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INTRODUCCIÓ
Després del impuls tecnològic dels darrers anys al desenvolupament de sistemes d’enllumenat més
eficients, es presenta una oferta de licitació dirigit a diferents fabricants per la substitució de
l’enllumenat de les ANDANES de les estacions Rocafort i Urgell.
Aquesta inversió te com a principal objectiu l’increment dels nivells lumínics actuals de 2 andanes
d’estació, per tal de complir els valors indicats en la legislació actual d’accessibilitat. De forma
corporativa es provaran noves tecnologies de sistemes d’enllumenat mes eficients i amb menys
manteniment.
Existeixen diverses estacions que es troben amb uns nivells inferiors als requerits per la normativa
actual, però es començaran per les 2 estacions anomenades anteriorment que son les sol·licitades
pel departament de manteniment.
Els indicadors principals per escollir el sistema d’enllumenat a implementar seran els següents:
 Mínim cost d’implementació.
 Qualitat lumínica, rendiment lumínic, nivells lumínics, uniformitat, enlluernament, nivell
cromàtic, etc.
 Consum energètic, estalvi, obsolescència i amortització de la instal·lació.
 Degradació de la qualitat lumínica.
 Operacions de manteniment, adquisició de recanvis, substitució o ampliació d’equips al
llarg termini.
Valors mínims:
Concepte

Descripció

Font de Llum

Sistema de producció de Llum

Qualitat lumínica

Rendiment lumínic del equip més potent.
Nivell mínim d’il·luminació a les andanes
(zona de pas).
Nivell mínim d’il·luminació a les andanes
(bora d'andana).
Nivell mínim d’il·luminació a les andanes
(rellevància a la senyalització continua).
Nivell mínim d’il·luminació a les andanes
(zona destinada a informació de passatge i
panells de senyalització de paret o sostre).
Nivell mínim d’il·luminació a les andanes
(escales d'accés a vies per personal intern
de TMB).
Uniformitat en àrees de treball.

Consum energètic
i amortització.

LED
90 lm/W
150 lux
200 lux
200 lux
300 lux
50 lux
60%

Enlluernament.

22

nivell cromàtic

80

Potencia total / número d’equips.
Reducció de consum respecte a
l’enllumenat actual. (%)
Obsolescència de l’equip (vida útil mitja).

Degradació de la
qualitat lumínica.

Valor mes
favorable

Degradació nivell lumínic al final de la vida
útil del equip.
Degradació nivell cromàtic al final de la
vida útil del equip.
Temperatura ambient al màxima per la
afectació del 10% de la vida útil de l’equip.
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Per part del equip tècnic de FMB es farà posteriorment un seguiment del seu funcionament.
Aquesta sol·licitud de comanda es dirigeix directament a diferents fabricants o distribuïdors de
lluminàries pel disseny de la instal·lació, garantint així els criteris i valors exposats en aquest
document. L’adjudicatari gestionarà el subministrament i instal·lació de les llumeneres i el material
auxiliar necessari com safates, suports, caixes de connexions, cablejats, etc., per tal de deixar
instal·lada i en funcionament el nou sistema d’enllumenat i els estudis requerits dintre d’aquesta
oferta.
Amb d’aquesta sol·licitud de valoració de comanda, s’adjunten arxius de recolzament de càlculs i
per la unificació de presentació i exposició de les diferents propostes.
-

Plec de condicions de contractació.
Plànols en format AutoCAD de la Seccions i Plantes de cada andana a escala.
Arxiu DIALux amb trams d’andana amb la simulació de la il·luminació actual i amb els
paràmetres de manteniment, nivells de reflexió, les alçades d’instal·lació.
Plec de les Plec de condicions per la implantació de nous sistemes d'enllumenat eficient a
les instal·lacions de FMB.

SITUACIÓ ACTUAL
Actualment a les estacions afectades, existeix un sistema d’enllumenat fluorescent T8 de 36W amb
color 4000ºK amb les característiques constructives particulars descrites a continuació:
-

Rocafort es una estació de Metro amb dos andanes, que disposa actualment d’una cornisa
amb llum directe per sota i indirecte per sobre d’aquesta cornisa.

-

Urgell es una estació de Metro amb dos andanes, que disposa actualment d’una cornisa
amb llum directe per sota i indirecte per sobre d’aquesta cornisa.

El sistema d’enllumenat actual de cada andana està alimentat 4 circuits independents, intercalats
de forma itinerant.
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ABAST
Es demanarà a diferents fabricants de lluminàries una proposta per la substitució del sistema
d’enllumenat existent a les andanes de 2 estacions de Metro (Rocafort i Urgell) per un altre de
plaques LED de 1200x300mm mes eficient.
L’oferta englobarà:
-

Contingut de les propostes de sistemes d’enllumenat i de la oferta.

-

Propostes tipus Panell LED per les estacions ROCAFORT i URGELL.
o Subministrament i instal·lació del sistema d’enllumenat actual de les andanes.
o Desmuntatge-adaptació del sistema d’il·luminació actual.
o Proves de funcionament i estudi d’eficiència i recuperació d’inversió.

Contingut de les propostes a presentar amb la oferta
El producte serà tipus panell LED amb el format indicat a continuació:



Rocafort, Lluminàries tipus de Panell LED de 1200x300 amb perfil reduït (15mm)
Urgell, Lluminàries tipus de Panell LED de 1200x300 amb perfil reduït (15mm)

En qualsevol cas, els sistemes d’enllumenats proposats deuran de complir els requisits exposats al
Plec de condicions per la implantació de nous sistemes d'enllumenat eficient a les instal·lacions de
FMB.
Les propostes dels fabricants o distribuïdors estaran compostes per:
 Visita prèvia per confirmar que els paràmetres exposats en aquest document son correctes
i du a terme l’estudi d’il·luminació amb una aproximació del 5% de desviament màxim real.
 Un estudi d’il·luminació teòric amb els criteris generals indicats al punt 4.3 del Plec de
condicions per la implantació de nous sistemes d'enllumenat eficient a les instal·lacions de
FMB i amb una proposta del fabricant, per la substitució del sistema d’enllumenat actual a
l’estació de ROCAFORT i URGELL per Plaques LED instal·lades tipus carril de llum de les
característiques particulars indicades a continuació:
LLUMINÀRIA TIPUS PANELL LED DE PERFIL BAIX (ENTRE 10-15MM), DE DIMENSIONS 1200X300MM, AMB
IL·LUMINACIÓ PERIMETRAL O PER DARRERE PER MITJÀ DE PLAQUES MATRICIALS LED.
INSTAL·LACIÓ EN SUPERFÍCIE I EQUIPADA AMB FONT D'ALIMENTACIÓ EXTERNA DIMERABLES LOCALMENT
(IP67) I AMB SUPORTS PER FIXAR A PARET I SOTA LA SAFATA METÀL·LICA D'ACER.
LA LLUMINÀRIA COMPLIRÀ COM A MÍNIM ELS VALORS DE QUALITAT LUMÍNICA SEGÜENT: 4.600 LM
DIMERABLES LOCALMENT AMB SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC INTEL·LIGENT QUE COMPENSI LA
DEGRADACIÓ DEL LED AMB UN INCREMENT PROPORCIONAL DE LA CORRENT DE SORTIDA TIPUS CONSTANT
LUMEN OUTPUT (CLO), ÍNDEX DE REPRODUCCIÓ CROMÀTICA >RA80, SENSE RADIACIÓ UV, TEMPERATURA DE
COLOR DE LLUM DE 840 (4.000ºK) AMB UNA UNIFORMITAT DE PRODUCCIÓ DE 3 PASSOS A LA EL·LIPSE DE
MACADAM, ENLLUERNAMENT AL ENTORN VOLUMÈTRIC DE 30º INFERIOR A 22 (URG) I UN RENDIMENT >80
LM/W.
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LA VIDA ÚTIL DE LA LLUMINÀRIA, LA FONT D’ALIMENTACIÓ I LA RESTA DE COMPONENTS A 35ºC SERÀ IGUAL O
SUPERIOR A 50.000H AMB UNA DEGRADACIÓ DEL FLUX LUMÍNIC AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL <10% I UNA
DEGRADACIÓ DE REPRODUCCIÓ CROMÀTICA <5%.
LA TEMPERATURA AMBIENT DE TREBALL HABITUAL SERÀ DE 40ºC, TENINT EN COMPTE QUE A UNA
TEMPERATURA DE 45ºC TINDRÀ UNA REDUCCIÓ DE LA VIDA ÚTIL MÀXIMA DEL 10%.
LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES A L’INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA I AMB LA FONT D’ALIMENTACIÓ O DÍMERS
SERAN SOLDADES O A TRAVÉS DE CONNECTORS DE PINÇA SENSE EINES, TIPUS CEP WAGO O ROSCATS, EN CAP
CAS DE PRESSIÓ.
DISPOSARÀ DE COS D'ALUMINI IONITZAT, DISSIPADOR DE CALOR CONTINU PER LA PART DEL DARRERE I
LATERALS, DIFUSOR DE POLICARBONAT SEMI MATE, DE COLOR BLANC AMB SISTEMA MICRO-PRISMÀTIC PER
GARANTIR UNA APERTURA DE LLUM >170ºC, TRANS- LUCIDESA DEL 95% I AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP24 o
IP64 (SEGONS UBICACIÓ D’INSTAL·LACIÓ).
L’EQUIP SENCER DISPOSARÀ D’UNA GARANTIA DE COM A MÍNIM DE 5 ANYS (LLUMENERA, ACCESSORIS I
EQUIPS AUXILIARS) I ES REPORTARAN ELS CERTIFICATS CORRESPONENTS SOL·LICITATS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS DE FMB.
LA LLUMINÀRIA S’INSTAL·LARÀ ENTRE 2’5M I 3,5M. S'INCLOUEN ELS ADAPTADORS ORIGINALS NECESSARIS PER
FIXAR-LA A PARET, SOTA SAFATA METÀL·LICA O DE PLÀSTIC, A SOSTRE MODULAR DE LAMES O A PLAQUES I ELS
ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR-LA CORRECTAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT.

 Simulació en 3D de les andanes de les estacions amb el programa DIALUX, amb la
il·luminació actual i la proposada amb un breu informe al que s’indiquin les avantatges i
desavantatges aconseguides amb el nou sistema d’il·luminació respecte al actual (estalvi,
nivells lumínics, uniformitat, enlluernament, etc.). Els paràmetres de reflexió i manteniment
a utilitzar al programa seran els indicats per FMB.
 Aportació de la documentació d’especificacions tècniques enumerada al punt 6.1 del
document Plec de condicions per la implantació de nous sistemes d'enllumenat eficient a
les instal·lacions de FMB.
 Aportació de la informació exposada al punt 6.1 del Plec de condicions per la implantació
de nous sistemes d'enllumenat eficient a les instal·lacions de FMB.
 Carta de compromís amb:
- Garantia del compliment de la qualitat lumínica requerida. Compliment dels resultats
teòrics amb desviacions màximes del 5% amb els reals, contant les condicions de
treballs actuals (temperatura ambient, humitat relativa, vibracions i tots aquells factors
susceptibles de poder afectar) i sempre per sobre dels valors mínims requerits.
- Garantia de que els valors mínims de qualitat lumínica requerida, es mantindran durant
la vida útil indicada pel fabricant ( 500lux mínims a les àrees de treball amb una
uniformitat del 50%, UGR ≥ 22, IRC ≥ 70, consum màxim, etc.) i substitució del que no
compleixin.
- Garantia del correcte funcionament de dels nous equips d’enllumenat durant la vida
útil indicada pel fabricant i substitució dels avariats, amb un mínim de 5 anys.
 Proposta de mecanitzat i suportació pel reforç de l’estructura (cornisa) actual, aportant
plànols, esquemes de muntatge i un estudi de justificació de resistència mecànica i
dinàmica, incloent els tipus de fixacions per ancorar al formigó, tirants i el numero d’assajos
previstos a executar a l’obra.
En l’estudi es tindrà en compte els tirants o suports, panells LED, caixes de distribució,
suportació del pes actual i es donarà un 50% mínim de coeficient de seguretat.
 Proposta de mecanitzat i subjecció dels panells LED amb la cornisa metàl·lica actual,
aportant plànols, esquemes de muntatge i descripció dels materials previstos. El sistema ha
de permetre:
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o
o
o

o

La substitució de cada panell individualment per personal de manteniment.
No permetrà la vandalització i/o robatori de panells de forma directa.
Les fixacions i connexions han d’anar amb cargols roscats amb sistema antivibracions / auto-blocant i doble fixació de seguretat per evitar caigudes o
despreniments.
La suportació serà suficient per evitar la curvatura degut al pes o esforços dels
panells.

 Estudi teòric de consum energètic i de retorn de la inversió amb el sistema Proposat.
 Valoració dels amidaments indicats a la oferta, partides desglossades i justificació si es cau.
En cas d’haver modificacions degut a la solució proposada (il·luminació o reforç
d’estructura) s’haurà d’indicar i valorar dintre de la oferta.
Resum d’actuacions previstes al adjudicatari.
Dintre d’aquesta sol·licitud d’oferta i un cop adjudicada la comanda, les actuacions a les estacions
de ROCAFORT i URGELL seran les següents:
•

Confecció de projecte mecànic que garanteixi el correcte funcionament del reforç
estructural a la cornisa existent amb el nou sistema d’enllumenat.

