la normativa tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n
l’aprofitament en la desconstrucció.
‐ Fomentar l’ús de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de garantia de
qualitat ambiental o similar.
‐ Potenciar l’ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar
materials de llarga durabilitat.
‐ Utilitzar components que incorporin algun material reciclat: pneumàtics, llots de
depuradora, cendres, reutilització de runes de la pròpia obra, etc.
‐ Avaluar la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte
(betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC's,...). No utilitzar fusta tractada amb
creosota en projectes d’ajardinament.
‐ Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona.
‐ Integrar l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies estructurals, materials, excavacions
i terraplens, reblerts, etc. (També aplicable en boques de túnels, sortides d'emergència,
pous de ventilació...).
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f. Emissions de pols i partícules en suspensió
Per evitar la generació i propagació de pols i pol·lució causada pel fum dels vehicles, es
poden dur a terme diferents mesures preventives i de caire corrector.
Mesures preventives:
1) Vigilar el que les emissions de fum dels vehicles siguin correctes. Aquests, juntament
amb la maquinària utilitzada a obra, hauran d’haver passar la corresponent ITV i disposar
del certificat conforme compleix la normativa CE vigent.
2) Recobrir amb lones les caixes dels camions que transportin materials i terres que puguin
generar pols.
3) En cas d’enderrocs, preveure i reduir la generació de pols i les projeccions.
Mesures correctores:
1) Regar sovint les superfícies on es facin demolicions, moviments de terres.
2) L’article 12 del Decret 152/2007, del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire, detalla un seguit de mesures a realitzar durant l’execució de les obres: Les empreses
que executen les obres públiques han d'implantar les mesures següents per reduir-ne
l'impacte
en la qualitat de l'aire:
a) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per
minimitzar la formació de possibles núvols de pols.
b) Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària
i els vehicles de transport.
c) Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, murs
de contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de materials pulverulents.
d) Emmagatzemar els materials fins en sitges.
e) Adequar l'alçada dels apilatges perquè no superi l'alçada dels sistemes físics instal·lats.
f) Instal·lar sistemes per minimitzar l'emissió de partícules (aspiració localitzada de pols,
ruixats o similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials
pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tolves i similars.
El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram comprés entre
l'obra pública i la xarxa viària bàsica, a 40 Km/h.
El responsable de fer el seguiment de la implantació d'aquestes mesures és la direcció
facultativa de les obres.
Si es tracta d'obres sotmeses a Declaració d'impacte ambiental, la comissió de seguiment
definida a la Declaració d'impacte ambiental mateixa ha d'estar informada sobre l'estat
d'implantació d'aquestes mesures.
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Respecte les plantes temporals de tractament de manterials pulverulents durant la fase de
construcció, s’haurà de complir el que indica l’article 11 del Decret 152/2007 i la mesura
PR05 Criteris Ambientals a aplicar a les instal·lacions temporals de manipulació de materials
pulverulents.
El tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
g. Delimitació del recinte d’obra
A continuació s’indiquen diferents mesures correctores referents a la zona d’obres, les
quals, algunes d’elles, s’han anat comentant en diferents apartats anteriors.
Les zones de treball han d’estar en zones preferiblement planes.
En cas de vessament accidental de formigons, asfalt, olis, hidrocarburs, etc, es comunicarà
d’immediat a la
direcció de l’obra que haurà de prendre les mesures oportunes en funció de la magnitud de
l’accident.
Respecte a la gestió i emmagatzematge dels residus especials i perillosos, aquests hauran
d’estar guardats en contenidors tancats, separats del terra per algun material impermeable
i no podran estar a la intempèrie, sinó que s’hauran de protegir de les condicions
meteorològiques.
A l’hora de portar a terme les obres, el contractista haurà de proposar a la direcció d’obra i
a la direcció ambiental les diferents àrees que preveu destinar a aquesta
activitat i aquests emplaçaments hauran de ser degudament acceptats tant per la direcció
de l’obra com per la direcció ambiental.
L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. En aquest sentit, s’adequaran
espais a l’obra per realitzar la neteja de les cubes de formigó. Aquests espais o recipients
on s’aboqui el material sobrant, hauran d’estar impermeabilitzats i perfectament
senyalitzats, extremant les precaucions per a evitar la contaminació accidental.
Al final de l’obra, o quan el recipients estiguin plens, es gestionaran els residus mitjançant
un gestor autoritzat.
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Un cop finalitzada l’obra o l’activitat que justifiqui l’ús de basses o recipients, s’haurà de
restituir el terreny afectat a les condicions inicials de l’espai.
La gestió dels sobrants de formigó s’engloba dins del sistema general de gestió de residus
de l’obra, d’acord amb el que estableix la legislació vigent aplicable. En el cas que no fos
possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit de que les
restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o en un
centre específic mitjançant cubes de decantació).
El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el detall
del procediment finalment escollit. El personal d’obra, des de l’encarregat fins els operaris
hauran de conèixer aquesta disposició i vetllar perquè es compleixi.
Les zones de treball de l’obra estaran correctament delimitades en tot el seu perímetre,
mantenint sempre les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment dels
transports. Es marcarà la franja corresponent al moviment de terres, les zones d'ocupació
temporal (instal·lacions auxiliars, zones d’ocupació per la reposició de serveis,...) i els
camins d'accés. Posteriorment, es preveurà la seva restauració.
Caldrà minimitzar les possibles fonts d’alteració del benestar de la població durant
l’execució de les obres, disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors produïts
per l’obra, etc. Tampoc s’haurà d’interferir en l’accessibilitat de la població afectada.
L’entorn de l’obra haurà d’estar sempre net de residus, sobrants, etc
Durant tota l’obra caldrà mantenir canals de comunicació amb la població propera a l'obra.
Finalment, en tot el recinte de l’obra es tindrà en compte el que estableix el RD 130/1998
del 12 de Maig, en matèria de prevenció d’incendis.
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DOCUMENT II – PLEC DE CONDICIONS
PLEC DE CONDICIONS GENERALS
1. PRESCRIPCIONS GENERALS
1.1. OBRES A LES QUALS ES REFEREIX AQUESTS PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'aplicarà a l'execució material de les
obres del Projecte de
“INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC A LA XARXA DE METRO”.
A més a més dels plecs adjuntats en aquest document número 3 del present projecte,
també són d’obligat compliment per a l’execució de l’obra, els plecs interns de TMB,
específics per a cada instal·lació. En tots els casos, prevaldrà sempre el plec intern de TMB,
considerant sempre la versió més actualitzada en el moment d’executarl’obra.

1.2. DESC

L’obra i instal·lacions que componen aquest Projecte s'executaran segons les disposicions,
normes i plànols que s'hi contenen en aquest document, els quals no poden ésser
modificats pel Contractista, sense l'aprovació precisa i per escrit de la Direcció de l’obra,
referida al punt concret de què es tracti.
Les obres hauran d'ésser realitzades sense alterar el servei d’explotació de l’FMB i atenentse a les normes de treball establertes per FMB allà on afecti zones de servei; totes les
despeses generades per instal·lacions provisionals, dispositius elèctrics, generadors,
aparells de renovació i extracció d’aire, etc., necessaris pel desenvolupament dels treballs
estan inclosos en els preus.
Al final de la jornada de treball i abans de la represa del servei, s’haurà de retirar tot el
material i maquinaria que pugui molestar als usuaris i col·locar-la en els llocs
d’abassegament designats per a aquest efecte.
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1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

El present Plec d’Especificacions Tècniques constitueix un conjunt de prescripcions que serà
la base per regular l'execució de les obres, juntament amb la resta de documents annexes
a aquest projecte, especificant les característiques i condicions dels materials i equips a
utilitzar, assaigs i protocols de proves a realitzar, i normes per l’amidament i abonament de
les unitats d'obra.
Aquest Projecte consta dels documents següents definitoris de l'obra:
Document 1: Memòria
Document 2: Plànols
Document 3: Plec d’Especificacions Tècniques
Document 4: Pressupost i Amidaments

1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS DOCUMENTS

En cas de contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec d’Especificacions
Tècniques s'agafarà el que s'ha escrit en aquest últim document. Allò que consti en el Plec
d’Especificacions Tècniques i no estigui en els Plànols o a l’inrevés, haurà de considerar-se
com si constés en ambdós documents, sempre i quan la unitat d'obra estigui ben definida
en qualsevol dels dos i que tingui preu en el pressupost.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errades que es detectin en aquest documents
per la Direcció d’Obra o pel Contractista, caldrà reflectir-les obligatòriament en l'Acta de
Replanteig.