•

Execució del reforç estructural justificat al projecte de mecanització, incloent el
subministrament dels mitjans necessaris per executar els treballs com els equips d’elevació
amb personal qualificat per executar els treballs amb seguretat, aportació per tots els
treballs d’un pilot homologat de FMB PH2/3, etc. Tots els treballs s’executaran en horari
nocturn i reduït.
Un cop executat els treballs es faran els assajos d’esforços a camp per garantir la estabilitat
del sistema.

•

Substitució de caixes de derivació existents per altres de majors dimensions per connectar
els panells i les fonts d’alimentació.

•

Confecció d’un informe energètic a cada estació i el retorn d’inversió per part d’una
empresa especialitzada en aquest tipus d’estudis com Societat Orgànica. S’inclou la presa
de dades de consum energètic, emissió tèrmica de les fonts de llum i dels valors lumínics
del sistema actual d’il·luminació i del nou sistema implementat, es preveurà la presa de
dades com a mínim dos vegades, abans i després. L’informe es lliurarà amb format digital i
paper, i contindrà com a mínim, una descripció de les fonts de lm, una descripció dels
d’equips utilitzats i criteris de presa de dades, taula amb el valors, plànols de planta i
esquemes necessaris, conclusions del valors obtinguts (energètic, tèrmic i valors lumínics) i
estudi real de la amortització de la inversió.

•

Subministrament i instal·lació de panells LEDs ofertats, incloent subjeccions a la nova safata
metàl·lica, fonts d’alimentació IP 67 col·locats dintre de la safata i caixes de derivació
segons plec de prescripcions tècniques i estesa de cablejat d’alimentació elèctrica pels
panells, amb la distribució de circuits estàndard de Metro.
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•

Treballs de desmuntatge, desconnexió i adaptació del enllumenat existent.

•

Subministrament i instal·lació del material necessari per desplaçar i reubicar a la zona de
passatge d’andanes la sonda de temperatura exterior del QBT de les tres estacions
afectades.

•

Elaboració del As-Built amb els certificats d’instal·lador, auditoria tècnica d’una OCA,
plànols de planta i de mecanització, esquemes elèctrics i certificats requerits al Plec de
procediment d’execució i posada en servei dels subsistemes instal·lacions de BT a FMB.

Posteriorment al muntatge del nou sistema d’enllumenat, es contrastaran les dades teòriques amb
les reals, exigint al fabricant una aproximació del 5% de desviacions màximes dels valors recollits i
sempre per sobre dels valors mínims requerits.
FMB arrencarà un programa de control cada 6 mesos per revisar els valors lumínics, consum
energètic i el funcionament dels nous equips, sent exigible al fabricant el compliment dels valors
mínims requerits en aquest document i exposats al document de Garanties lliurat per la
presentació de l’oferta.
Tots els treballs s’executaran amb horari nocturn i reduït, fora de l’horari de servei de Metro i amb
pilots homologats de Metro PH 2/3
Es sol·licita com requeriment imprescindible, que l’instal·lador disposi dels mitjans necessaris per
du a terme els treballs com formació de PRL i disposi en plantilla Pilots Homologats i que per la
execució de l’obra es disposi simultàniament de quatre equips de tres persones per treballar
paral·lelament en quatre andanes diferents més quatre pilots Homologats de FMB, un tècnic
d’instal·lacions i dos caps d’obra.
Per executar els treballs serà imprescindible complir la Legislació vigent referent a prevenció de
riscos laborals en matèria de seguretat i la normativa interna de Metro. Els treballs es realitzaran
segons els plecs de prescripcions tècniques d’instal·lacions de BT de FMB adjunts, Plec de
condicions per la implantació de nous sistemes d'enllumenat eficient a les instal·lacions de FMB i
Plec de procediment d’execució i posada en servei dels subsistemes instal·lacions de BT a FMB.
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PLA DE TREBALL
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ROCAFORT
TREBALLS PREVIS
ACOPI DE MATERIAL.
DOCUMENTACIÓ DE SEGURETAT I SALUT.
REPLANTEIG RECORREGUT, FIXACIONS I TIRANTS.
PROJECTE MECÀNIC DEL SISTEMA DE FIXACIONS I ESTRUCTURES.
DESPLAÇAMENT D'ELEMENTS AFECTATS.
DESPLAÇAMENT SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR QBT
LLOGUER DE 2 EQUIPS D'ELEVACIÓ

ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS
PROVES I ASSAJOS DE FIXACIONS.
FIXACIONS I SUPORTS - ANDANA VIA 1
FIXACIONS I SUPORTS - ANDANA VIA 2
INSTAL·LACIÓ DE CANAL - ANDANA VIA 1
INSTAL·LACIÓ DE CANAL - ANDANA VIA 2
INSTAL·LACIÓ PLAQUES LED - ANDANA VIA 1
INSTAL·LACIÓ PLAQUES LED - ANDANA VIA 2
ESTESA DE CABLEJAT - ANDANA VIA1
ESTESA DE CABLEJAT - ANDANA VIA2
INSTAL·LACIÓ DE CAIXES DE DERIVACIÓ - ANDANA VIA1
INSTAL·LACIÓ DE CAIXES DE DERIVACIÓ - ANDANA VIA2
CONNEXIONS - ANDANA VIA 1
CONNEXIONS - ANDANA VIA 2
DESCONNEXIÓ, DESMUNTATGE I/O ADEQUACIÓ D'ENLLUM. EXISTENT AND. VIA 1
DESCONNEXIÓ, DESMUNTATGE I/O ADEQUACIÓ D'ENLLUM. EXISTENT AND. VIA 2
REMATS

DOCUMENTACIÓ I ASSAJOS
CAPTACIÓ DE DADES ENERG., TÈRMIQUES I DE IL·LUMINACIÓ ABANS DELS TREBALLS
CAPTACIÓ DE DADES ENERG., TÈRMIQUES I DE IL·LUMINACIÓ DESPRÉS DELS TREBALLS
LLIURAMENT INFORME DE QUALITAT I RECUPERACIÓ INVERSIÓ.
DOCUMENTACIÓ GENERAL I CERTIFICATS DE QUALITAT.
INSPECCIÓ DE OCA PER LA AUDITORIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ BT.

MAPA ACTUACIONS-PLANIFICACIO
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URGELL
TREBALLS PREVIS
ACOPI DE MATERIAL.
DOCUMENTACIÓ DE SEGURETAT I SALUT.
REPLANTEIG RECORREGUT, FIXACIONS I TIRANTS.
PROJECTE MECÀNIC DEL SISTEMA DE FIXACIONS I ESTRUCTURES.
DESPLAÇAMENT D'ELEMENTS AFECTATS.
DESPLAÇAMENT SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR QBT
LLOGUER DE 2 EQUIPS D'ELEVACIÓ

ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS
PROVES I ASSAJOS DE FIXACIONS.
FIXACIONS I SUPORTS - ANDANA VIA 1
FIXACIONS I SUPORTS - ANDANA VIA 2
INSTAL·LACIÓ DE CANAL - ANDANA VIA 1
INSTAL·LACIÓ DE CANAL - ANDANA VIA 2
INSTAL·LACIÓ PLAQUES LED - ANDANA VIA 1
INSTAL·LACIÓ PLAQUES LED - ANDANA VIA 2
ESTESA DE CABLEJAT - ANDANA VIA1
ESTESA DE CABLEJAT - ANDANA VIA2
INSTAL·LACIÓ DE CAIXES DE DERIVACIÓ - ANDANA VIA1
INSTAL·LACIÓ DE CAIXES DE DERIVACIÓ - ANDANA VIA2
CONNEXIONS - ANDANA VIA 1
CONNEXIONS - ANDANA VIA 2
DESCONNEXIÓ, DESMUNTATGE I/O ADEQUACIÓ D'ENLLUM. EXISTENT AND. VIA 1
DESCONNEXIÓ, DESMUNTATGE I/O ADEQUACIÓ D'ENLLUM. EXISTENT AND. VIA 2
REMATS

DOCUMENTACIÓ I ASSAJOS
CAPTACIÓ DE DADES ENERG., TÈRMIQUES I DE IL·LUMINACIÓ ABANS DELS TREBALLS
CAPTACIÓ DE DADES ENERG., TÈRMIQUES I DE IL·LUMINACIÓ DESPRÉS DELS TREBALLS
LLIURAMENT INFORME DE QUALITAT I RECUPERACIÓ INVERSIÓ.
DOCUMENTACIÓ GENERAL I CERTIFICATS DE QUALITAT.
INSPECCIÓ DE OCA PER LA AUDITORIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ BT.
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Obra

01

Presupuesto REFORÇ ENLLUMENAT

Capítulo

00

PANELLS LED

Título 3

01

ROCAFORT

Título 4

01

TREBALLS PREVIS

1 W1T0004

U

CONFECCIÓ DE PROJECTE MECÀNIC I ESTUDI DE CARREGUES
PER UN TÈCNIC TITULAT MECÀNIC, PREVI A LA INSTAL·LACIÓ
PER EVALUAR LA SOSTENIBILITAT DE LA ESTRUCTURA I
FIXACIONS PLANTEJADES A LES DOS ANDANES.

Pàg.:

1

1,000

ES TINDRAN EN COMPTE TOTS ELS ELEMENTS PREVISTOS
COM ELS ANCORATGES, TIRANTS, SUPORTS, CANAL, CAIXES
DE DERIVACIÓ INSTAL·LADES, FONTS D'ALIMENTACIONS,
PANELLS FIXACIONS DE PANELLS, CABLEJAT, ETC. I ELS
ESFORÇOS DIRECTES HE INDIRECTES COM VIBRACIONS PEL
PAS DE TRENS, CORRENTS D'AIRE, ETC.
INCLOENT-HI POSTERIOR LLIURAMENT EN FORMAT PAPER I
DIGITAL A FMB AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ RESULTANT I EL
VISAT DE PROJECTE O CERTIFICAT D'IDONEITAT TÈCNICA, I
ELS ESQUEMES DELS ASSAIXOS A REALITZAR PER GARANTIR
LA ESTABILITAT REAL DE L'ESTRUCTURA.
(P - 14)
2 P1D0004

U

DESPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS EXISTENTS
A LES DOS ANDANES PEL RECORREGUT DE LA NOVA
INSTAL·LACIÓ I PERIFERIA AFECTADA PEL NOU SISTEMA
D'IL·LUMINACIÓ (LÍNIES ELÈCTRIQUES, PUNTS DE LLUM,
CANALITZACIONS, ALTAVEUS, SENYALITZACIÓ, INDICADORS DE
TEMS D'ESPERA, ETC.)
S'INCLOU EL DESMUNTATGE I REPOSICIÓ EN LA UBICACIÓ
PACTADA AMB EL TÈCNIC DE FMB, EL PETIT MATERIAL I
TREBALLS NECESSARIS PER ALLIBERAR DE FORMA DEFINITIVA
LA ZONA D'OCUPACIÓ DE L'OBRA.
(P - 2)

1,000

3 P1D0007

U

DESPLAÇAMENT DE LA SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR
DEL QBT, DES DE LA POSICIÓ ACTUAL FINS A LA ZONA DE PAS
DE LES ANDANES.
S'INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FINS A 70
MTS DE CABLE MULTICONDUCTOR 3G2,5MM I TUB METÀL·LIC
RÍGID M20 PER LA SUBSTITUCIÓ DE TOT EL CABLEJAT DES DEL
PLC DEL QBT FINS LA NOVA UBICACIÓ PACTADA AMB EL
TÈCNIC DE FMB DE LA SONDA PT100.
TAMBÉ ESTARÀ INCLÒS EN AQUESTA PARTIDA, EL PETIT
MATERIAL I TREBALLS NECESSARIS, LA RETIRADA COMPLERTA
DEL CABLE EXISTENT I LES PROVES DE FUNCIONAMENT I
CALIBRATGE. TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI
NOCTURN I REDUÏT.

1,000

(P - 3)
TOTAL

Título 4

01.00.01.01

Obra

01

Presupuesto REFORÇ ENLLUMENAT

Capítulo

00

PANELLS LED

Título 3

01

ROCAFORT

Título 4

02

ESTRUCTURES PORTANTS I SAFATA

EUR
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PRESSUPOST

1 P2D0004

U

Data: 19/10/15

ASSAIG DE FIXACIÓ A CAMP REALITZAT PER UNA EMPRESA
AMB AMPLIA EXPERIENCIA EN AQUEST TIPUS DE PROVES,
INCLOENT INFORME DE RESULTATS I CONCLUSIÓNS INDICANT
LA IDONEITATS DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA, VALIDAT I
DEGUDAMENT SIGNAT PER UN TÈCNIC COMPETENT. ES
LLIURARÀ EN FORMAT PAPER I DIGITAL I LES PROVES ES
FARAN EN HORARI NOCTURN I REDUIT.