1.5. SEGURETAT EN EL TREBALL

El Contractista està obligat a complir l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball
vigents.

1.6. PROGRAMA DELS TREBALLS

Pel que fa referència al programa de treball, es respectarà tot allò que s'ha disposat en el
Reglament General de
Contractació de l'Estat i el que ve determinat pel Plec de Clàusules Administratives
Particulars del Contracte.
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1.7. ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

El Contractista proposarà un programa i un mètode de realització de les diferents obres de
que consta aquests projecte, abans d’iniciar aquestes, que hauran d'ésser acceptats o
modificats per la Direcció d’Obra. L'ordre i moment de l'execució de les diferents obres
estarà fixat per aquest programa, el Contractista quedarà en llibertat respecte a la seva
organització o mitjans auxiliars a fer servir.
Tanmateix el Contractista té l'obligació d'executar les obres en l’ordre que li mani la
Direcció d’Obra, encara que això suposi una alteració del programa general de la realització
dels treballs.
Aquesta decisió de la Direcció d’Obra, podrà fer-se per qualsevol motiu que la DO cregui
convenient i en especial perquè no s'aturin les obres o disminueixi el seu ritme d'execució,
quan la realització del programa exigeixi uns condicionaments especials de fronts de treball
o la modificació prèvia d'alguns serveis, i en canvi sigui possible procedir a l'execució
immediata dels altres trossos aïllats abans esmentats.

1.8. COMPLIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL DISSENY

El Contractista està obligat, a complir totes les característiques definides en els documents
adjunts a aquest projecte, excepte en aquells casos en què es consideri convenient
introduir modificacions per motius justificats, les quals hauran d’ésser aprovades per escrit
per part de la Direcció d’Obra.

2. CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ DELS MATERIALS
2.1. OBJECTE

Aquesta especificació té per objecte definir les condicions d’instal·lació dels diferents
materials emprats en les instal·lacions d’aquest projecte.

2.2. CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS MATERIALS

Els elements de fixació i el muntatge auxiliar de tots els elements estructurals i
arquitectònics estan inclosos als preus, tant si ho diu explícitament com si no i, per tant, no
seran objecte d’abonament independent. Totes les connexions i empiulaments necessaris
per fer la instal·lació, així com els retalls i puntes de cable resultants, no seran objecte
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d’abonament independent, al considerar-se inclòs en els preus unitaris establerts al quadre
de preus.
Tots els transports interns o externs, les càrregues i descàrregues necessaris (inclòs els
produïts per aplecs) del material de tots tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o
transportar a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no
seran objecte d’abonament independent.
Es responsabilitat del Contractista la perfecta identificació de tots els elements de la
instal·lació, sense que això impliqui cap tipus d’abonament independent.
Es a càrrec del Contractista els desplaçaments i reubicació d’instal·lacions existents, sense
que això impliqui cap tipus d’abonament independent.
No seran d’abonament la reparació dels danys que es puguin produir als equips o als
elements d’arquitectura, instal·lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou,
amb motiu de totes les operacions necessàries per la instal·lació i el transport, la càrrega i
la descàrrega dels materials i equips.
Es consideren incloses dins dels preus de les diferents partides, i per tant no seran objecte
d’abonament independent, a no ser que estiguin degudament especificades com a partides
abonables:


Les despeses de replanteig, reconeixements, assajos, control de materials,
d’execució i proves de funcionament.



Les despeses d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de
deteriorament.



La conservació de l’obra durant la seva execució.



Les despeses corresponents a construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i
mitjans auxiliars i equips de maquinaria, d’instal·lació i de posterior retirada, així
com les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinaria i materials.



Despeses

de

muntatge,

conservació

i

retirada

d’instal·lacions

per

a

subministraments d’aigua i energia elèctrica necessaris per a l’execució de l’obra,
així com a drets, taxes, impostos, consums,...


Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes i neteja de l’obra.



Conservació i neteja de la zona d’obres durant l’execució, senyals i elements de
seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers, la guarda i vigilància de l’obra, la
tanca de l’obra i protecció en relació a la perillositat i molèsties produïdes per l’obra.



La legalització de totes les instal·lacions, amb el pagament de taxes i drets.
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Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de realització de treballs
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment.



El contractista garantirà la qualitat dels productes i materials emprats a l’obra amb
els seus mitjans. La DO encarregarà els assajos i proves referents a instal·lacions i
obra que consideri oportuns a empresa externa homologada i qualificada per
garantir la qualitat dels materials a l’obra, les factures de les quals s’abonaran per
part del contractista, i el cost dels quals estan inclosos als preus unitaris de l’obra.
El valor màxim el qual haurà d’assumir correspon al 1% del pressupost de licitació.

3. EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA

3.1. REPLANTEIG

Els replanteigs de les obres es faran d'acord amb el que s'ha disposat en aquest Plec
Especificacions Tècniques.
A l'Acta de Comprovació del Replanteig que s'ha d'obrir, el Contractista ha de fer constar
expressament que s'ha comprovat - amb satisfacció seva - la completa correspondència, en
planta i cotes relatives, entre la situació dels senyals fixats en el terreny i les cotes referides
a l'obra projectada i indicades en els plànols. També haurà de comprovar que aquestes
senyals són suficients per poder determinar perfectament qualsevol part de l'obra
projectada d'acord amb els plànols que figuren en el projecte.
El Contractista també ha de fer constar a l’Acta que està assabentat del lliurament de tots
els Documents, així com de l’existència de tots els mitjans necessaris pel perfecte
desenvolupament de l’Obra.
En cas, de que les senyals fixades en el terreny, no siguin suficients per determinar
perfectament qualsevol part de l'obra, s'instal·laran les que siguin necessàries per poder
donar l'aprovació a l'Acta de Comprovació del Replanteig.
Un cop signada l'Acta de Comprovació del Replanteig, per ambdues parts, el Contractista
està obligat a replantejar ell mateix, les parts de l'obra segons les seves necessitats per
construcció, d'acord amb les dades dels plànols o les que doni la Direcció d’Obra. Per això
fixarà en el terreny a més de les que ja hi ha, les senyals i dispositius necessaris per que
quedi perfectament marcat el replanteig de l'obra a executar.
La Direcció d’Obra, pot realitzar les comprovacions que cregui necessàries d'aquests
replanteigs. També podrà, si així ho creu convenient, replantejar directament les parts de
les obres que desitgi, i també introduir les modificacions precises en les dades del
replanteigs del Projecte. Si qualsevol de les parts ho creu necessari, també s'obrirà Acta
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d'aquests replanteigs parcials, havent d'indicar en ella les dades que es considerin
necessàries per la construcció i posterior mesuratge de l'obra executada.
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, també les que sorgeixen al
verificar els replanteigs parcials i comprovacions dels esmentats replanteigs són a càrrec
del Contractista.
El Contractista és responsable de la conservació dels senyals fixes comprovats en els
replanteigs generals i els que digui la Direcció d’Obra dels replanteigs parcials. No es poden
inutilitzar cap d'elles sense la seva autorització feta per escrit. En el cas de que, sense
aquesta conformitat es faci malbé qualsevol senyal, la Direcció d’Obra disposarà els treballs
necessaris per la seva reconstrucció o substitució, essent per compte del Contractista les
despeses que sorgeixin. La Direcció d’Obra també pot suspendre l'execució de les parts de
les obres que restin indeterminades a causa de la inutilització d'una o més senyals, fins que
siguin substituïdes per unes altres.
Quan el Contractista hagi fet un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra
general o de les auxiliars, ha de donar coneixement a la Direcció d’Obra per que ho
comprovi, si ho creu convenient i perquè autoritzi l'inici d'aquesta part de l'obra. Amb
caràcter general i sempre que la Direcció d’Obra l'hi mani, ha de replantejar sobre l'obra.
3.2. PROGRAMA DELS TREBALLS

Dins del termini d’ 1 setmana, a comptar d'ençà de l'Aprovació de l'Acta de Replanteig, el
Contractista ha de presentar el programa dels treballs a realitzar per complir el contracte
en el termini fixat.
Aquest programa es composa com a mínim de:


Exposició de la classe d'obres que integren el projecte i indicació del volum de les
mateixes.



Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips humans i materials) pel
muntatge de les unitats d’obra.



Estimació, en dies de calendari, de la durada de l'execució de les obres, fent
especial esment als terminis parcials.



Valoració mensual i acumulada de l’obra programada prenent com a base la dels
preus d’adjudicació.