Pàg.:

2

1,000

(P - 12)
2 W1TC007

U

SUBMINISTRAMENT, MECANITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE
REFORÇ ESTRUCTURAL PER ESTRUCTURA EXISTENT, ES FARÀ
PER MITJÀ DE PERFILS METÀL·LICS QUADRATS 50x50x3mm I
FIXACIONS AMB TACS QUÍMICS A LA PANTALLA DE L'ESTACIÓ I
ESTARÀ DIMENSIONAT PER GARANTIR LA SUPORTACIÓ DELS
NOUS PANELLS DE LLUM, ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ COM
CAIXES DE DERIVACIONS, FONTS D'ALIMENTACIÓ, ETC.

2,000

ESTRUCTURA ESTARÀ SOLDADA AMB CORDÓ CONTINU, NO
PER PUNTS NI CARGOLS, I PINTADA AMB IMPRIMACIÓ QUE
EVITI LA CORROSIÓ.
S'INCLOU EL DISSENY, TRANSPORT I MUNTATGE A L'ESTACIÓ,
FENT UNA PREPARACIÓ DE MECANITZACIÓ PRÈVIA PER
REDUIR EL TEMPS DE MUNTATGE A CAMP. L'ESTRUCTURA
DISPOSARÀ DE LES FIXACIONS NECESSÀRIES PER LA
SUPORTACIÓ VERTICAL O PERPENDICULAR I UN SISTEMA QUE
EVITI ELS MOVIMENTS VERTICALS (BANDEIG).
DINTRE D'AQUESTA PARTIDA TAMBÉ S'INCLOURAN ELS
MITJANS D'ELEVACIÓ PER EXECUTAR ELS TREBALLS, EL
PERSONAL PER UTILITZAR-LA, DOCUMENTACIÓ PRL
NECESSÀRIA DE LA MATEIXA I DEMÈS ELEMENTS, EQUIPS I
MAQUINARIA NECESSÀRIA.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT.
(P - 15)
TOTAL

Título 4

01.00.01.02

Obra

01

Presupuesto REFORÇ ENLLUMENAT

Capítulo

00

PANELLS LED

Título 3

01

ROCAFORT

Título 4

03

INSTAL·LACIONS

1 P1EL002

U

LLUMINÀRIA TIPUS PANELL LED DE PERFIL BAIX (ENTRE
10-15MM), DE DIMENSIONS 1200X300MM, AMB IL·LUMINACIÓ
PERIMETRAL O PER DARRERE PER MITJÀ DE PLAQUES
MATRICIALS LED.

177,000

INSTAL·LACIÓ EN SUPERFÍCIE I EQUIPADA AMB FONT
D'ALIMENTACIÓ EXTERNA DIMERABLES LOCALMENT (IP67) I
AMB SUPORTS PER FIXAR A PARET I SOTA LA SAFATA
METÀL·LICA D'ACER.
LA LLUMINÀRIA COMPLIRÀ COM A MÍNIM ELS VALORS DE
QUALITAT LUMÍNICA SEGÜENT: 4.600 LM DIMERABLES
LOCALMENT AMB SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
INTEL·LIGENT QUE COMPENSI LA DEGRADACIÓ DEL LED AMB
UN INCREMENT PROPORCIONAL DE LA CORRENT DE SORTIDA
EUR
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PRESSUPOST

Data: 19/10/15
TIPUS CONSTANT LUMEN
REPRODUCCIÓ CROMÀTICA
TEMPERATURA DE COLOR DE
UNIFORMITAT DE PRODUCCIÓ
MACADAM, ENLLUERNAMENT
RENDIMENT >80 LM/W.

Pàg.:

3

OUTPUT (CLO), ÍNDEX DE
>RA80, SENSE RADIACIÓ UV,
LLUM DE 840 (4.000ºK) AMB UNA
DE 3 PASSOS A LA EL·LIPSE DE
INFERIOR A 22 (URG) I UN

LA VIDA ÚTIL DE LA LLUMINÀRIA, LA FONT D'ALIMENTACIÓ I LA
RESTA DE COMPONENTS A 35ºC SERÀ IGUAL O SUPERIOR A
50.000H AMB UNA DEGRADACIÓ DEL FLUX LUMÍNIC AL FINAL DE
LA VIDA ÚTIL <10% I UNA DEGRADACIÓ DE REPRODUCCIÓ
CROMÀTICA <5%.
LA TEMPERATURA AMBIENT DE TREBALL HABITUAL SERÀ DE
40ºC, TENINT EN COMPTE QUE A UNA TEMPERATURA DE 45ºC
TINDRÀ UNA REDUCCIÓ DE LA VIDA ÚTIL MÀXIMA DEL 10%.
LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES A L'INTERIOR DE LA
LLUMINÀRIA I AMB LA FONT D'ALIMENTACIÓ O DÍMERS SERAN
SOLDADES O A TRAVÉS DE CONNECTORS DE PINÇA SENSE
EINES, TIPUS CEP WAGO O ROSCATS, EN CAP CAS DE PRESSIÓ.
DISPOSARÀ DE COS D'ALUMINI IONITZAT, DISSIPADOR DE
CALOR CONTINU PER LA PART DEL DARRERE I LATERALS,
DIFUSOR DE POLICARBONAT SEMI MATE, DE COLOR BLANC
AMB SISTEMA MICRO-PRISMÀTIC PER GARANTIR UNA
APERTURA DE LLUM >170ºC, TRANS- LUCIDESA DEL 95% I AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP24 o IP64 (SEGONS UBICACIÓ
D'INSTAL·LACIÓ).
L'EQUIP SENCER DISPOSARÀ D'UNA GARANTIA DE COM A
MÍNIM DE 5 ANYS (LLUMENERA, ACCESSORIS I EQUIPS
AUXILIARS)
I
ES
REPORTARAN
ELS
CERTIFICATS
CORRESPONENTS SOL·LICITATS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
DE FMB.
LA LLUMINÀRIA S'INSTAL·LARÀ ENTRE 2'5M I 3,5M. S'INCLOUEN
ELS ADAPTADORS ORIGINALS NECESSARIS PER FIXAR-LA A
PARET, SOTA SAFATA METÀL·LICA O DE PLÀSTIC, A SOSTRE
MODULAR DE LAMES O A PLAQUES I ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER DEIXAR-LA CORRECTAMENT ACABADA I EN
FUNCIONAMENT.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN NOCTURN I REDUÏT. (P
- 6)
2 P1C0042

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓI CONNEXIÓ DE NOVA CAIXA
METÀL·LICA DE DERIVACIÓ ESTANCA (170X230)MM, IP55,
TANCAMENT PER MITJÀ DE CARGOLS ROSCATS, EQUIPADA
AMB 12 BORNS DE TIPUS CEP - WAGO SEGÜENTS:

88,000

- 1 SEPARADOR
- 3 BORNS GRISOS + 1 DE TERRA PER CONDUCTORS ENTRE
2'5MM FINS A 10MM, PER LA ENTRADA I SORTIDA D'UN DELS
CIRCUITS D'ENLLUMENAT I LA DERIVACIÓ AL RECEPTOR.
- 1 SEPARADOR
- 2 BORNS GRISOS + 1 DE TERRA PER CONDUCTORS ENTRE
1'5MM FINS A 4MM, PER CONNECTAR PER UN COSTA LES
FASES DELS ALTRES BORNES I PER L'ALTRE ALIMENATR LES
DOS FONTS D'ALIMENTACIÓ DE LES LLUMINARIES.
- 1 SEPARADOR
- 2 REGLETES, UNA DE COLOR BLAU I UN ALTRE VERMELLA
PER CONDUCTORS ENTRE 0'5MM FINS A 1'5MM, PER
CONNECTAR LA SORTIDA D'UNA DE LES FONTS AMB LA FONT
DE LLUM.
- 1 SEPARADOR
- 2 REGLETES, UNA DE COLOR BLAU I UN ALTRE VERMELLA
PER CONDUCTORS ENTRE 0'5MM FINS A 1'5MM, PER
CONNECTAR LA SORTIDA DE L'ALTRE FONT D'ALIMENATCIÓ
AMB L'ALTRE FONT DE LLUM.
- 1 SEPARADOR
TOTS ELS BORNS FIXATS EN CARRIL DIN A LA CAIXA.
EUR
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PRESSUPOST

Data: 19/10/15

Pàg.:

4

INCLOENT IDENTIFICACIÓ DE CIRCUIT A LA CAIXA (EN LA PART
EXTERIOR DE LA TAPA I AL COSTAT DELS BORNS),
IDENTIFICACIÓ DE CADA BORN, SUPORT ORIGINAL PER FIXAR
LA CAPÇA DE DERIVACIÓ A UN LATERAL DE LA SAFATA
METAL·LICA TIPUS BASOR, TOTES LES SORTIDES PER LA PART
INFERIOR AMB PREMSAESTOPES, ACCESSORIS DE MUNTATGE
I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TAMBÈ ES VALORA EN EL PREU
D'AQUESTA PARTIDA ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE I
DESCONNEXIÓ D'UNA CAIXA EXISTENT PER SUBSTITUI-LA PER
LA NOVA.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT.
(P - 1)
3 P1L0013

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS
AFUMEX O SIMILAR (RZ1K-AS), 0,6/1KV, 4G6MM2 PER A LES
INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ. LA LÍNIA
S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O
EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.
S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN
FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA.
(P - 9)

50,000

4 P1L0012

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS
AFUMEX O SIMILAR (RZ1K-AS), 0,6/1KV, 4G4MM2 PER A LES
INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ. LA LÍNIA
S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O
EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.
S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN
FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA.
(P - 8)

50,000

5 P1L0001

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS
AFUMEX O SIMILAR (RZ1K-AS), 0,6/1KV, 3G2'5MM2 PER A LES
INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ. LA LÍNIA
S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O
EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.
S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN
FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA.
(P - 7)

200,000

TOTAL

Título 4

01.00.01.03

Obra

01

Presupuesto REFORÇ ENLLUMENAT

Capítulo

00

PANELLS LED

Título 3

01

ROCAFORT

Título 4

04

DESMUNTATGES I ADEQUACIÓNS

1 P1D0008

U

DESMUNTATGE I/O ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
EXISTENTS D'ENLLUMENAT DE LES DOS ANDANES PER TAL DE
RETIRARLES I DESCONECTARLES. ES RETIRARAN TAMBÈ LES
LINIES VELLES D'ALIMENTACIÓ GENERALS I INDIVIDUALS
D'ENLLUMENAT.

1,000

S'INCLOU EL DESPLAÇAMENT O RETIRADA DE LES
INSTAL·LACIONS ACTUALS I EL PETIT MATERIAL D'OBRA
NECESSARI PER PORTAR A TERME ELS TREBALLS.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT.
(P - 4)
EUR
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U

Data: 19/10/15
TREBALLS DE REGULACIÓ D'INTENSITAT DELS PANELLS LED
INSTAL·LATS A LES DOS ANDANES PER GARANTIR EL
COMPLIMENT DELS NIVELLS LUMÍNICS MÍNIMS AMB EL
CONSUM MES ÒPTIM D'ENERGIA.

Pàg.:

5

1,000

S'INCLOUEN ELS MITJANS DE MESURA DEGUDAMENT
CALIBRATS I ELEMENTS NECESSARIS PER TREBALLS EN
ALÇADA. TOTS ELS TREBALLS ES FARAN EN HORARI NOCTURN
I REDUÏT.
(P - 5)
3 P2D0003

U

AUDITÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA REALIZADA PER
PART D'UN ORGANISME OFICIAL COMPETENT (EIC) , SEGONS
EL VIGENT REBT. INCLOENT-HI POSTERIOR LLIURAMENT A FMB
D’UNA COPIA DE DOCUMENTACIÓ RESULTANT (CARPETA
BLANCA), SENSE CAP TIPUS DE DEFECTE.
(P - 11)

1,000

4 P2D0001

U

CONFECCIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS AS-BUILT EN
PAPER I EN FORMAT AUTOCAD, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
METRO. S'INCLOU: PLÀNOLS DE PLANTA DE LES
DEPENDENCIES AMB LA UBICACIÓ DELS DIFERENTS CONSUMS,
ESQUEMES UNIFILARS, ACTUALITZACIÓ DE TOTS ELS
ESQUEMES EXISTENTS I MEMÒRIA DE ESPECIFICACIONS DE
TOTS ELS MATERIALS INSTAL·LATS (INVENTARI).

1,000

S'INCLOUEN EN PLANOLS SEPARATS LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES, CTV, DETECCIÓ D'INCENDIS, MEGAFONIA,
INTERFONIA I CCIF.
(P - 10)
5 P2DB003

U

CONFECCIÓ D'UN INFORME ENERGÈTIC, TÈRMIC I DE QUALITAT
LUMÍNICA DEL ENLLUMENAT D'ANDANES DE L'ESTACIÓ PER
PART D'UNA EMPRESA ESPECIALITZADA EN AQUEST TIPUS
D'ESTUDIS COM SOCIETAT ORGÀNICA.
S'INCLOU LA PRESA DE DADES DE CONSUM ENERGÈTIC,
EMISSIÓ TÈRMICA DE LES FONTS DE LLUM I DELS VALORS
LUMÍNICS DEL SISTEMA ACTUAL D'IL·LUMINACIÓ I DEL NOU
SISTEMA IMPLEMENTAT I EL LLOGUER DELS EQUIPS
CERTIFICATS NECESSARIS PER LA PRESSA DE DADES. ES
PREVEURÀ LA PRESA DE DADES NECESSARIS ABANS I
DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ.

1,000

L'INFORME ES LLIURARÀ AMB FORMAT DIGITAL I PAPER, I
CONTINDRÀ COM A MÍNIM, UNA DESCRIPCIÓ DE LES FONTS DE
LLUM, UNA DESCRIPCIÓ DELS D'EQUIPS UTILITZATS I ELS
CRITERIS DE PRESA DE DADES, TAULA AMB EL VALORS,
PLÀNOLS
DE
PLANTA
I
ESQUEMES
NECESSARIS,
CONCLUSIONS DEL VALORS OBTINGUTS (ENERGÈTIC, TÈRMIC I
VALORS LUMÍNICS) I L'ESTUDI REAL DE LA AMORTITZACIÓ DE
LA INVERSIÓ.
LA PRESSA DE DADES I ACTUACIONS EN LA ESTACIÓ ES
FARAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
(P - 13)
TOTAL

Título 4

01.00.01.04

Obra

01

Presupuesto REFORÇ ENLLUMENAT

Capítulo

00

PANELLS LED

Título 3

02

URGELL

Título 4

01

TREBALLS PREVIS

1 W1T0004

U

CONFECCIÓ DE PROJECTE MECÀNIC I ESTUDI DE CARREGUES
PER UN TÈCNIC TITULAT MECÀNIC, PREVI A LA INSTAL·LACIÓ
PER EVALUAR LA SOSTENIBILITAT DE LA ESTRUCTURA I

1,000

EUR
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Pàg.:

6

FIXACIONS PLANTEJADES A LES DOS ANDANES.
ES TINDRAN EN COMPTE TOTS ELS ELEMENTS PREVISTOS
COM ELS ANCORATGES, TIRANTS, SUPORTS, CANAL, CAIXES
DE DERIVACIÓ INSTAL·LADES, FONTS D'ALIMENTACIONS,
PANELLS FIXACIONS DE PANELLS, CABLEJAT, ETC. I ELS
ESFORÇOS DIRECTES HE INDIRECTES COM VIBRACIONS PEL
PAS DE TRENS, CORRENTS D'AIRE, ETC.
INCLOENT-HI POSTERIOR LLIURAMENT EN FORMAT PAPER I
DIGITAL A FMB AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ RESULTANT I EL
VISAT DE PROJECTE O CERTIFICAT D'IDONEITAT TÈCNICA, I
ELS ESQUEMES DELS ASSAIXOS A REALITZAR PER GARANTIR
LA ESTABILITAT REAL DE L'ESTRUCTURA.
(P - 14)
2 P1D0004

U

DESPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS EXISTENTS
A LES DOS ANDANES PEL RECORREGUT DE LA NOVA
INSTAL·LACIÓ I PERIFERIA AFECTADA PEL NOU SISTEMA
D'IL·LUMINACIÓ (LÍNIES ELÈCTRIQUES, PUNTS DE LLUM,
CANALITZACIONS, ALTAVEUS, SENYALITZACIÓ, INDICADORS DE
TEMS D'ESPERA, ETC.)
S'INCLOU EL DESMUNTATGE I REPOSICIÓ EN LA UBICACIÓ
PACTADA AMB EL TÈCNIC DE FMB, EL PETIT MATERIAL I
TREBALLS NECESSARIS PER ALLIBERAR DE FORMA DEFINITIVA
LA ZONA D'OCUPACIÓ DE L'OBRA.
(P - 2)

1,000

3 P1D0007

U

DESPLAÇAMENT DE LA SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR
DEL QBT, DES DE LA POSICIÓ ACTUAL FINS A LA ZONA DE PAS
DE LES ANDANES.
S'INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FINS A 70
MTS DE CABLE MULTICONDUCTOR 3G2,5MM I TUB METÀL·LIC
RÍGID M20 PER LA SUBSTITUCIÓ DE TOT EL CABLEJAT DES DEL
PLC DEL QBT FINS LA NOVA UBICACIÓ PACTADA AMB EL
TÈCNIC DE FMB DE LA SONDA PT100.
TAMBÉ ESTARÀ INCLÒS EN AQUESTA PARTIDA, EL PETIT
MATERIAL I TREBALLS NECESSARIS, LA RETIRADA COMPLERTA
DEL CABLE EXISTENT I LES PROVES DE FUNCIONAMENT I
CALIBRATGE. TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI
NOCTURN I REDUÏT.

1,000

(P - 3)
TOTAL

Título 4

01.00.02.01

Obra

01

Presupuesto REFORÇ ENLLUMENAT

Capítulo

00

PANELLS LED

Título 3

02

URGELL

Título 4

02

ESTRUCTURES PORTANTS I SAFATA

1 P2D0004

U

ASSAIG DE FIXACIÓ A CAMP REALITZAT PER UNA EMPRESA
AMB AMPLIA EXPERIENCIA EN AQUEST TIPUS DE PROVES,
INCLOENT INFORME DE RESULTATS I CONCLUSIÓNS INDICANT
LA IDONEITATS DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA, VALIDAT I
DEGUDAMENT SIGNAT PER UN TÈCNIC COMPETENT. ES
LLIURARÀ EN FORMAT PAPER I DIGITAL I LES PROVES ES
FARAN EN HORARI NOCTURN I REDUIT.

1,000

(P - 12)
2 W1TC007

U

SUBMINISTRAMENT, MECANITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE
REFORÇ ESTRUCTURAL PER ESTRUCTURA EXISTENT, ES FARÀ
PER MITJÀ DE PERFILS METÀL·LICS QUADRATS 50x50x3mm I
FIXACIONS AMB TACS QUÍMICS A LA PANTALLA DE L'ESTACIÓ I

2,000

EUR
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ESTARÀ DIMENSIONAT PER GARANTIR LA SUPORTACIÓ DELS
NOUS PANELLS DE LLUM, ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ COM
CAIXES DE DERIVACIONS, FONTS D'ALIMENTACIÓ, ETC.
ESTRUCTURA ESTARÀ SOLDADA AMB CORDÓ CONTINU, NO
PER PUNTS NI CARGOLS, I PINTADA AMB IMPRIMACIÓ QUE
EVITI LA CORROSIÓ.
S'INCLOU EL DISSENY, TRANSPORT I MUNTATGE A L'ESTACIÓ,
FENT UNA PREPARACIÓ DE MECANITZACIÓ PRÈVIA PER
REDUIR EL TEMPS DE MUNTATGE A CAMP. L'ESTRUCTURA
DISPOSARÀ DE LES FIXACIONS NECESSÀRIES PER LA
SUPORTACIÓ VERTICAL O PERPENDICULAR I UN SISTEMA QUE
EVITI ELS MOVIMENTS VERTICALS (BANDEIG).
DINTRE D'AQUESTA PARTIDA TAMBÉ S'INCLOURAN ELS
MITJANS D'ELEVACIÓ PER EXECUTAR ELS TREBALLS, EL
PERSONAL PER UTILITZAR-LA, DOCUMENTACIÓ PRL
NECESSÀRIA DE LA MATEIXA I DEMÈS ELEMENTS, EQUIPS I
MAQUINARIA NECESSÀRIA.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT.
(P - 15)
TOTAL

Título 4

01.00.02.02

Obra

01

Presupuesto REFORÇ ENLLUMENAT

Capítulo

00

PANELLS LED

Título 3

02

URGELL

Título 4

03

INSTAL·LACIONS

1 P1EL002

U

LLUMINÀRIA TIPUS PANELL LED DE PERFIL BAIX (ENTRE
10-15MM), DE DIMENSIONS 1200X300MM, AMB IL·LUMINACIÓ
PERIMETRAL O PER DARRERE PER MITJÀ DE PLAQUES
MATRICIALS LED.

177,000

INSTAL·LACIÓ EN SUPERFÍCIE I EQUIPADA AMB FONT
D'ALIMENTACIÓ EXTERNA DIMERABLES LOCALMENT (IP67) I
AMB SUPORTS PER FIXAR A PARET I SOTA LA SAFATA
METÀL·LICA D'ACER.
LA LLUMINÀRIA COMPLIRÀ COM A MÍNIM ELS VALORS DE
QUALITAT LUMÍNICA SEGÜENT: 4.600 LM DIMERABLES
LOCALMENT AMB SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
INTEL·LIGENT QUE COMPENSI LA DEGRADACIÓ DEL LED AMB
UN INCREMENT PROPORCIONAL DE LA CORRENT DE SORTIDA
TIPUS CONSTANT LUMEN OUTPUT (CLO), ÍNDEX DE
REPRODUCCIÓ CROMÀTICA >RA80, SENSE RADIACIÓ UV,
TEMPERATURA DE COLOR DE LLUM DE 840 (4.000ºK) AMB UNA
UNIFORMITAT DE PRODUCCIÓ DE 3 PASSOS A LA EL·LIPSE DE
MACADAM, ENLLUERNAMENT INFERIOR A 22 (URG) I UN
RENDIMENT >80 LM/W.
LA VIDA ÚTIL DE LA LLUMINÀRIA, LA FONT D'ALIMENTACIÓ I LA
RESTA DE COMPONENTS A 35ºC SERÀ IGUAL O SUPERIOR A
50.000H AMB UNA DEGRADACIÓ DEL FLUX LUMÍNIC AL FINAL DE
LA VIDA ÚTIL <10% I UNA DEGRADACIÓ DE REPRODUCCIÓ
CROMÀTICA <5%.
LA TEMPERATURA AMBIENT DE TREBALL HABITUAL SERÀ DE
40ºC, TENINT EN COMPTE QUE A UNA TEMPERATURA DE 45ºC
TINDRÀ UNA REDUCCIÓ DE LA VIDA ÚTIL MÀXIMA DEL 10%.
LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES A L'INTERIOR DE LA
LLUMINÀRIA I AMB LA FONT D'ALIMENTACIÓ O DÍMERS SERAN
EUR

REFORÇ D´ENLLUMENAT DE LES ANDANES DE METRO

PRESSUPOST

Data: 19/10/15

Pàg.:

8

SOLDADES O A TRAVÉS DE CONNECTORS DE PINÇA SENSE
EINES, TIPUS CEP WAGO O ROSCATS, EN CAP CAS DE PRESSIÓ.
DISPOSARÀ DE COS D'ALUMINI IONITZAT, DISSIPADOR DE
CALOR CONTINU PER LA PART DEL DARRERE I LATERALS,
DIFUSOR DE POLICARBONAT SEMI MATE, DE COLOR BLANC
AMB SISTEMA MICRO-PRISMÀTIC PER GARANTIR UNA
APERTURA DE LLUM >170ºC, TRANS- LUCIDESA DEL 95% I AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP24 o IP64 (SEGONS UBICACIÓ
D'INSTAL·LACIÓ).
L'EQUIP SENCER DISPOSARÀ D'UNA GARANTIA DE COM A
MÍNIM DE 5 ANYS (LLUMENERA, ACCESSORIS I EQUIPS
AUXILIARS)
I
ES
REPORTARAN
ELS
CERTIFICATS
CORRESPONENTS SOL·LICITATS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
DE FMB.
LA LLUMINÀRIA S'INSTAL·LARÀ ENTRE 2'5M I 3,5M. S'INCLOUEN
ELS ADAPTADORS ORIGINALS NECESSARIS PER FIXAR-LA A
PARET, SOTA SAFATA METÀL·LICA O DE PLÀSTIC, A SOSTRE
MODULAR DE LAMES O A PLAQUES I ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER DEIXAR-LA CORRECTAMENT ACABADA I EN
FUNCIONAMENT.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN NOCTURN I REDUÏT. (P
- 6)
2 P1C0042

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓI CONNEXIÓ DE NOVA CAIXA
METÀL·LICA DE DERIVACIÓ ESTANCA (170X230)MM, IP55,
TANCAMENT PER MITJÀ DE CARGOLS ROSCATS, EQUIPADA
AMB 12 BORNS DE TIPUS CEP - WAGO SEGÜENTS:

88,000

- 1 SEPARADOR
- 3 BORNS GRISOS + 1 DE TERRA PER CONDUCTORS ENTRE
2'5MM FINS A 10MM, PER LA ENTRADA I SORTIDA D'UN DELS
CIRCUITS D'ENLLUMENAT I LA DERIVACIÓ AL RECEPTOR.
- 1 SEPARADOR
- 2 BORNS GRISOS + 1 DE TERRA PER CONDUCTORS ENTRE
1'5MM FINS A 4MM, PER CONNECTAR PER UN COSTA LES
FASES DELS ALTRES BORNES I PER L'ALTRE ALIMENATR LES
DOS FONTS D'ALIMENTACIÓ DE LES LLUMINARIES.
- 1 SEPARADOR
- 2 REGLETES, UNA DE COLOR BLAU I UN ALTRE VERMELLA
PER CONDUCTORS ENTRE 0'5MM FINS A 1'5MM, PER
CONNECTAR LA SORTIDA D'UNA DE LES FONTS AMB LA FONT
DE LLUM.
- 1 SEPARADOR
- 2 REGLETES, UNA DE COLOR BLAU I UN ALTRE VERMELLA
PER CONDUCTORS ENTRE 0'5MM FINS A 1'5MM, PER
CONNECTAR LA SORTIDA DE L'ALTRE FONT D'ALIMENATCIÓ
AMB L'ALTRE FONT DE LLUM.
- 1 SEPARADOR
TOTS ELS BORNS FIXATS EN CARRIL DIN A LA CAIXA.
INCLOENT IDENTIFICACIÓ DE CIRCUIT A LA CAIXA (EN LA PART
EXTERIOR DE LA TAPA I AL COSTAT DELS BORNS),
IDENTIFICACIÓ DE CADA BORN, SUPORT ORIGINAL PER FIXAR
LA CAPÇA DE DERIVACIÓ A UN LATERAL DE LA SAFATA
METAL·LICA TIPUS BASOR, TOTES LES SORTIDES PER LA PART
INFERIOR AMB PREMSAESTOPES, ACCESSORIS DE MUNTATGE
I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TAMBÈ ES VALORA EN EL PREU
D'AQUESTA PARTIDA ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE I
DESCONNEXIÓ D'UNA CAIXA EXISTENT PER SUBSTITUI-LA PER
LA NOVA.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT.
(P - 1)
3 P1L0013

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS
AFUMEX O SIMILAR (RZ1K-AS), 0,6/1KV, 4G6MM2 PER A LES
INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ. LA LÍNIA

50,000
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S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O
EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.
S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN
FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA.
(P - 9)
4 P1L0012

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS
AFUMEX O SIMILAR (RZ1K-AS), 0,6/1KV, 4G4MM2 PER A LES
INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ. LA LÍNIA
S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O
EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.
S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN
FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA.
(P - 8)

50,000

5 P1L0001

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS
AFUMEX O SIMILAR (RZ1K-AS), 0,6/1KV, 3G2'5MM2 PER A LES
INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ. LA LÍNIA
S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O
EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES.
S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN
FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA.
(P - 7)

200,000

TOTAL

Título 4

01.00.02.03

Obra

01

Presupuesto REFORÇ ENLLUMENAT

Capítulo

00

PANELLS LED

Título 3

02

URGELL

Título 4

04

DESMUNTATGES I ADEQUACIÓNS

1 P1D0008

U

DESMUNTATGE I/O ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
EXISTENTS D'ENLLUMENAT DE LES DOS ANDANES PER TAL DE
RETIRARLES I DESCONECTARLES. ES RETIRARAN TAMBÈ LES
LINIES VELLES D'ALIMENTACIÓ GENERALS I INDIVIDUALS
D'ENLLUMENAT.

1,000

S'INCLOU EL DESPLAÇAMENT O RETIRADA DE LES
INSTAL·LACIONS ACTUALS I EL PETIT MATERIAL D'OBRA
NECESSARI PER PORTAR A TERME ELS TREBALLS.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT.
(P - 4)
2 P1D0009

U

TREBALLS DE REGULACIÓ D'INTENSITAT DELS PANELLS LED
INSTAL·LATS A LES DOS ANDANES PER GARANTIR EL
COMPLIMENT DELS NIVELLS LUMÍNICS MÍNIMS AMB EL
CONSUM MES ÒPTIM D'ENERGIA.

1,000

S'INCLOUEN ELS MITJANS DE MESURA DEGUDAMENT
CALIBRATS I ELEMENTS NECESSARIS PER TREBALLS EN
ALÇADA. TOTS ELS TREBALLS ES FARAN EN HORARI NOCTURN
I REDUÏT.
(P - 5)
3 P2D0003

U

AUDITÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA REALIZADA PER
PART D'UN ORGANISME OFICIAL COMPETENT (EIC) , SEGONS
EL VIGENT REBT. INCLOENT-HI POSTERIOR LLIURAMENT A FMB
D’UNA COPIA DE DOCUMENTACIÓ RESULTANT (CARPETA
BLANCA), SENSE CAP TIPUS DE DEFECTE.

1,000

EUR
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(P - 11)
4 P2D0001

U

CONFECCIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS AS-BUILT EN
PAPER I EN FORMAT AUTOCAD, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
METRO. S'INCLOU: PLÀNOLS DE PLANTA DE LES
DEPENDENCIES AMB LA UBICACIÓ DELS DIFERENTS CONSUMS,
ESQUEMES UNIFILARS, ACTUALITZACIÓ DE TOTS ELS
ESQUEMES EXISTENTS I MEMÒRIA DE ESPECIFICACIONS DE
TOTS ELS MATERIALS INSTAL·LATS (INVENTARI).

1,000

S'INCLOUEN EN PLANOLS SEPARATS LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES, CTV, DETECCIÓ D'INCENDIS, MEGAFONIA,
INTERFONIA I CCIF.
(P - 10)
5 P2DB003

U

CONFECCIÓ D'UN INFORME ENERGÈTIC, TÈRMIC I DE QUALITAT
LUMÍNICA DEL ENLLUMENAT D'ANDANES DE L'ESTACIÓ PER
PART D'UNA EMPRESA ESPECIALITZADA EN AQUEST TIPUS
D'ESTUDIS COM SOCIETAT ORGÀNICA.
S'INCLOU LA PRESA DE DADES DE CONSUM ENERGÈTIC,
EMISSIÓ TÈRMICA DE LES FONTS DE LLUM I DELS VALORS
LUMÍNICS DEL SISTEMA ACTUAL D'IL·LUMINACIÓ I DEL NOU
SISTEMA IMPLEMENTAT I EL LLOGUER DELS EQUIPS
CERTIFICATS NECESSARIS PER LA PRESSA DE DADES. ES
PREVEURÀ LA PRESA DE DADES NECESSARIS ABANS I
DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ.

1,000

L'INFORME ES LLIURARÀ AMB FORMAT DIGITAL I PAPER, I
CONTINDRÀ COM A MÍNIM, UNA DESCRIPCIÓ DE LES FONTS DE
LLUM, UNA DESCRIPCIÓ DELS D'EQUIPS UTILITZATS I ELS
CRITERIS DE PRESA DE DADES, TAULA AMB EL VALORS,
PLÀNOLS
DE
PLANTA
I
ESQUEMES
NECESSARIS,
CONCLUSIONS DEL VALORS OBTINGUTS (ENERGÈTIC, TÈRMIC I
VALORS LUMÍNICS) I L'ESTUDI REAL DE LA AMORTITZACIÓ DE
LA INVERSIÓ.
LA PRESSA DE DADES I ACTUACIONS EN LA ESTACIÓ ES
FARAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
(P - 13)
TOTAL

Título 4

01.00.02.04

EUR

REFORÇ D'ENLLUMENAT DE LES ANDANES DE METRO - PANELLS LED

ESTADÍSTICA DE PARTIDAS
Máscara: * (Ordenación por código)
NUM. CÓDIGO
UA
DESCRIPCIÓN
1
P1C0042
U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓI CONNEXIÓ DE NOVA CAIXA METÀL·LICA DE DERIVACIÓ ESTANCA (170X230)MM, IP55,
TANCAMENT PER MITJÀ DE CARGOLS ROSCATS, EQUIPADA AMB 12 BORNS DE TIPUS CEP - WAGO SEGÜENTS:

MEDICIÓN
176,000

- 1 SEPARADOR
- 3 BORNS GRISOS + 1 DE TERRA PER CONDUCTORS ENTRE 2'5MM FINS A 10MM, PER LA ENTRADA I SORTIDA D'UN DELS
CIRCUITS D'ENLLUMENAT I LA DERIVACIÓ AL RECEPTOR.
- 1 SEPARADOR
- 2 BORNS GRISOS + 1 DE TERRA PER CONDUCTORS ENTRE 1'5MM FINS A 4MM, PER CONNECTAR PER UN COSTA LES FASES
DELS ALTRES BORNES I PER L'ALTRE ALIMENATR LES DOS FONTS D'ALIMENTACIÓ DE LES LLUMINARIES.
- 1 SEPARADOR
- 2 REGLETES, UNA DE COLOR BLAU I UN ALTRE VERMELLA PER CONDUCTORS ENTRE 0'5MM FINS A 1'5MM, PER CONNECTAR
LA SORTIDA D'UNA DE LES FONTS AMB LA FONT DE LLUM.
- 1 SEPARADOR
- 2 REGLETES, UNA DE COLOR BLAU I UN ALTRE VERMELLA PER CONDUCTORS ENTRE 0'5MM FINS A 1'5MM, PER CONNECTAR
LA SORTIDA DE L'ALTRE FONT D'ALIMENATCIÓ AMB L'ALTRE FONT DE LLUM.
- 1 SEPARADOR
TOTS ELS BORNS FIXATS EN CARRIL DIN A LA CAIXA. INCLOENT IDENTIFICACIÓ DE CIRCUIT A LA CAIXA (EN LA PART
EXTERIOR DE LA TAPA I AL COSTAT DELS BORNS), IDENTIFICACIÓ DE CADA BORN, SUPORT ORIGINAL PER FIXAR LA CAPÇA
DE DERIVACIÓ A UN LATERAL DE LA SAFATA META`L·LICA TIPUS BASOR, TOTES LES SORTIDES PER LA PART INFERIOR AMB
PREMSAESTOPES, ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TAMBÈ ES VALORA EN EL PREU D'AQUESTA
PARTIDA ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE I DESCONNEXIÓ D'UNA CAIXA EXISTENT PER SUBSTITUI-LA PER LA NOVA.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.

2

P1D0004

U

DESPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS EXISTENTS A LES DOS ANDANES PEL RECORREGUT DE LA NOVA
INSTAL·LACIÓ I PERIFERIA AFECTADA PEL NOU SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ (LÍNIES ELÈCTRIQUES, PUNTS DE LLUM,
CANALITZACIONS, ALTAVEUS, SENYALITZACIÓ, INDICADORS DE TEMS D'ESPERA, ETC.)
S'INCLOU EL DESMUNTATGE I REPOSICIÓ EN LA UBICACIÓ PACTADA AMB EL TÈCNIC DE FMB, EL PETIT MATERIAL I TREBALLS
NECESSARIS PER ALLIBERAR DE FORMA DEFINITIVA LA ZONA D'OCUPACIÓ DE L'OBRA.

2,000

3

P1D0007

U

2,000

4

P1D0008

U

DESPLAÇAMENT DE LA SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR DEL QBT, DES DE LA POSICIÓ ACTUAL FINS A LA ZONA DE PAS
DE LES ANDANES.
S'INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FINS A 70 MTS DE CABLE MULTICONDUCTOR 3G2,5MM I TUB METÀL·LIC
RÍGID M20 PER LA SUBSTITUCIÓ DE TOT EL CABLEJAT DES DEL PLC DEL QBT FINS LA NOVA UBICACIÓ PACTADA AMB EL
TÈCNIC DE FMB DE LA SONDA PT100.
TAMBÉ ESTARÀ INCLÒS EN AQUESTA PARTIDA, EL PETIT MATERIAL I TREBALLS NECESSARIS, LA RETIRADA COMPLERTA DEL
CABLE EXISTENT I LES PROVES DE FUNCIONAMENT I CALIBRATGE. TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI
NOCTURN I REDUÏT
DESMUNTATGE
I/O ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS D'ENLLUMENAT DE LES DOS ANDANES PER TAL DE

2,000

RETIRARLES I DESCONECTARLES. ES RETIRARAN TAMBÈ LES LINIES VELLES D'ALIMENTACIÓ GENERALS I INDIVIDUALS
D'ENLLUMENAT.
S'INCLOU EL DESPLAÇAMENT O RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS I EL PETIT MATERIAL D'OBRA NECESSARI PER
PORTAR A TERME ELS TREBALLS.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
5

P1D0009

U

TREBALLS DE REGULACIÓ D'INTENSITAT DELS PANELLS LED INSTAL·LATS A LES DOS ANDANES PER GARANTIR EL
COMPLIMENT DELS NIVELLS LUMÍNICS MÍNIMS AMB EL CONSUM MES ÒPTIM D'ENERGIA.
S'INCLOUEN ELS MITJANS DE MESURA DEGUDAMENT CALIBRATS I ELEMENTS NECESSARIS PER TREBALLS EN ALÇADA. TOTS
ELS TREBALLS ES FARAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.

2,000

REFORÇ D'ENLLUMENAT DE LES ANDANES DE METRO - PANELLS LED

ESTADÍSTICA DE PARTIDAS
Máscara: * (Ordenación por código)
NUM.
6

CÓDIGO
P1EL002

UA
DESCRIPCIÓN
U LLUMINÀRIA TIPUS PANELL LED DE PERFIL BAIX (ENTRE 10-15MM), DE DIMENSIONS 1200X300MM, AMB IL·LUMINACIÓ
PERIMETRAL O PER DARRERE PER MITJÀ DE PLAQUES MATRICIALS LED.