3.3. MODIFICACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES
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Abans de començar l'execució de les obres el Contractista ha de presentar el pla dels
treballs amb les actuacions provisionals per poder realitzar-los sense interferir amb el
normal funcionament, i sense destorbar ni posar en perill els seus usuaris i treballadors.
Si el Contractista incompleix les condicions anteriors i comença els treballs, sense estar
realitzades les actuacions provisionals o sense descàrrec les línies i serveis, qualsevol
desperfecte, accident o perjudici ocasionat per aquesta acció és de la seva total
eball, o la manca
dels serveis de FMB en realitzar els canvis, transports interns o descàrrecs necessaris.
El Contractista no pot pretendre reclamació ni variació de preus de cap mena per trastorn
en els plans d'execució o pel rendiment que hagués suposat o avançat com a conseqüència
de fer l'execució de l'obra sense actuacions, proteccions o descàrrecs dels serveis i línies
afectades.
3.4. OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES

Si per l'execució de les obres, calgués, l'ocupació temporal de superfícies, el Contractista,
d'acord amb el seu programa de treball i mitjans d'execució, proposarà a la Direcció d’Obra
les superfícies que caldrà ocupar. La Direcció d’Obra estudiarà la possibilitat en funció dels
interessos generals afectats i autoritzarà la seva ocupació, o si no fos possible, modificarà
la proposta, la qual haurà de ser acceptada pel Contractista, sense que això pugui significar
cap dret a una variació en el preu o en el termini d'execució previst.
Les superfícies ocupades tenen caràcter precari i provisional i finalitzarà automàticament
l’autorització a la seva ocupació a la finalització dels treballs que la van motivar. En el cas
d'haver de modificar la superfície ocupada o haver de canviar el seu emplaçament, totes les
despeses que es produeixin són a compte del Contractista.
Durant l'ocupació de superfícies, aquestes es mantindran pel Contractista i a càrrec seu,
perfectament senyalitzades i amb tanques.
Al finalitzar l'ocupació ha de deixar en perfecte estat de neteja, lliure d'obstacles i reparats
els desperfectes que s'haguessin pogut produir.
Totes les despeses que es produeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista.
3.5. CIRCULACIÓ, SERVEIS PÚBLICS I SENYALITZACIÓ

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

Totes les operacions necessàries per l'execució de les obres tant si són permanents com
provisionals, han de ferse de forma que no pertorbi innecessària i impròpiament la correcta
i habitual activitat del personal de FMB.
L'execució dels treballs que exigeixin necessària i imprescindiblement tallar qualsevol
instal·lació o font d’energia que pogués afectar directament l’explotació de FMB, han
d'ésser aprovats per la Direcció d’Obra, el qual fixarà d'acord amb els responsables dels
serveis o treballs afectats, les actuacions a fer, i les dades i terminis en que s'hi faran.
Les despeses que sorgeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista.
3.6. SEGURETAT EN ELS SISTEMES D'EXECUCIÓ

El Contractista, al redactar el seu programa de treball i forma d'execució de les unitats
d'obra ha de fer servir els sistemes d'execució que ofereixin les màximes garanties de
seguretat, que redueixin al mínim els possibles accidents i els danys.
Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans de fer-se servir, ha de proposar-se a
la Direcció d’Obra, sense l'autorització de la qual aquest treball no es pot començar.
3.7. INICI DELS TREBALLS

Una vegada aprovada l'Acta de Comprovació i Replanteig dels treballs per la Direcció
d’Obra, es donarà l'ordre de començar les obres; des d'aquesta data, comença a comptar el
termini d'execució establert en el Contracte.
Les ordres al Contractista es donen per escrit i es numeren correlativament. El Contractista
està obligat a firmar el rebut en el duplicat de l'ordre.
El Contractista queda obligat a subscriure amb la seva conformitat o disconformitat els
"partes" o informes establerts per les obres sempre que se l'hi demani.
3.8. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Contractista, abans de començar les obres, ha de subscriure a càrrec seu, una
assegurança a tot risc de pèrdua o lesió que pugui produir-se qualsevol persona o bens, a
causa de la realització de les obres o en compliment del contracte.
3.9. EQUIP NECESSARI

L'equip i utillatge necessari en l'execució de totes les unitats d'obra ha d'ésser aprovat per
la Direcció d’Obra i ha d'estar en tot moment en condicions de treball satisfactòries i
exclusivament dedicats al compliment del Contracte, no podent ésser retirats sense
l'autorització de la Direcció d’Obra.
3.10.
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El Contractista ha de sotmetre a la Direcció d’Obra, dins el termini que fixa el pla d'obra, el
projecte de les instal·lacions que fixarà la ubicació dels punts d'abassegament, equip,
instal·lacions provisionals, i qualsevol altre element necessari pel normal desenvolupament
dels treballs. La Direcció d’Obra de l'obra pot canviar la situació i característiques dels punts
d'abassegament o bases de treball proposades, així com les instal·lacions provisionals.
3.11.

MÀ D'OBRA

La mà d'obra per la utilització dels materials, muntatge de components, equips,
canalitzacions, elements especials, etc., estarà especialitzada en aquests treballs i serà
l’adequada a la finalitat i responsabilitat dels muntatges.
3.12.

PLÀNOLS DE DETALL

El Contractista ha de fer, per compte seu, tots els dibuixos i plànols de detall necessaris per
facilitar i organitzar la realització dels treballs. Aquests plànols han d'anar acompanyats de
les justificacions corresponents per ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció d’Obra, a mida
que siguin necessàries, però sempre, amb l'antelació suficient a la data d'execució dels
treballs a que facin referència.
El Direcció d’Obra, disposa d'un termini de set (7) dies, comptats des de la rebuda dels
plànols, per examinar-los i tornar-los al Contractista degudament aprovats o acompanyats,
si hi hagués lloc, de les seves observacions. Un cop aprovades les corresponents
correccions, el Contractista ha de disposar de dos col·leccions completes de l'obra.
El Contractista és el responsable dels retards que es produeixin en l'execució dels treballs
com a conseqüència del retard en el lliurament dels plànols, així com de les esmenes i
complements d'estudi necessaris per la seva posta a punt.
3.13.

VIGILÀNCIA A PEU D'OBRA

La Direcció d’Obra pot designar els equips que cregui oportuns de vigilància a peu d'obra
per garantir la seva contínua inspecció.
El Contractista no pot rebutjar els vigilants anomenats, els quals tindran en tot moment
lliure accés a qualsevol part de l'obra.
L'existència d'aquests equips no eximeix al Contractista a disposar dels seus propis mitjans
de vigilància a fi d'assegurar la correcta realització de les obres i del compliment del que
disposa aquest Plec de Prescripcions, essent plenament responsable.
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3.14.

UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS

Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec d’Especificacions Tècniques,
o en els Plànols de Projecte, s'executaran d'acord amb les regles de la bona instal·lació i les
indicacions que sobre aquest particular digui la Direcció d’Obra.
3.15.

OBTENCIÓ DE PERMISOS OFICIALS

Abans de l'execució de les obres el Contractista obtindrà tots els permisos oficials
necessaris per fer al seu càrrec, la legalització de les instal·lacions a fi i efecte d'evitar la
imposició de modificacions obligades, un cop estiguin ja fetes les instal·lacions; també
tindrà els permisos necessaris per encreuaments de vies de tren, transport de runa,
abocada de les mateixes, etc.
3.16.

LIMITACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

El Contractista està obligat a fer compatibles els seus treballs amb l'explotació normal de
FMB, també amb els serveis, arribant si fos necessari a realitzar els treballs només en hores
nocturnes o festives fora de l'horari normal de servei, en jornada reduïda i en aquest cas
condicionant-se a les limitacions imposades per les normatives de FMB.
3.17.

PILOTS DE FMB

En els casos en que la realització d’una tasca concreta i per qüestions de seguretat es
requereixi la presència d’un pilot de FMB, l’adjudicatari estarà obligat a demanar-lo amb la
suficient antelació per tal que es pugui preveure la seva disponibilitat per a la tasca
concreta.
En aquests casos els costos derivats d’aquesta acció han de córrer a compte de
l’adjudicatari i estaran considerats en els preus ofertats.
En aquelles tasques que impliquin l’ocupació de vies, i d’acord amb el Reglament de
Circulació de FMB, l’adjudicatari haurà de disposar un pilot de via homologat per FMB. En
aquests casos els costos derivats de l’homologació dels pilots han de córrer a compte de
l’adjudicatari i estaran considerats en els preus ofertats.
3.18.