MEDICIÓN
354,000

INSTAL·LACIÓ EN SUPERFÍCIE I EQUIPADA AMB FONT D'ALIMENTACIÓ EXTERNA DIMERABLES LOCALMENT (IP67) I AMB
SUPORTS PER FIXAR A PARET I SOTA LA SAFATA METÀL·LICA D'ACER.
LA LLUMINÀRIA COMPLIRÀ COM A MÍNIM ELS VALORS DE QUALITAT LUMÍNICA SEGÜENT: 4.600 LM DIMERABLES LOCALMENT
AMB SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC INTEL·LIGENT QUE COMPENSI LA DEGRADACIÓ DEL LED AMB UN INCREMENT
PROPORCIONAL DE LA CORRENT DE SORTIDA TIPUS CONSTANT LUMEN OUTPUT (CLO), ÍNDEX DE REPRODUCCIÓ
CROMÀTICA >RA80, SENSE RADIACIÓ UV, TEMPERATURA DE COLOR DE LLUM DE 840 (4.000ºK) AMB UNA UNIFORMITAT DE
PRODUCCIÓ DE 3 PASSOS A LA EL·LIPSE DE MACADAM, ENLLUERNAMENT INFERIOR A 22 (URG) I UN RENDIMENT >80 LM/W.
LA VIDA ÚTIL DE LA LLUMINÀRIA, LA FONT D'ALIMENTACIÓ I LA RESTA DE COMPONENTS A 35ºC SERÀ IGUAL O SUPERIOR A
50.000H AMB UNA DEGRADACIÓ DEL FLUX LUMÍNIC AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL <10% I UNA DEGRADACIÓ DE REPRODUCCIÓ
CROMÀTICA <5%.
LA TEMPERATURA AMBIENT DE TREBALL HABITUAL SERÀ DE 40ºC, TENINT EN COMPTE QUE A UNA TEMPERATURA DE 45ºC
TINDRÀ UNA REDUCCIÓ DE LA VIDA ÚTIL MÀXIMA DEL 10%.
LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES A L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA I AMB LA FONT D'ALIMENTACIÓ O DÍMERS SERAN
SOLDADES O A TRAVÉS DE CONNECTORS DE PINÇA SENSE EINES, TIPUS CEP WAGO O ROSCATS, EN CAP CAS DE PRESSIÓ.
DISPOSARÀ DE COS D'ALUMINI IONITZAT, DISSIPADOR DE CALOR CONTINU PER LA PART DEL DARRERE I LATERALS, DIFUSOR
DE POLICARBONAT SEMI MATE, DE COLOR BLANC AMB SISTEMA MICRO-PRISMÀTIC PER GARANTIR UNA APERTURA DE LLUM
>170ºC, TRANS- LUCIDESA DEL 95% I AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP24 o IP64 (SEGONS UBICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ).
L'EQUIP SENCER DISPOSARÀ D'UNA GARANTIA DE COM A MÍNIM DE 5 ANYS (LLUMENERA, ACCESSORIS I EQUIPS AUXILIARS) I
ES REPORTARAN ELS CERTIFICATS CORRESPONENTS SOL·LICITATS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE FMB.
LA LLUMINÀRIA S'INSTAL·LARÀ ENTRE 2'5M I 3,5M. S'INCLOUEN ELS ADAPTADORS ORIGINALS NECESSARIS PER FIXAR-LA A
PARET, SOTA SAFATA METÀL·LICA O DE PLÀSTIC, A SOSTRE MODULAR DE LAMES O A PLAQUES I ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER DEIXAR-LA CORRECTAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN NOCTURN I REDUÏT.

7

P1L0001

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1K-AS), 0,6/1KV, 3G2'5MM2 PER A LES
INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O
EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA.

400,000

8

P1L0012

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1K-AS), 0,6/1KV, 4G4MM2 PER A LES
INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O
EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA.

100,000

9

P1L0013

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1K-AS), 0,6/1KV, 4G6MM2 PER A LES
INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O
EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I
REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA.

100,000
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P2D0001

U

CONFECCIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS AS-BUILT EN PAPER I EN FORMAT AUTOCAD, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
METRO. S'INCLOU: PLÀNOLS DE PLANTA DE LES DEPENDENCIES AMB LA UBICACIÓ DELS DIFERENTS CONSUMS, ESQUEMES
UNIFILARS, ACTUALITZACIÓ DE TOTS ELS ESQUEMES EXISTENTS I MEMÒRIA DE ESPECIFICACIONS DE TOTS ELS MATERIALS
INSTAL·LATS (INVENTARI).

2,000

S'INCLOUEN EN PLANOLS SEPARATS LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CTV, DETECCIÓ D'INCENDIS, MEGAFONIA,
INTERFONIA I CCIF.
11

P2D0003

U

AUDITÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA REALIZADA PER PART D'UN ORGANISME OFICIAL COMPETENT (EIC) , SEGONS EL
VIGENT REBT. INCLOENT-HI POSTERIOR LLIURAMENT A FMB D’UNA COPIA DE DOCUMENTACIÓ RESULTANT (CARPETA
BLANCA), SENSE CAP TIPUS DE DEFECTE.

2,000

12

P2D0004

U

ASSAIG DE FIXACIÓ A CAMP REALITZAT PER UNA EMPRESA AMB AMPLIA EXPERIENCIA EN AQUEST TIPUS DE PROVES,
INCLOENT INFORME DE RESULTATS I CONCLUSIÓNS INDICANT LA IDONEITATS DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA, VALIDAT I
DEGUDAMENT SIGNAT PER UN TÈCNIC COMPETENT. ES LLIURARÀ EN FORMAT PAPER I DIGITAL I LES PROVES ES FARAN EN
HORARI NOCTURN I REDUIT.

2,000

REFORÇ D'ENLLUMENAT DE LES ANDANES DE METRO - PANELLS LED

ESTADÍSTICA DE PARTIDAS
Máscara: * (Ordenación por código)
NUM.
13

CÓDIGO
P2DB003

UA
DESCRIPCIÓN
U CONFECCIÓ D'UN INFORME ENERGÈTIC, TÈRMIC I DE QUALITAT LUMÍNICA DEL ENLLUMENAT D'ANDANES DE L'ESTACIÓ PER
PART D'UNA EMPRESA ESPECIALITZADA EN AQUEST TIPUS D'ESTUDIS COM SOCIETAT ORGÀNICA.
S'INCLOU LA PRESA DE DADES DE CONSUM ENERGÈTIC, EMISSIÓ TÈRMICA DE LES FONTS DE LLUM I DELS VALORS LUMÍNICS
DEL SISTEMA ACTUAL D'IL·LUMINACIÓ I DEL NOU SISTEMA IMPLEMENTAT I EL LLOGUER DELS EQUIPS CERTIFICATS
NECESSARIS PER LA PRESSA DE DADES. ES PREVEURÀ LA PRESA DE DADES NECESSARIS ABANS I DESPRÉS DE
L'ACTUACIÓ.

MEDICIÓN
2,000

L'INFORME ES LLIURARÀ AMB FORMAT DIGITAL I PAPER, I CONTINDRÀ COM A MÍNIM, UNA DESCRIPCIÓ DE LES FONTS DE
LLUM, UNA DESCRIPCIÓ DELS D'EQUIPS UTILITZATS I ELS CRITERIS DE PRESA DE DADES, TAULA AMB EL VALORS, PLÀNOLS
DE PLANTA I ESQUEMES NECESSARIS, CONCLUSIONS DEL VALORS OBTINGUTS (ENERGÈTIC, TÈRMIC I VALORS LUMÍNICS) I
L'ESTUDI REAL DE LA AMORTITZACIÓ DE LA INVERSIÓ.
LA PRESSA DE DADES I ACTUACIONS EN LA ESTACIÓ ES FARAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.

14

W1T0004

U

CONFECCIÓ DE PROJECTE MECÀNIC I ESTUDI DE CARREGUES PER UN TÈCNIC TITULAT MECÀNIC, PREVI A LA INSTAL·LACIÓ
PER EVALUAR LA SOSTENIBILITAT DE LA ESTRUCTURA I FIXACIONS PLANTEJADES A LES DOS ANDANES.

2,000

ES TINDRAN EN COMPTE TOTS ELS ELEMENTS PREVISTOS COM ELS ANCORATGES, TIRANTS, SUPORTS, CANAL, CAIXES DE
DERIVACIÓ INSTAL·LADES, FONTS D'ALIMENTACIONS, PANELLS FIXACIONS DE PANELLS, CABLEJAT, ETC. I ELS ESFORÇOS
DIRECTES HE INDIRECTES COM VIBRACIONS PEL PAS DE TRENS, CORRENTS D'AIRE, ETC.
INCLOENT-HI POSTERIOR LLIURAMENT EN FORMAT PAPER I DIGITAL A FMB AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ RESULTANT I EL
VISAT DE PROJECTE O CERTIFICAT D'IDONEITAT TÈCNICA, I ELS ESQUEMES DELS ASSAIXOS A REALITZAR PER GARANTIR
LA ESTABILITAT REAL DE L'ESTRUCTURA.

15

W1TC007

U

SUBMINISTRAMENT, MECANITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE REFORÇ ESTRUCTURAL PER ESTRUCTURA EXISTENT, ES FARÀ PER
MITJÀ DE PERFILS METÀL·LICS QUADRATS 50x50x3mm I FIXACIONS AMB TACS QUÍMICS A LA PANTALLA DE L'ESTACIÓ I
ESTARÀ DIMENSIONAT PER GARANTIR LA SUPORTACIÓ DELS NOUS PANELLS DE LLUM, ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ COM
CAIXES DE DERIVACIONS, FONTS D'ALIMENTACIÓ, ETC.
ESTRUCTURA ESTARÀ SOLDADA AMB CORDÓ CONTINU, NO PER PUNTS NI CARGOLS, I PINTADA AMB IMPRIMACIÓ QUE EVITI
LA CORROSIÓ.
S'INCLOU EL DISSENY, TRANSPORT I MUNTATGE A L'ESTACIÓ, FENT UNA PREPARACIÓ DE MECANITZACIÓ PRÈVIA PER
REDUIR EL TEMPS DE MUNTATGE A CAMP. L'ESTRUCTURA DISPOSARÀ DE LES FIXACIONS NECESSÀRIES PER LA
SUPORTACIÓ VERTICAL O PERPENDICULAR I UN SISTEMA QUE EVITI ELS MOVIMENTS VERTICALS (BANDEIG).
DINTRE D'AQUESTA PARTIDA TAMBÉ S'INCLOURAN ELS MITJANS D'ELEVACIÓ PER EXECUTAR ELS TREBALLS, EL PERSONAL
PER UTILITZAR-LA, DOCUMENTACIÓ PRL NECESSÀRIA DE LA MATEIXA I DEMÈS ELEMENTS, EQUIPS I MAQUINARIA
NECESSÀRIA.
TOTS ELS TREBALLS S'EXECUTARAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.

4,000

Codi: 0 _F.15621.4_PJOB
Data: 25 / 09 / 15

PLÀNOLS I ESQUEMES
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ESQUEMA DE CONNEXIÓ DE LES CAIXES DE DERIVACIÓ QUE ALIMENTEN LES FONTS I ELS PANELLS LEDS.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El R.D.1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat
i salut a les obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’article 4:

El Promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi de
Seguretat i Salut en els projectes d’obres on es donin algun dels supòsits següents.
a) Que el pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a
450.759,08 €.
PEC = PEM + Despeses Generals (13%) + Benefici Industrial (6%) ≥ 450.759,08 €
PEC = Pressupost d’Execució per Contracta
PEM = Pressupost d’Execució Material.
(Els percentatges per despeses generals i benefici industrial sols s’aplicaran en el cas
d’obres per a les Administracions Públiques. Per a obres de titularitat privada, el PEC a
considerar serà el mateix que el PEM del projecte)
Pressupost d’Execució per Contracta < 450.759,08 €

b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent servir en algun moment
a més de 20 treballadors simultàniament.
Termini d’Execució previst = 30 dies.
Número de treballadors previst que treballin simultàniament = 16 treballadors

c) Que el volum de mà d’obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball
total dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500 .
A la majoria d’obres de construcció, aquest número es pot estimar amb l’expressió següent:
(PEM x MO)/CM
PEM = Pressupost d’Execució Material.
MO = Influència del cost de la mà d’obra en el PEM en tant per u (varia entre 0,4 i 0,5).
CM = Cost Mig diari del treballador de la construcció (varia entre 36,00 i 42,00 €).
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(Aquesta és la condició més restrictiva de tots els supòsits. Amb l’estimació indicada són
necessaris PEM inferiors a 240.000,00 € aproximadament per a no arribar a aquest volum.
No obstant això, en els casos on la raó fonamental de l’obra sigui la posada en servei d’un
equipament molt costós però de ràpida instal·lació, la quantitat anterior ja no és pot
prendre de referència)
Volum mà d’obra = 480

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
Com no es dóna cap dels supòsits previstos en l’apartat 1 de l’article 4 del RD.
1627/1.997 es redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

1.2. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Segons el que s’especifica a l’apartat 2 de l’article 6 del RD. 1627/1997, l’Estudi Bàsic haurà
de precisar.
 Les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra.
 La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant els mitjans tècnics
necessaris.
 Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que s’ha comentat
anteriorment, especificant els mitjans preventius i proteccions tècniques encaminats a
controlar i reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mitjans
alternatius (en el seu cas, s’haurà de tenir en compte qualsevol tipus d’activitat que es
faci en la mateixa i contingui mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o
varis dels apartats de l’Annex II del Reial Decret)
 Previsions i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les adients condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.
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1.3. DADES DEL PROJECTE D’OBRA
Nom:

RENOVACIÓ I REFORÇ D'ENLLUMENAT D'ANDANES D'ESTACIONS
DE LA XARXA DE FMB

Situació:

L1 – L2

Població:

BARCELONA

Promotor:

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Projectista:

USEE - BAIXA TENSIÓ I SISTEMES ELECTROMECÀNICS

Coordinador de S/S en fase de projecte: N/A
Quan intervingui més d’un projectista. S’entén quan s’encarregui el projecte a més d’una
“empresa projectista” diferenciada o, en el nostre cas a més d’un departament. No serà
habitual a les obres petites que sols necessiten Estudi Bàsic.

2. NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L’OBRA
El llistat, no exhaustiu ni limitatiu, de legislació i normativa vigent aplicable a l’obra serà
el següent:
 Reforma de la Constitución, de 27 de agosto de 1992.
 Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en el trabajo.
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los puestos de
trabajo.
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección
Individual.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
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 Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 en materia de coordinación de actividades empresariales.
 Ley 28/2005, de 28 de diciembre, sobre prevención del tabaquismo.
 Ley 64/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997.
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
 Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
 Real Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Líneas Aéreas de Alta Tensión.
 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
 Reglament de viatgers de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Normes de funcionament del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Normativa de seguretat per a treballs a les instal·lacions del FMB publicada i
actualitzada en “temps real” en l’àrea de Prevenció del “Llibre de Procediments”, tal
com:
D041 - Normativa general sobre pilotos homologados de seguridad (PHS).
P055 - Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la realización
de trabajos por empresas externas dentro de las instalaciones del FMB.
P085 - Norma de uso obligado de calzado de seguridad
P087 - Normas para la prevención de accidentes en el transporte de cargas
P088 - Normativa sobre la utilización de productos inflamables.
P089 - Normas de utilización del vestuario de alta visibilidad y de elementos de
señalización de alta visibilidad.
P090 - Normas de seguridad sobre operaciones de soldadura oxiacetilénica.
P091 - Normas de seguridad para la colocación de la puesta a tierra de la catenaria.
P092 - Normas de seguridad para trabajos en la zona de vías de la Red de FMB.
P093 - Normas de seguridad para la ejecución de trabajos para personal externo a la
Red de FMB.
P094 - Normas para la realización de operaciones de corte y reposición de tensión en la
red de FMB.
P095 - Plan de Autoprotección de la Red de Metro.
P096 - Normas de seguridad: Utilización del detector de presencia de tensión en
corriente continua para líneas de tracción.
P097 - Normas para la circulación de vehículos auxiliares y trenes de trabajo con
presencia de tensión de tracción en las líneas de la Red de Metro.
P100 - Normas de seguridad: Actuación en emergencias por incendio.
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P103 - Normas para trabajos en cambios de vía y en su proximidad.
P104 - Normas para trabajos en los talleres y cocheras del servicio de Material Móvil.
P107 - Normas para la ejecución de trabajos por personal externo en talleres, cocheras
o dependencias del servicio de Material Móvil.
P108 - Normativa sobre la obligatoriedad de uso de equipos de protección individual en
vías y líneas de tracción.
P109 - Normativa de seguridad para trabajos en instalaciones electromecánicas.
P110 - Normativa de seguridad para trabajos en la sección de Obras y Pintura.
P111 - Normas de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones de alta tensión.
P112 - Normas de seguridad específicas para trabajos y maniobras en Subcentrales.
P113 - Normas de seguridad para trabajos y maniobras en líneas de tracción de
corriente continua.
P114 - Normas de seguridad para trabajos en Carpintería.
 Plecs d’especificacions tècniques de la Direcció d’Infraestructures del FMB (BT, CT’s,
Cambres de Seccionadors, Ventilacions, Ascensors, Escales Mecàniques, Passadissos
Mòbils, PCI, Enllumenat i Senyalització d’Emergència, i qualsevol altra plec relacionat en
l’obra, estigui o no redactat per l’oficina tècnica de Projectes d’Energia).
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3. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I PREVENCIÓ DELS MATEIXOS
3.1. INSTAL·LACIONS
Inclourà, entre altres, els següents tipus d’instal·lacions: electricitat, ascensors, escales
mecàniques, ventilació, drenatge, aire condicionat, calefacció, fontaneria, gas, parallamps.

R iscos m és freqüents

M esures preventives

 Caigudes d’operaris al mateix nivell.



Marquesines rígides.

 Caigudes d’operaris a diferent nivell.



Baranes.

 Caiguda d’operaris al buit.



Passos o passarel·les.

 Caigudes d’objectes sobre operaris.



Xarxes verticals.

 Xocs o cops contra objectes.



Xarxes horitzontals.

 Atrapaments i aixafaments.



Bastides de seguretat.

 Talls o punxades per objectes o eines.



Malles electrosoldades.

 Trepitjades sobre objectes.



Taulons

 Sobreesforços.

o

planxes

en

forats

horitzontals.

 Soroll, contaminació acústica.



Escales auxiliars adequades.

 Cossos estranys en els ulls.



Escala d’accés graonada i protegida.

 Afecciones en la pell.



Carcasses o resguard de protecció de

 Sobrecàrregues i curtcircuits.
 Contactes elèctrics directes.

parts mòbils de màquines.


 Contactes elèctrics indirectes.
 Ambients pobres en oxigen.

Manteniment

adequat

de

la

descàrrega

de

maquinària.


 Inhalació de vapors i gasos.

Plataformes

de

material.

 Treballs en zones humides o mullades.



Evacuació de runa.

 Explosions i incendis.



Neteja de les zones de treball i de

 Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.

trànsit.

 Radiacions i derivats de soldadura.



Bastides adequades.

 Cremades.



Tancament mòbil metàl·lic.

 Derivats de l’accés al lloc de treball.



Lones de protecció.

 Derivats



Equips d’extracció de fums.



Senyals indicatives normalitzades.



Joc de pinces de posada a terra.



Subquadre provisional d’obra amb

de

l’emmagatzematge

inadequat de productes combustibles.

protecció magnetotèrmica-diferencial i
conductor de posada a terra.

Proteccions individuals
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 Casc de seguretat.
 Botes o calçat de seguretat.
 Botes de seguretat impermeables.
 Guants de lona i pell.
 Guants impermeables.
 Guants i escambell de protecció elèctrica
 Ulleres de seguretat.
 Protectors auditius.
 Cinturó de seguretat.
 Roba de treball.
 Pantalla de soldador.
 Mascareta de protecció respiratòria.
 Semi-màscara de protecció filtrant contra partícules.
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3.2. MOVIMENTS DE TERRES

R iscos m és freqüents

M esures preventives

 Caigudes d’operaris al mateix nivell.



Talús natural del terreny.



Apuntalaments.



Neteja de viseres.

 Caigudes d’objectes sobre operaris.



Apuntalaments, estintolaments.

 Caigudes de materials transportats.



Esgotament d’aigües.

 Xocs i cops contra objectes.



Baranes a vorera d’excavació.

 Atrapaments i aixafaments per parts



Taulons

 Caigudes

d’operaris

a

l’interior

de

l’excavació.

mòbils de maquinària.

o

planxes

a

forats

horitzontals.

 Talls o punxades per objectes o eines.



 Trepitjades sobre objectes.

Separació

trànsit

de

vehicles

i

operaris.

 Sobreesforços.



 Soroll, contaminació acústica.

No

romandre

en

radio

d’acció

màquines.

 Vibracions.



 Ambient amb pols.

Avisadors

òptics

i

acústics

a

maquinària.

 Cossos estranys als ulls.



Protecció parts mòbils de maquinària.

 Contactes elèctrics directes i indirectes.



Cabines o pòrtics de seguretat.

 Ambients pobres en oxigen.



No amuntegar materials al costat de

 Inhalació de substàncies tòxiques.
 Ruïnes,

enfonsaments

en

edificis

la vorera excavació.


adjacents.

Conservació

adequada

vies

de

circulació.

 Condicions meteorològiques adverses.



Vigilància edificis adjacents.

 Treballs en zones humides o mullades.



No romandre sota / front excavació.

 Problemes de circulació interna de



Distància

vehicles i maquinària.
 Desploms,

de

seguretat

línies

elèctriques.
despreniments,

enfonsaments del terreny.
 Contagis per llocs insalubres.
 Explosions i incendis.
 Derivats accés al lloc de treball.

Proteccions individuals
 Casc de seguretat.
 Botes o calçat de seguretat.
 Botes de seguretat impermeables.
 Guants de lona i pell.
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 Guants impermeables.
 Ulleres de seguretat.
 Protectors auditius.
 Cinturó de seguretat.
 Cinturó antivibrador.
 Roba de treball.
 Vestit d’aigua (impermeable).
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3.3. FONAMENTS I ESTRUCTURES

R iscos m és freqüents

M esures preventives

 Caigudes d’operaris al mateix nivell.



Marquesines rígides.

 Caigudes d’operaris a diferent nivell.



Baranes.

 Caiguda d’operaris al buit.



Passos o passarel·les.

 Caiguda d’objectes sobre operaris.



Xarxes verticals.

 Caigudes de materials transportats.



Xarxes horitzontals.

 Xocs o cops contra objectes.



Bastides de seguretat.

 Atrapaments i aixafaments.



Malles electrosoldades.

 Atropellaments, col·lisions, trobades i



Taulons

bolcament de camions.

o

planxes

en

forats

horitzontals.

 Talls o punxades per objectes o eines.



Escales auxiliars adequades.

 Trepitjades sobre objectes.



Escala d’accés graonada i protegida.

 Sobreesforços.



Carcasses

 Sorolls, contaminació acústica.

de

protecció

de

mòbils de màquines.

 Vibracions.



 Ambient amb pols.

Manteniment

adequat

de



Cabines o pòrtics de seguretat.

 Dermatosi per contacte de formigó.



Il·luminació

 Contactes elèctrics directes i indirectes.
 Inhalació de vapors.
caigudes

d’encofrats i d’apuntalaments.
 Condicions meteorològiques adverses.

natural

o

artificial

adequada.


enfonsament,

Neteja de les zones de treball i de
trànsit.



Distància de seguretat a les línies
elèctriques.

 Treballs a zones humides o mullades.
 Desploms,

la

maquinària.

 Cossos estranys als ulls.

 Trencament,

parts

despreniments,

enfonsaments del terreny.
 Contagis per llocs insalubres.
 Explosions i incendis.
 Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
 Radiacions i derivats de la soldadura.
 Cremades en soldadura “oxicorte”.
 Derivats accés al lloc de treball.

Proteccions individuals
 Casc de seguretat.
 Botes o calçat de seguretat.

PLEC DE CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ
I REFORÇ D'ENLLUMENAT D'ANDANES D'ESTACIONS DE LA XARXA DE FMB

27 de 134

Codi: 0 _F.15621.4_PJOB
Data: 25 / 09 / 15

 Guants de lona i pell.
 Guants impermeables.
 Ulleres de seguretat.
 Protectors auditius.
 Cinturó de seguretat.
 Cinturó antivibrador.
 Roba de treball.
 Vestit d’aigua (impermeable).
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3.4. COBERTES
Inclourà tant cobertes planes com inclinades, així com materials lleugers.

R iscos m és freqüents

M esures preventives

 Caigudes d’operaris al mateix nivell.



Marquesines rígides.

 Caigudes d’operaris a diferent nivell.



Baranes.

 Caiguda d’operaris al buit.



Passos o passarel·les.

 Caiguda d’objectes sobre operaris.



Xarxes verticals.

 Caigudes de materials transportats.



Xarxes horitzontals.

 Xocs o cops contra objectes.



Bastides de seguretat.

 Atrapaments i aixafaments.



Malles electrosoldades.

 Talls o punxades per objectes o eines.



Taulons

 Trepitjades sobre objectes.

o

planxes

a

forats

horitzontals.

 Sobreesforços



Escales auxiliars adequades.

 Sorolls, contaminació acústica.



Escala d’accés graonada i protegida.

 Vibracions.



Carcasses

 Ambient amb pols.

de

protecció

de

parts

mòbils de màquines.

 Cossos estranys als ulls.



 Dermatosi per contacte de ciment i cal.

Plataformes

de

descàrrega

de

material.

 Contactes elèctrics directes i indirectes.



Evacuació de runa.

 Condicions meteorològiques adverses.



Neteja de les zones de treball i de

 Treballs a zones humides o mullades.

trànsit.

 Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.



Habilitar camins de circulació.

 Cremades en impermeabilitzacions.



Bastides adequades.

 Derivats de l’accés al lloc de treball.
 Derivats

de

l’emmagatzematge

inadequat de productes combustibles.

Proteccions individuals
 Casc de seguretat.
 Botes o calçat de seguretat.
 Guants de lona i pell.
 Guants impermeables.
 Ulleres de seguretat.
 Caretes amb filtre mecànic
 Protectors auditius.
 Cinturó de seguretat.