BASTIDES, ESCALES I ELEMENTS SIMILARS

L’adjudicatari emprarà sempre bastides i accessoris similars per a realitzar totes les tasques
que requereixin l’accés a elements dificultosos i/o a certa alçada, d’acord amb la normativa
especifica de Seguretat i Salut vigent, entenentse que els costos derivats del lloguer o
compra d’aquest material estaran inclosos en la seva oferta, així com el muntatge i
desmuntatge de bastides i/o elements similars tants cops com sigui requerit per l’obra, i no
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seran objecte d’abonament independent. A no ser que estiguin explicitats com a partides
dins de l’obra.
3.19.

ABASSEGAMENT DE MATERIALS

L’adjudicatari haurà de tenir en compte que tots els materials que s’hauran de muntar en
les instal·lacions de FMB, així com tots aquells que li siguin necessaris per a la correcta
execució de les tasques hauran d’estar emmagatzemats en les condicions que la normativa
de Seguretat i Salut vigent exposa. Tanmateix, els costos derivats del lloguer d’espai físic
per a guardar els materials estaran inclosos en la seva oferta i per tant haurà de preveure
un emplaçament adequat abans del començament de l’obra.
3.20.

NETEJA DE LA ZONA D’OBRES

El contractista haurà de mantenir els entorns de les zones de les obres en adequat estat de
neteja i ordre, per tal de no afectar a l’explotació de FMB i garantir el normal
desenvolupament, així com la seguretat del personal afectat.
La propietat queda facultada a paralitzar aquells treballs en els que al seu exclusiu judici no
es respecti pel contractista aquesta obligació. Els costos derivats d’aquesta situació aniran a
càrrec de l’adjudicatari.
S’entén a més a més, que tots els costos derivats de tasques de neteja corren a càrrec del
contractista. En particular, el fet que la zona d’obres no estigui perfectament neta abans de
la realització de les tasques no eximeix a l’adjudicatari de deixar la zona neta i en perfectes
condicions si les tasques s’han desenvolupat en la mateixa zona, independentment del
“grau” de brutícia que l’adjudicatari hagi pogut causar.
El contractista haurà de realitzar una neteja fina del conjunt de la zona executada al final
de l’obra, per tal de garantir el normal i correcte inici del funcionament a les noves
instal·lacions del Centre. La propietat queda facultada a actuar en conseqüència segons
consideri, si no es respecta pel contractista aquesta obligació. Els costos derivats d’aquesta
situació aniran a càrrec de l’adjudicatari.
3.21.

HORARI DE LES TASQUES

Per la naturalesa de l’obra i el tipus d’instal·lacions on està previst treballar, el contractista
haurà de tenir en compte que qualsevol de les tasques a realitzar pot ser susceptible
d’ésser efectuada en l’horari que FMB determini, per tal de no afectar l’explotació de FMB.
En general, aquests canvis d’horaris vindran determinats pel fet que FMB pretén que les
obres interfereixin el mínim possible en el normal desenvolupament del servei. Per tant, si
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un horari concret implica un millor servei als clients de FMB (la qual cosa vindrà
determinada per FMB), l’adjudicatari haurà d’estar disposat a acceptar-lo.
El fet de treballar a qualsevol hora i en qualsevol dia de la setmana, sigui festiu o no, no
implicarà en cap cas un sobrecost addicional per a FMB, sinó que haurà d’estar previst i
inclòs en la oferta econòmica del contractista.
3.22.

TRANSPORT DE MATERIAL ALS MAGATZEMS DE FMB

Totes aquelles tasques que impliquin desmuntatge de certs elements que puguin ser útils a
FMB i que els vulgui conservar, hauran de ser portats al magatzem indicat per FMB,
entenent-se que aquests costos estan inclosos en la oferta econòmica del contractista.
Els materials desmuntats en espera de trasllat al magatzem de FMB es deixaran en el lloc
definit per la Direcció d’Obra. En cas que no existeixi espai disponible, el contractista els
guardarà al seu propi magatzem fins que es traslladin al seu emplaçament definitiu,
entenent-se que aquests costos estan inclosos en la oferta econòmica del contractista.
És a dir, en l’oferta econòmica de l’adjudicatari es consideraran inclosos els costos del
transport (i emmagatzematge si cal) d’aquests elements.
4. MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES
4.1. CONDICIONS GENERALS

Totes les unitats d'obra s'abonen d'acord amb els preus establerts en el pressupost de
l’obra, l'aplicació dels quals segons el present Plec compren la totalitat dels imports
abonables al Contractista.
Qualsevol operació necessària per el total acabament de les obres, per la legalització de les
instal·lacions, o per l'execució de prescripcions d'aquest Plec, encara que no estiguin
especificades explícitament, estan incloses en les obligacions del Contractista. El seu cost
està inclòs en tots els casos en el preu del pressupost, corresponent a la unitat d'obra de la
que formi part, en el sentit d'ésser física o preceptivament necessària per l'execució
d'aquesta unitat. Els preus s'abonen per unitats acabades i executades d'acord amb les
condicions establertes en aquest Plec i comprenen l'estudi, subministrament, transport i
manipulació dels diversos components de l'obra, la mà d'obra, i la utilització dels equips
auxiliars necessaris per la seva execució, així com quantes necessitats circumstancials es
presentin per la realització, acabament i posta en servei de les unitats d'obra.
4.2. OBRES DEFECTUOSES PERÒ ADMISSIBLES
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Si alguna part de l'obra no està efectuada d'acord amb les condicions dels Contracte i és,
però admissible, a judici de la Direcció d’Obra, podrà ésser rebuda provisionalment o
definitivament, en aquest cas el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a
reclamació, amb la rebaixa que l'Administració aprovi, deixant apart el cas en que el
Contractista vulgui enderrocar-la a càrrec seu i refer-la d'acord amb les condicions del
Contracte.
4.3. PARTIDES ALÇADES

S'abonaran al Contractista les partides alçades d’abonament íntegre tal com s’indica en el
pressupost del projecte, sempre i quan aquestes s’executin total o parcialment.
Això suposa que són preus no revisables ni a l’alça ni a la baixa en cap cas
independentment de l’amidament d’unitats fonamentals realitzades per conta de la partida.
Si no s’executés cap treball relacionat amb aquestes partides, aquestes no s’abonarien.
El pressupost parcial del projecte anomenat “Estudi de Seguretat i Salut” tindrà tot ell
caràcter de “Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l’obra”, abonant-se d’acord
amb el seu propi pressupost, proporcional a la partida d’obra del projecte.
Els abonaments de la resta de partides alçades a justificar que figurin en el pressupost, es
faran en base a amidar unitats d'obra existents en el projecte, aplicant els preus
corresponents del Pressupost, sempre que existeixin i en cas contrari, per amidament
d’unitats d’obra a preus contradictoris acceptats.
4.4. CERTIFICACIONS MENSUALS A COMPTE

Els treballs u obres executades en aquests terminis són abonats al Contractista per
certificacions mensuals a compte aplicant a les unitats els preus corresponents del
pressupost.
5. DISPOSICIONS GENERALS

5.1. PERSONAL D'OBRA

El Contractista ha d'ésser representat en l'obra sempre, ja sigui per una o varies persones
amb el poder suficient per prendre disposicions sobre totes les qüestions relatives a la
mateixa. Així mateix, el Contractista està obligat a mantenir sempre en l'obra l'equip tècnic
adequat per la correcta realització del Projecte; l'equip que estarà dirigit, si la Direcció
d’Obra ho creu convenient, per un Enginyer Superior amb experiència en la mateixa.
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La Direcció d’Obra es reserva el dret de treure de l'obra els treballadors del Contractista
que siguin perjudicials per la bona marxa dels treballs, segons el seu criteri.
El Contractista està obligat a substituir ràpidament aquest personal al rebre la notificació
corresponent.
5.2. PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES

Totes les unitats d’obra s’han de fer sempre d’acord amb les normes de la millor
construcció, amb equips i components de primera qualitat, segons les normes del present
Plec de Prescripcions Tècniques.
Quan les normes no estiguin detallades, tant en els materials i components com en
l’execució i muntatge, es farà segons ho decideixi la Direcció d’Obra.
5.3. CONFRONTACIÓ DELS PLÀNOLS

El Contractista ha de confrontar tots els plànols després de rebre'ls i informar, tot seguit, a
la Direcció d’Obra de qualsevol contradicció que hi vegi.
5.4. PROTECCIÓ I NETEJA

El Contractista ha de protegir tots els materials, equips i també la mateixa obra, contra
qualsevol desperfecte o dany mentre duri el muntatge.
També ha de conservar perfectament nets tots els espais interiors i exteriors de les
instal·lacions.
5.5. DURACIÓ DE LES OBRES

La duració de les obres es la que indica la Memòria del Concurs.
5.6. RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Els motius de rescissió del contracte, son els descrits per la Legislació Vigent, segons la
qual es farà la liquidació corresponent a les obres.
Un cop acordada la resolució del contracte, l’Administració fixarà un termini al Contractista
per deixar les obres i emportar-se els equips auxiliars utilitzats en l’execució dels treballs.
En cas de rescissió, per cap pretext el Contractista pot endur-se de les obres cap peça ni
element del material de les instal·lacions, per que l’Administració pot decidir quedar-s’ho
indicant al Contractista el que vol comprar, ja sigui per valoració per perits o per conveni
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amb el Contractista, que haurà de treure els altres materials en el termini de tres mesos;
s’entén com abandonats aquells que no hagi retirat dins d’aquest termini.
5.7. RECEPCIÓ PROVISIONAL

La recepció provisional es farà al finalitzar de forma satisfactòria l’obra i les proves sobre la
correcta instal·lació i funcionament de l’equipament i software implantant, d’acord amb els
protocols de proves a definir i aprovar per part de FMB.
5.8. RECEPCIÓ DEFINITIVA

En finalitzar el termini de garantia es fa la recepció definitiva de les obres de la forma i
condicions establertes per la legislació vigent.
5.9. PROVES

L’acceptació del subministrament sol·licitat per FMB estarà supeditada a la comprovació
dels requisits funcionals i constructius fixats en el present document, amb les modificacions
i ampliacions que es determinin en les condicions definitives d’adjudicació.
Per a la comprovació d’aquests requisits es realitzaran proves exhaustives sobre el seu
funcionament.
L’adjudicatari vindrà obligat a presentar una proposta de protocols de proves generals per a
tots els sistemes.
Si verificades les proves, alguna part de l’equipament no aconseguís els resultats garantits,
el subministrador es comprometrà a reposar o modificar la part defectuosa fins a
aconseguir els resultats sol·licitats.
L’existència de proves per part de la propietat o el personal per aquest delegat, no eximeix
al servei de les responsabilitats que poguessin derivar-se del mal funcionament del material
subministrat.
Aquestes proves no exclouran al subministrador de les obligacions que contrau respecte a
les garanties donades al material.
Qualsevol prova o assaig no especificat i que sigui necessari per a l’acceptació d’equips o
instal·lacions haurà de ser indicada i executada per l’adjudicatari.
La Direcció d’Obra podrà realitzar totes les visites d’inspecció que estimi oportunes a les
diverses fàbriques i tallers a on s’estiguin realitzant els treballs destinats a aquesta
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instal·lació. Igualment podrà exigir determinades proves sobre materials que composin la
instal·lació.
5.10.

FIABILITAT

Els sistemes a instal·lar seran segurs i fiables i garantiran el funcionament continuat sense
avaries. L’adjudicatari indicarà en funció dels components que formen la instal·lació, el
temps de vida mitja entre fallides, i si és possible, d’acord amb l’experiència real, el pràctic.
5.11.

DOCUMENTACIÓ

El cost de tota la documentació descrita als subapartats següents s’entendrà inclosa en
l’import total del projecte.
5.11.1.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR DURANT LA REALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS

Durant l’execució del projecte es presentarà, per a la seva aprovació, els següents
documents:


Característiques i especificacions dels productes i equipament a instal·lar.



Certificats i homologacions del material i productes a instal·lar.



Proves d’acceptació provisional:



En aquestes es descriuran els procediments que permetin comprovar tant
l’operativitat en conjunt, com prestacions, etc.
5.11.2.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR EN FINALITZAR LA INSTAL·LACIÓ

Una vegada conclosa la posta en servei de la instal·lació, es lliurarà la següent
documentació:


Descripció dels diferents materials o mòduls de que es composa la instal·lació.



Manuals i plans de manteniment.



Plànols “As-Built”. Aquests plànols hauran de reflectir exactament i amb detall l’estat
i localització final dels equipaments, així com tots aquelles altres característiques
que aquests plànols inclouen.



Llistat de materials i proveïdors.



Tota aquesta documentació haurà de ser en català (o castellà). La informació de
nivell tècnic podrà presentar-se alternativament en llengua anglesa.



Es lliurarà de tota la documentació, dos còpies en format paper i dos còpies en
format magnètic.
5.11.3.

SANCIONS
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S’actua d’acord amb el Reglament de Contractació d’Obres de l’Estat i altres disposicions
que tracten sobre aquesta matèria.
5.11.4.

LIQUIDACIÓ FINAL DE LES OBRES

La liquidació final de les obres es fa sobre la base de les mesures i valoracions generals
fetes després de la recepció definitiva, es redactarà la liquidació final de les obres, que
s’haurà de formular en el termini d’un any, a comptar des de la data de recepció.
5.11.5.

CORRESPONDÈNCIA OFICIAL

El Contractista té dret a un acús de rebut, si ho sol·licita, de les comunicacions o
reclamacions que mani la Direcció d’Obra i també, està obligat a tronar-li els originals o una
copia de les ordres que rebi, indicant: “assabentat”.

5.11.6.

CONTRACTES, ACCIDENTS DE TREBALL I PROTECCIÓ A LA

INDÚSTRIA

El Contractista està obligat al compliment del que s’ha establert en la Llei sobre Contractes i
reglamentacions de treball, disposicions reguladores dels subsidis i assegurances socials en
vigor, Llei d’Assegurança Social en tot allò que sigui vigent.
5.11.7.

VIGILÀNCIA

La Direcció d’Obra establirà la vigilància de les obres que cregui necessàries.
5.11.8.

LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

El Contractista fa els Projectes necessaris per obtenir els permisos de legalització de les
instal·lacions objecte del Contracte.
Aquests Projectes són signats per un facultatiu adequat del Contractista, que s’encarrega
també de la seva tramitació. Totes les despeses resultants de la redacció i tramitació són
per compte del Contractista, ja que el seu cost està inclòs en el conjunt d’unitats d’obra.
5.11.9.

MESURES D’ORDRE I SEGURETAT

El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per
la bona i segura marxa de treballs.
En tot cas, el Contractista es únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució
de les obres, de tots els accidents o perjudicis que li pugui passar al personal o causar

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

aquest u altra persona, o entitat, assumint en conseqüència el Contractista totes les
responsabilitats alienes al compliment de la Llei.
5.11.10.

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Són obligacions del Contractista pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures, permisos i
la formalització del Contracte, els Impostos Vigents Aplicables, també les despeses dels
replanteigs, inspeccions, direcció i investigació tècnica i econòmica, vigilància, redaccions
del Projecte, modificacions, legalitzacions, liquidacions i transports interns i externs.
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DOCUMENT III – PRESSUPOST

PRESSUPOST
Preu Amidament

Import

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
01 TALLER TRIANGLE
01 LLUMINARIES

U

Uts de subministrament i instal·lació de lluminària PHILIPS mòdel WT120C de 1200
mm o similar, amb les següents característiques: regulació DALI, 20 W, 2200 lm,
vida útil L70B50 50.000 hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80, grau de
protecció IP65, protecció mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en
substitució de pantalles fluorescents 1 x 36W existents (a excepció tunel de rentat
i fossats), aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou
fixació amb cargols antivandalisme, tacos metal·lics i accesoris necessaris per a un
correcte acabat.

82,70

226,000

18.690,20

U

Subministrament i instal·lació de lluminària LED tubular d'alta resistència
mecànica i difusor opal, marca LLEDÓ mòdel ARTICS o similar, diàmetre 70 mm i
de longitud aproximada 1500 mm, amb les següents característiques: regulació
DALI, flux 5640 lm, vida útil L70B10 70.000 hores, temperatura de color 4000 K,
IRC>80, grau de protecció IP67, protecció mecànica IK 10, cos de policarbonat
opal, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en substitució lluminaries fossats de
reparació, aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou
fixació amb cargols antivandalisme, tacos metal·lics i accesoris necessaris per a un
correcte acabat

182,00

280,000

50.960,00

U

Uts de subministrament i instal·lació de lluminària PHILIPS mòdel WT120C de 1200
mm o similar, amb les següents característiques: regulació DALI, 38 W, 4100 lm,
vida útil L70B50 50.000 hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80, grau de
protecció IP65, protecció mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en
substitució de pantalles fluorescents 2x 36W existents (a excepció tunel de rentat i
fossats), aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou
fixació amb cargols antivandalisme, tacos metal·lics i accesoris necessaris per a un
correcte acabat.

94,60

158,000

14.946,80

U

Uts de subministrament i instal·lació de lluminària GEWISS mòdel SMART 3 de
1200 mm o similar, amb les següents característiques: regulació DALI, 45 W, 6200
lm, clase II, vida útil L70B50 50.000 hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80,
grau de protecció IP66, protecció mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer
inoxidable, en substitució de pantalles fluorescents en tunel de rentat, aprofitant
al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou fixació amb cargols
antivandalisme, tacos metal·lics i accesoris necessaris per a un correcte acabat.

115,00

48,000

5.520,00

U

Subministrament i instal·lació de lluminària PHILIPS mòdel WT120C de 1500 mm o
similar, amb les següents característiques: regulació DALI, 57 W, 6000 lm, vida útil
L70B50 50.000 hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80, grau de protecció
IP65, protecció mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en substitució
de pantalles fluorescents 2x 58W existents (a excepció tunel de rentat i fossats),
aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou fixació amb
cargols antivandalisme, tacos metal·lics i accesoris necessaris per a un correcte
acabat.

109,00

20,000

2.180,00
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U

Subministrament i instal·lació de lluminària LUMINIA sèrie ALYSSA
C16005_STRADELLA-8-T1 o similar, amb les següents característiques: regulació
DALI, vida útil L70B50 100.000 hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80, grau
de protecció IP65, protecció mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer inoxidable,
en substitució de faroles tipus globus de vapor de mercuri existents a la cotxera,
aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou fixacions i
accesoris necessaris per a un correcte acabat.

276,00

66,000

18.216,00

U

Subministrament i instal·lació de lluminària tipus projector PHILIPS model BVP110
LED42/NW A o similar, amb les següents característiques: vida útil L80B10 50.000
hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80, grau de protecció IP65, protecció
mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en substitució de projectors
halogenurs 70 W existents als fanals de la cotxera i instal·lació en zones fosques
pati de vies aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou
fixacions i accesoris necessaris per a un correcte acabat.

134,00

230,000

30.820,00

U

Subministrament i instal·lació de projector alta potència per a exterior marca
PHILIPS model BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU o similar, amb les següents
característiques: vida útil L90 100.000 hores, temperatura de color 4000 K,
IRC>80, grau de protecció IP66, protecció mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer
inoxidable, en substitució de projectors 1000 W existents als fanals a gran alçada
en el pati de vies, aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents.
Inclou fixacions i accesoris necessaris per a un correcte acabat.

1.400,00

6,000

8.400,00

U

Subministrament i instal·lació de lluminària per a grans alçades ZUMTOBEL mòdel
CRAFT M LED17000-840 PM WB LDO WH o similar, amb les següents
característiques: driver amb regulació DALI, òptica WB, 130 W, 17.000 lm, Vida útil
L70B50 60.000 hores, tolerancia del lloc del color (initial MacAdam): 3,
temperatura de color 4000 K, IRC: 80, grau de protecció IP65. per a muntatge al
llarg del sostre taller, en substitució de les campanes actuals aprofitant al màxim
posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou fixació doble a sostre mitjançant 2
tacos metal·lics amb tracció >80 kg, 2 uts de cable (sirga) o cadena d'eslabó soldat
fabricats en acer inoxidable AISI 316 L amb tracció >80 kg , accesoris necessaris per
a un correcte acabat

280,00

235,000

65.800,00

TOTAL

215.533,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
01 TALLER TRIANGLE
02 CABLEJAT I CANALITZACIONS

U

Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS) CPR: Cca-s1b,d1,a1 , pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat sota tub

6,35

1.000,000

6.350,00

U

subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS) CPR: Cca-s1b,d1,a1, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat sota
tub

5,15

425,000

2.188,75

U

subministrament i muntatge de Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS) CPR: Cca-s1b,d1,a1, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums i tintada de
color blau per a identificació del bus Dali, col·locat sota tub

4,28

3.600,000

15.408,00

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

U

Subministrament i muntatge deTub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclou fixacions cada 0,5 m i
accesosris necessàris per un correcte acabat

7,48

2.500,000

18.700,00

U

Subministramenyt i instal·lació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 32mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

12,42

600,000

7.452,00

U

Subministrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca
lliure d'halogens, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment. Inclou premsaestopes, bornes de connexió tipus cep WAGO i
accessoris necessaris per un correcte acabat

12,80

450,000

5.760,00

U

Subministrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de
105x105 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment, Inclou
premsaestopes, bornes de connexió tipus cep WAGO i accessoris necessaris per un
correcte acabat

21,78

125,000

2.722,50

TOTAL

58.581,25

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
01 TALLER TRIANGLE
03 REGULACIÓ I CONTROL

U

subministrament i instal·lació de programari Dali per a ordinador compatible PC,
per a programació del sistema, instal.lat. Inclou formació del funcionament i
programació de la regulació i control del sistema instal·lat, en torn de mati i en
torn de tarda per al personal de manteniment

100,00

1,000

100,00

U

subministrament i instal·lació de pantalla tàctil TFT color 7'' per a control, amb
alimentació i amb connexió per a bus del sistema Dali, amb caixa per a encastar,
muntada i connectada

700,00

2,000

1.400,00

U

Programació, integració i posada en funcionament de control del programa de
supervisió del sistema central i les pantalles tàctils

685,00

1,000

685,00

U

Subministarment i instal·lació de Font d'alimentació de 640 mA per a bus del
sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

68,58

3,000

205,74

U

subministrament i instal·lació de mòdul de control amb 4 entrades
programambles DALI que permet connectar interruptors polsadors per així
personalitzar y programar grups d'encesa, per a connexió a bus, amb accessoris de
muntatge, Inclou polsador de superficie estanc muntat i connectat

145,00

16,000

2.320,00

U

subministrament i instal·lació de sensor de nivell d'il.luminació interior, per a
connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

114,00

3,000

342,00

U

subministrament i instal·lació de Interfici amb connector USB per a ordinador
compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema de
regulació, per a encastar, muntat i connectat

33,78

2,000

67,56

U

subministrament i instal·lació de controlador DALI per a regulació i control de 2
grups de llums (64 elements cada grup), amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN, muntat i connectat

1.089,00

2,000

2.178,00

U

subministrament i instal·lació de EXTENDER 64 DALI per a connectar 64 lluminàries
en una adreça DALI per crear zones d'enllumenat amb la mateixa regulació,
muntat i connectat. inclou caixa de protecció i accessoris necessaris per un
correcte acabat

312,25

16,000

4.996,00

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

U

subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic de les dimensions adients per
ubicar els controladors o extenders DALI. Inclou les fixacions, perfil DIN forats de
ventilació inferior superior i accessoris necessaris per a un correcte acabat

150,00

17,000

2.550,00

U

subministrament i instal·lació de protecció magnetotèrmica diferencial tipus Vigi
2P 10A/0,03 A classe A, 15 kA marca SCHNEIDER o similar per alimentació
controladors Dali

160,00

2,000

320,00

TOTAL

15.164,30

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
01 TALLER TRIANGLE
04 PRL

U

Elements necessaris gestió PRL i PSS, així com mitjans auxiliars d'elevació,
plataforma elevadora, bastides, etc.

7.500,00

1,000

TOTAL

7.500,00
7.500,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
01 TALLER TRIANGLE
05 GESTIÓ DE RESIDUS

U

Retirada enllumenat existent a gestor de residus autoritzat i emissió de certificats

3.000,00

1,000

TOTAL

3.000,00
3.000,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
01 TALLER TRIANGLE
06 CONTROL DE QUALITAT

U

Proves qualitat, tracció fixacions lluminàries 10 uts a sostre, 10 uts a paret,
verificació instal·lació elèctrica segons ANNEX 4, REBT, mesures luminiques abans i
despres de tot el taller, consum energètic enllumenat abans i després.

1.800,00

1,000

TOTAL

1.800,00
1.800,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
01 TALLER TRIANGLE
07 AUDITORIA ENERGÈTICA

U

Auditoria energètica amb l'objectiu de quantificar l'estalvi energètic, signat per
tècnic competent
TOTAL

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
01 TALLER TRIANGLE

600,00

1,000

600,00
600,00

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

08 DOCUMENTACIÓ

U

Certificat de la instal·lació elèctrica conforme s'ha realitzat segons legislació vigent
REBT 2002 signada per tècnic competent

600,00

1,000

600,00

U

Plànols AS BUILT, en format CAD

350,00

1,000

350,00

TOTAL

950,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
01 TALLER TRIANGLE
09 AMPLIACIÓ DE GARANTIA

U

Ampliació garantía de 36 mesos en les condicions descrites en el projecte

2.500,00

1,000

TOTAL

2.500,00
2.500,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
04 COTXERA SANT GENÍS
01 LLUMINARIES

U

Subministrament i instal·lació de lluminària tipus projector PHILIPS model BVP110
LED42/NW A o similar, amb les següents característiques: vida útil L80B10 50.000
hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80, grau de protecció IP65, protecció
mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en substitució de projectors
halogenurs 70 W existents als fanals de la cotxera i instal·lació en zones fosques
pati de vies aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou
fixacions i accesoris necessaris per a un correcte acabat.

134,00

262,000

TOTAL

35.108,00
35.108,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
04 COTXERA SANT GENÍS
03 PRL

U

Elements necessaris gestió PRL i PSS, així com mitjans auxiliars d'elevació,
plataforma elevadora, bastides, etc.

560,00

1,000

TOTAL

560,00
560,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
04 COTXERA SANT GENÍS
04 GESTIÓ DE RESIDUS

U

Retirada enllumenat existent a gestor de residus autoritzat i emissió de certificats
TOTAL

350,00

1,000

350,00
350,00

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
04 COTXERA SANT GENÍS
05 CONTROL DE QUALITAT

U

Proves qualitat, tracció fixacions lluminàries 10 uts a sostre, verificació instal·lació
elèctrica segons ANNEX 4, REBT, mesures luminiques abans i despres de tot el
taller, consum energètic enllumenat abans i després.

680,00

1,000

TOTAL

680,00
680,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
04 COTXERA SANT GENÍS
06 AUDITORIA ENERGÈTICA

U

Auditoria energètica amb l'objectiu de quantificar l'estalvi energètic, signat per
tècnic competent

600,00

1,000

TOTAL

600,00
600,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
01 LOT 1 TALLER TRIANGLE + COTXERA ST.GENIS
04 COTXERA SANT GENÍS
07 DOCUMENTACIÓ

U

Certificat de la instal·lació elèctrica conforme s'ha realitzat segons legislació vigent
REBT 2002 signada per tècnic competent

600,00

1,000

600,00

U

Plànols AS BUILT, en format CAD

350,00

1,000

350,00

TOTAL

950,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
02 TALLER HOSPITAL BELLVITGE
01 LLUMINARIES

U

Subministrament i instal·lació de lluminària PHILIPS mòdel WT120C de 1500 mm o
similar, amb les següents característiques: regulació DALI, 57 W, 6000 lm, vida útil
L70B50 50.000 hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80, grau de protecció
IP65, protecció mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en substitució
de pantalles fluorescents 2x 58W existents (a excepció tunel de rentat i fossats),
aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou fixació amb
cargols antivandalisme, tacos metal·lics i accesoris necessaris per a un correcte
acabat.

109,00

55,000

5.995,00

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

U

Subministrament i instal·lació de lluminària LED tubular d'alta resistència
mecànica i difusor opal, marca LLEDÓ mòdel ARTICS o similar, diàmetre 70 mm i
de longitud aproximada 1500 mm, amb les següents característiques: regulació
DALI, flux 5640 lm, vida útil L70B10 70.000 hores, temperatura de color 4000 K,
IRC>80, grau de protecció IP67, protecció mecànica IK 10, cos de policarbonat
opal, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en substitució lluminaries fossats de
reparació, aprofitant al màxim posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou
fixació amb cargols antivandalisme, tacos metal·lics i accesoris necessaris per a un
correcte acabat

182,00

46,000

8.372,00

U

Subministrament i instal·lació de lluminària tipus projector PHILIPS model BVP125
LED80-4S/740 A o similar, amb les següents característiques: vida útil L80B10
50.000 hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80, grau de protecció IP65,
protecció mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en substitució de
projectors halogenurs 150 W existents a la rampa d'accés aprofitant al màxim
posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou fixacions i accesoris necessaris
per a un correcte acabat.

220,00

9,000

1.980,00

U

Subministrament i instal·lació de lluminària per a grans alçades ZUMTOBEL mòdel
CRAFT M LED13000-840 PM WB LDO WH o similar, amb les següents
característiques: driver amb regulació DALI, òptica WB, 93 W, 13.000 lm, Vida útil
L70B50 60.000 hores, tolerancia del lloc del color (initial MacAdam): 4,
temperatura de color 4000 K, IRC: 80, grau de protecció IP65. per a muntatge al
llarg del sostre taller, en substitució de les campanes actuals aprofitant al màxim
posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou fixació doble a sostre mitjançant 2
tacos metal·lics amb tracció >80 kg, 2 uts de cable (sirga) o cadena d'eslabó soldat
fabricats en acer inoxidable AISI 316 L amb tracció >80 kg , accesoris necessaris per
a un correcte acabat

260,00

166,000

43.160,00

TOTAL

59.507,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
02 TALLER HOSPITAL BELLVITGE
02 CABLEJAT I CANALITZACIONS

U

Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS) CPR: Cca-s1b,d1,a1 , pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat sota tub

6,35

350,000

2.222,50

U

subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS) CPR: Cca-s1b,d1,a1, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat sota
tub

5,15

100,000

515,00

U

subministrament i muntatge de Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS) CPR: Cca-s1b,d1,a1, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums i tintada de
color blau per a identificació del bus Dali, col·locat sota tub

4,28

1.200,000

5.136,00

U

Subministrament i muntatge deTub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclou fixacions cada 0,5 m i
accesosris necessàris per un correcte acabat

7,48

1.200,000

8.976,00

U

Subministramenyt i instal·lació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 32mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

12,42

100,000

1.242,00

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

U

Subministrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca
lliure d'halogens, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment. Inclou premsaestopes, bornes de connexió tipus cep WAGO i
accessoris necessaris per un correcte acabat

12,80

185,000

2.368,00

U

Subministrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de
105x105 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment, Inclou
premsaestopes, bornes de connexió tipus cep WAGO i accessoris necessaris per un
correcte acabat

21,78

46,000

1.001,88

TOTAL

21.461,38

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
02 TALLER HOSPITAL BELLVITGE
03 REGULACIÓ I CONTROL

U

subministrament i instal·lació de programari Dali per a ordinador compatible PC,
per a programació del sistema, instal.lat. Inclou formació del funcionament i
programació de la regulació i control del sistema instal·lat, en torn de mati i en
torn de tarda per al personal de manteniment

100,00

1,000

100,00

U

subministrament i instal·lació de pantalla tàctil TFT color 7'' per a control, amb
alimentació i amb connexió per a bus del sistema Dali, amb caixa per a encastar,
muntada i connectada

700,00

2,000

1.400,00

U

Programació, integració i posada en funcionament de control del programa de
supervisió del sistema central i les pantalles tàctils

685,00

1,000

685,00

U

Subministarment i instal·lació de Font d'alimentació de 640 mA per a bus del
sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

68,58

2,000

137,16

U

subministrament i instal·lació de mòdul de control amb 4 entrades
programambles DALI que permet connectar interruptors polsadors per així
personalitzar y programar grups d'encesa, per a connexió a bus, amb accessoris de
muntatge, Inclou polsador de superficie estanc muntat i connectat

145,00

12,000

1.740,00

U

subministrament i instal·lació de Interfici amb connector USB per a ordinador
compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema de
regulació, per a encastar, muntat i connectat

33,78

1,000

33,78

U

subministrament i instal·lació de controlador DALI per a regulació i control de 2
grups de llums (64 elements cada grup), amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN, muntat i connectat

1.089,00

2,000

2.178,00

U

subministrament i instal·lació de EXTENDER 64 DALI per a connectar 64 lluminàries
en una adreça DALI per crear zones d'enllumenat amb la mateixa regulació,
muntat i connectat. inclou caixa de protecció i accessoris necessaris per un
correcte acabat

312,25

10,000

3.122,50

U

subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic de les dimensions adients per
ubicar els controladors o extenders DALI. Inclou les fixacions, perfil DIN forats de
ventilació inferior superior i accessoris necessaris per a un correcte acabat

150,00

12,000

1.800,00

U

subministrament i instal·lació de protecció magnetotèrmica diferencial tipus Vigi
2P 10A/0,03 A classe A, 15 kA marca SCHNEIDER o similar per alimentació
controladors Dali

160,00

2,000

TOTAL

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
02 TALLER HOSPITAL BELLVITGE
04 PRL

320,00
11.516,44

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

U

Elements necessaris gestió PRL i PSS, així com mitjans auxiliars d'elevació,
plataforma elevadora, bastides, etc.

4.700,00

1,000

TOTAL

4.700,00
4.700,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
02 TALLER HOSPITAL BELLVITGE
05 GESTIÓ DE RESIDUS

U

Retirada enllumenat existent a gestor de residus autoritzat i emissió de certificats

2.000,00

1,000

TOTAL

2.000,00
2.000,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
02 TALLER HOSPITAL BELLVITGE
06 CONTROL DE QUALITAT

U

Proves qualitat, tracció fixacions lluminàries 10 uts a sostre, 10 uts a paret,
verificació instal·lació elèctrica segons ANNEX 4, REBT, mesures luminiques abans i
despres de tot el taller, consum energètic enllumenat abans i després.

U

Informe lumínic amb el resultats dels nivell lumínics d'anbans i després nova
instal·lació

1.800,00

1,000

1.800,00

600,00

1,000

600,00

TOTAL

2.400,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
02 TALLER HOSPITAL BELLVITGE
07 AUDITORIA ENERGÈTICA

U

Auditoria energètica amb l'objectiu de quantificar l'estalvi energètic, signat per
tècnic competent

600,00

1,000

TOTAL

600,00
600,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
02 TALLER HOSPITAL BELLVITGE
08 DOCUMENTACIÓ

U

Certificat de la instal·lació elèctrica conforme s'ha realitzat segons legislació vigent
REBT 2002 signada per tècnic competent

600,00

1,000

600,00

U

Plànols AS BUILT, en format CAD

350,00

1,000

350,00

TOTAL

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
02 TALLER HOSPITAL BELLVITGE

950,00

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

09 AMPLIACIÓ DE GARANTIA

U

Ampliació garantía de 36 mesos en les condicions descrites en el projecte

1.800,00

1,000

TOTAL

1.800,00
1.800,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
03 TALLER SAGRERA
01 LLUMINARIES

U

Subministrament i instal·lació de lluminària tipus projector PHILIPS model BVP125
LED80-4S/740 A o similar, amb les següents característiques: vida útil L80B10
50.000 hores, temperatura de color 4000 K, IRC?80, grau de protecció IP65,
protecció mecànica IK 08, grapes i fixacions d'acer inoxidable, en substitució de
projectors halogenurs 150 W existents a la rampa d'accés aprofitant al màxim
posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou fixacions i accesoris necessaris
per a un correcte acabat.

220,00

2,000

U

Subministrament i instal·lació de lluminària per a grans alçades ZUMTOBEL mòdel
CRAFT M LED13000-840 PM WB LDO WH o similar, amb les següents
característiques: driver amb regulació DALI, òptica WB, 93 W, 13.000 lm, Vida útil
L70B50 60.000 hores, tolerancia del lloc del color (initial MacAdam): 4,
temperatura de color 4000 K, IRC: 80, grau de protecció IP65. per a muntatge al
llarg del sostre taller, en substitució de les campanes actuals aprofitant al màxim
posible la instal·lació i ubicacio existents. Inclou fixació doble a sostre mitjançant 2
tacos metal·lics amb tracció >80 kg, 2 uts de cable (sirga) o cadena d'eslabó soldat
fabricats en acer inoxidable AISI 316 L amb tracció >80 kg , accesoris necessaris per
a un correcte acabat

260,00

258,000

TOTAL

440,00

67.080,00
67.520,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
03 TALLER SAGRERA
02 CABLEJAT I CANALITZACIONS

U

Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS) CPR: Cca-s1b,d1,a1 , pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat sota tub

6,35

800,000

5.080,00

U

subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS) CPR: Cca-s1b,d1,a1, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat sota
tub

5,15

150,000

772,50

U

subministrament i muntatge de Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS) CPR: Cca-s1b,d1,a1, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums i tintada de
color blau per a identificació del bus Dali, col·locat sota tub

4,28

1.580,000

6.762,40

U

Subministrament i muntatge deTub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclou fixacions cada 0,5 m i
accesosris necessàris per un correcte acabat

7,48

1.580,000

11.818,40

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

U

Subministrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca
lliure d'halogens, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment. Inclou premsaestopes, bornes de connexió tipus cep WAGO i
accessoris necessaris per un correcte acabat

12,80

256,000

TOTAL

3.276,80
27.710,10

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
03 TALLER SAGRERA
03 REGULACIÓ I CONTROL

U

subministrament i instal·lació de programari Dali per a ordinador compatible PC,
per a programació del sistema, instal.lat. Inclou formació del funcionament i
programació de la regulació i control del sistema instal·lat, en torn de mati i en
torn de tarda per al personal de manteniment

100,00

1,000

100,00

U

subministrament i instal·lació de pantalla tàctil TFT color 7'' per a control, amb
alimentació i amb connexió per a bus del sistema Dali, amb caixa per a encastar,
muntada i connectada

700,00

2,000

1.400,00

U

Programació, integració i posada en funcionament de control del programa de
supervisió del sistema central i les pantalles tàctils

685,00

1,000

685,00

U

Subministarment i instal·lació de Font d'alimentació de 640 mA per a bus del
sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

68,58

2,000

137,16

U

subministrament i instal·lació de mòdul de control amb 4 entrades
programambles DALI que permet connectar interruptors polsadors per així
personalitzar y programar grups d'encesa, per a connexió a bus, amb accessoris de
muntatge, Inclou polsador de superficie estanc muntat i connectat

145,00

10,000

1.450,00

U

subministrament i instal·lació de Interfici amb connector USB per a ordinador
compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema de
regulació, per a encastar, muntat i connectat

33,78

1,000

33,78

U

subministrament i instal·lació de sensor de nivell d'il.luminació interior, per a
connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

114,00

10,000

1.140,00

U

subministrament i instal·lació de controlador DALI per a regulació i control de 2
grups de llums (64 elements cada grup), amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN, muntat i connectat

1.089,00

2,000

2.178,00

U

subministrament i instal·lació de EXTENDER 64 DALI per a connectar 64 lluminàries
en una adreça DALI per crear zones d'enllumenat amb la mateixa regulació,
muntat i connectat. inclou caixa de protecció i accessoris necessaris per un
correcte acabat

312,25

10,000

3.122,50

U

subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic de les dimensions adients per
ubicar els controladors o extenders DALI. Inclou les fixacions, perfil DIN forats de
ventilació inferior superior i accessoris necessaris per a un correcte acabat

150,00

12,000

1.800,00

U

subministrament i instal·lació de protecció magnetotèrmica diferencial tipus Vigi
2P 10A/0,03 A classe A, 15 kA marca SCHNEIDER o similar per alimentació
controladors Dali

160,00

2,000

320,00

TOTAL

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
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03 TALLER SAGRERA
04 PRL

12.366,44

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
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U

Elements necessaris gestió PRL i PSS, així com mitjans auxiliars d'elevació,
plataforma elevadora, bastides, etc.

4.700,00

1,000

TOTAL

4.700,00
4.700,00
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03 TALLER SAGRERA
05 GESTIÓ DE RESIDUS

U

Retirada enllumenat existent a gestor de residus autoritzat i emissió de certificats

2.000,00

1,000

TOTAL

2.000,00
2.000,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
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06 CONTROL DE QUALITAT

U

Proves qualitat, tracció fixacions lluminàries 10 uts a sostre, 10 uts a paret,
verificació instal·lació elèctrica segons ANNEX 4, REBT, mesures luminiques abans i
despres de tot el taller, consum energètic enllumenat abans i després.

U

Informe lumínic amb el resultats dels nivell lumínics d'anbans i després nova
instal·lació

1.800,00

1,000

600,00

1,000

TOTAL

1.800,00
600,00
2.400,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
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07 AUDITORIA ENERGÈTICA

U

Auditoria energètica amb l'objectiu de quantificar l'estalvi energètic, signat per
tècnic competent

600,00

1,000

TOTAL

600,00
600,00

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
02 LOT 2 TALLER H. BELLVITGE + TALLER SAGRERA
03 TALLER SAGRERA
08 DOCUMENTACIÓ

U

Certificat de la instal·lació elèctrica conforme s'ha realitzat segons legislació vigent
REBT 2002 signada per tècnic competent

600,00

1,000

600,00

U

Plànols AS BUILT, en format CAD

350,00

1,000

350,00

TOTAL

01 PressupostRENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
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03 TALLER SAGRERA
09 AMPLIACIÓ DE GARANTIA

950,00

Codi: PI_F.18650.5_PCONS_V01
Data: 10 / 10 / 2018

U

Ampliació garantía de 36 mesos en les condicions descrites en el projecte
TOTAL

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

2.500,00

1,000

2.500,00
2.500,00

569.557,91