PLEC DE CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ
I REFORÇ D'ENLLUMENAT D'ANDANES D'ESTACIONS DE LA XARXA DE FMB

29 de 134

Codi: 0 _F.15621.4_PJOB
Data: 25 / 09 / 15

 Botes, polaines, mandrí i guants de cuir per a impermeabilització.
 Roba de treball.
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3.5. RAM DE PALETA I TANCAMENTS

R iscos m és freqüents

M esures preventives

 Caigudes d’operaris al mateix nivell.



Marquesines rígides.

 Caigudes d’operaris a diferent nivell.



Baranes.

 Caiguda d’operaris al buit.



Passos o passarel·les.

 Caiguda d’objectes sobre operaris.



Xarxes verticals.

 Caigudes de materials transportats.



Xarxes horitzontals.

 Xocs o cops contra objectes.



Bastides de seguretat.

 Atrapaments, aixafaments en mitjans



Malles electrosoldades.



Taulons

d’elevació i transport.
 Talls o punxades per objectes o eines.

o

planxes

en

forats

horitzontals.

 Trepitjades sobre objectes.



Escales auxiliars adequades.

 Sobreesforços.



Escala d’accés graonada i protegida.

 Sorolls, contaminació acústica.



Carcasses

 Vibracions.
 Ambient amb pols.

protecció

de

parts

mòbils de màquines.


 Cossos estranys en els ulls.
 Dermatosi per contacte de ciment i cal.

de

Manteniment

adequat

de

la

descàrrega

de

maquinària.


 Contactes elèctrics directes.

Plataformes

de

material.

 Contactes elèctrics indirectes.



Evacuació de runa.

 Derivats mitjans auxiliars utilitzats.



Il·luminació

 Derivats de l’accés al lloc de treball.

natural

o

artificial

adequada.


Neteja de les zones de treball i de
trànsit.



Bastides adequades.

Proteccions individuals
 Casc de seguretat.
 Botes o calçat de seguretat.
 Guants de lona i pell.
 Guants impermeables.
 Ulleres de seguretat.
 Caretes amb filtre mecànic.
 Protectors auditius.
 Cinturó de seguretat.
 Roba de treball.
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3.6. ACABAMENTS
Inclourà, entre altres, els següents tipus d’acabaments: enrajolats, arrebossats, lliscats, fals
sostres, paviments, pintures, fusteria, serralleria, vidrieria.

R iscos m és freqüents

M esures preventives

 Caigudes d’operaris al mateix nivell.



Marquesines rígides.

 Caigudes d’operaris a diferent nivell.



Baranes.

 Caiguda d’operaris al buit.



Passos o passarel·les.

 Caigudes d’objectes sobre operaris.



Xarxes verticals.

 Caigudes de materials transportats.



Xarxes horitzontals.

 Xocs o cops contra objectes.



Bastides de seguretat.

 Atrapaments i aixafaments.



Malles electrosoldades.

 Atropellaments, col·lisions, trobades i



Taulons

bolcament de camions.

o

planxes

en

forats

horitzontals.

 Talls o punxades per objectes o eines.



Escales auxiliars adequades.

 Trepitjades sobre objectes.



Escala d’accés graonada i protegida.

 Sobreesforços.



Carcasses

 Soroll, contaminació acústica.
 Vibracions.

de

protecció

de

parts

mòbils de màquines.


 Ambient amb pols.

Manteniment

adequat

de

la

descàrrega

de

maquinària.

 Cossos estranys en els ulls.



 Dermatosi per contacte ciment i cal.

Plataformes

de

material.

 Contactes elèctrics directes.



Evacuació de runa.

 Contactes elèctrics indirectes.



Neteja de les zones de treball i de

 Ambients pobres en oxigen.
 Inhalació de vapors i gasos.

trànsit.


Bastides adequats.

 Treballs en zones humides o mullades.
 Explosions i incendis.
 Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
 Radiacions i derivats de soldadura.
 Cremades.
 Derivats de l’accés al lloc de treball.
 Derivats

de

l’emmagatzematge

inadequat de productes combustibles.

Proteccions individuals
 Casc de seguretat.
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 Botes o calçat de seguretat.
 Botes de seguretat impermeables.
 Guants de lona i pell.
 Guants impermeables.
 Ulleres de seguretat.
 Protectors auditius.
 Cinturó de seguretat.
 Roba de treball.
 Pantalla de soldador.
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3.7. BASTIDES

R iscos m és freqüents
 Caigudes a diferent nivell, a l’entrada i

M esures preventives


la sortida.

evitar moviments que facin perdre

 Caigudes al buit.
 Caigudes al mateix nivell.

Les bastides sempre es traven, per
l’equilibri als treballadors.



Abans de pujar a la plataforma de la

 Desplom de la bastida.

bastida,

 Contacte amb l’energia elèctrica.

l’estructura, per evitar les situacions

 Desplom o caiguda d’objectes.

inestables.

 Cops per objectes i/o eines.



s’haurà

de

revisar

tota

Els trams verticals (mòduls o peus

 Atrapaments.

drets) de les bastides, descansaran

 Els derivats de malalties desconegudes

sobre

para el treballador. (Epilèpsia, vertigen,
etc.).

taulons

de

repartició

de

càrregues.


Els peus drets de les bastides en les
zones

de

terreny

complementaran

inclinat,

mitjançant

es

peces

d’anivellació roscada que descansaran
sobre el tauló de repartiment.


Les plataformes de treball, hauran de
tenir com mínim 60 cm. d’ampla i
estaran

fortament

travades

suports, de tal forma que

als

s’evitin

moviments per lliscament o bolcada.


Les plataformes de treball, ubicades a
2 o més metres d’altura, hauran de
tenir baranes perimetrals completes
de 90 centímetres, formades per
passamans, barra o llistó intermedi i
sòcol.



Les plataformes de treball permetran
la

circulació

i

intercomunicació

necessària per a la realització dels
treballs.


Els

taulons

que

formen

les

plataformes de treball estaran sense
defectes visibles, amb bon aspecte i
sense nusos que minvin la seva
resistència.
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perquè es puguin apreciar els defectes
d’ús.


Es

prohibeix

plataformes,

abandonar
sobre

les

a

les

bastides,

materials i/o eines. Poden caure sobre
les persones o fer ensopegar i caure
al caminar sobre elles.


Es

prohibeix

fabricar

morters

(o

assimilables) directament sobre les
plataformes de les bastides.


La

distància

de

separació

d’una

bastida al parament vertical de treball
no serà superior a 45 centímetres, en
prevenció de caigudes.


S’establirà

al

llarg

i

ampla

dels

paraments verticals, “punts forts” de
seguretat en els que travar la bastida.


Es prohibeix expressament córrer per
les plataformes de les bastides, per
evitar accidents per caiguda.



Les bastides hauran de suportar 4
cops la càrrega màxima prevista.



Els elements que denotin qualsevol
tipus de deteriorament de tipus tècnic
o

de

mal

comportament,

es

desmuntaran d’immediat per a la seva
reparació o substitució.


Es desplegaran cables de seguretat
ancorats a “punts forts” de l’estructura
en els quals fixar el fixador del cinturó
de seguretat

necessari per a la

permanència o pas per les bastides.


Les escales de connexió vertical entre
les plataformes de les bastides, haurà
de ser interior.

Proteccions individuals/ col·lectives
A més a més, de la roba de protecció personal obligatòria para accedir a la feina específica
sobre una bastida s’hauran d’utilitzar:
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 Casc de protecció de polietilè.
 Botes de seguretat.
 Calçat antilliscant.
 Cinturó de seguretat.
 Roba de treball.
 Roba per ambient de pluja.
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Fitx a croquis

A. PERSPECTIVA
1.

Placa

2.

Diagonal

3.

Travesser

4.

Barana

5.

Barana de cantonada

6.

Marco

7.

Plataforma

8.

Plataforma amb trapa.

9.

Sòcol

10.

Sòcol

11.

Suplement barana

12.

Peu de barana

B. DETALL
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3.8. TREBALLS A LA ZONA DE VIES

R iscos m és freqüents

M esures preventives

 Col·lisions i atropellaments originats per

El pilot homologat de seguretat farà les

trens, vehicles auxiliars o la maquinària

següents comprovacions:

de via.



Establir comunicació amb CCM per

 Explosions i incendis.

demanar permís per a accedir a la

 Contactes elèctrics amb la línia de

zona de vies.

tracció.



 Caigudes a peu pla. Ensopegades i

Comprovar amb el CCM si hi ha tensió
i no circulin trens.

relliscades per obstacles i elements



Col·locar les balises lluminoses.

diversos.



Per accedir a la zona de vies és

 Caigudes

a

diferent

nivell.

Des

obligatori el vestuari amb elements

d’andana, trens o vehicles a la via.

d’alta visibilitat.

 Trepitjada sobre elements inestables i



objectes diversos

Les persones o grups que treballin a
la

 Cops amb objectes immòbils (elements
estructurals o de les instal·lacions fixes

zona

de

un



Per efectuar treballs propers a la línia
de tracció caldrà instal·lar la p.a.t.

 Cops i atrapaments per treure parts del



Els nivells d’il·luminació del túnel son

cos o elements en manipulació per

adequats

portes o finestres del tren o vehicles.

desplaçaments.

 Atrapaments per treballs a la zona de
(possible

portaran

radiotelèfon correctament sintonitzat.

a les parets i terra).

canvis

vies

accionament

distància).

per

possibilitar
Per

a

els

efectuar

treballs, caldrà utilitzar il·luminació

a

localitzada.


Comprovar l‘entorn de treball.

 Sobreesforços.
 Caiguda d’objectes en manipulació.

Proteccions individuals/ col·lectives
 Botes o calçat de seguretat.
 Botes de seguretat impermeables.
 Roba de treball.
 Armilla d’alta visibilitat
 Perxes de posada a terra.
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3.9. POSADA A TERRA DE CATENÀRIA

R iscos m és freqüents
 Col·lisions i atropellaments originats per

M esures preventives


la maquinària de via.
 Explosions i incendis.

El pilot homologat farà les següents
comprovacions:



 Contactes elèctrics indirectes.

Comprovar amb el CCM si hi ha tensió
i no circulin trens.

 Cops al cap i les extremitats.



Col·locació de les balises lluminoses.

 Caigudes a peu pla.



Comprovar l‘entorn de treball.

 Trepitjada d’objectes punxants.



Comprovar si hi ha tensió en catenària

 Sobreesforços.
 Caiguda d’objectes en manipulació.

amb el voltímetre o pinça.


Comprovar altres línies de tensió que
puguin afectar l’entorn.



Col·locar perxes de terra per tancar el
circuit de 1200 ó 1500 Vcc.

Proteccions individuals/ col·lectives
 Casc de seguretat.
 Botes o calçat de seguretat.
 Botes de seguretat impermeables.
 Guants de protecció elèctrica.
 Ulleres de seguretat.
 Roba de treball.
 Peto reflector.
 Perxes de posada a terra.
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3.10. TREBALLS A METRO
El R.D.1627/1997, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres
de construcció, en el seu Annex II, dóna una relació d’alguns treballs que impliquen riscos
especials. En el cas d’actuacions a la xarxa del FMB, els treballs és podran classificar en dos
grans grups perfectament diferenciats:
o

Treballs en les proximitats de línies de Baixa/Alta tensió elèctrica: En compte a l’iniciar
treballs en zones o recintes on és trobin aparells o cablejat de baixa o alta tensió.
Necessitaran permís del CCM i que el pilot homologat permeti treballar, sempre amb els
terres col·locats i respectant la distància de seguretat.

o

Treballs pròxims a les vies: En compte amb treballs a les andanes, dins de la zona
considerada de vies. Necessitaran que el Supervisor del CCM aprovi els treballs en
aquestes zones i que el pilot homologat permeti treballar, i seguiran la normativa de
seguretat del FMB per al protocol de treballs en via o zona considerada via.

Per a l’execució de qualsevol d’aquests treballs a les instal·lacions de la Xarxa del FMB, serà
d’obligat compliment el recull de normes d’aplicació interna detallat en els apartats
següents que, en cap cas, té caràcter

exhaustiu ni limitatiu.

3.10.1 Normativa general
El personal d’empreses externes que tingui que accedir a la xarxa o instal·lacions del FMB
per a efectuar treballs, tindrà que tenir la corresponent autorització de caràcter nominal i
identificatiu, que presentarà tant per a accedir a les mateixes com, una vegada dintre, a
petició de qualsevol empleat de FMB.
Durant la permanència o desplaçament per les instal·lacions de la xarxa, és deuran
respectar les normes vigents per al propi passatge:
-

Reglament de Viatgers de FMB.

-

Normes de funcionament de FMB. Cal destacar que està prohibit fumar en totes les
instal·lacions interiors de la Xarxa de Metro, Centres de Treball, Locals i Dependències
en compliment de la Llei 28/2005. Tanmateix, està prohibit fumar en els trens, en els
vehicles auxiliars i en les instal·lacions exteriors on existeixi risc d’incendi o explosió.

És detallen a més, altres punts especialment rellevants en referència a les normes sobre
comportament segura dintre dels trens i estacions:
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-

En la utilització d’escales mecàniques els usuaris és col·locaran a la dreta, deixant lliure
el pas de l’esquerra.

-

No és faran servir els ascensors ni les escales mecàniques per a transportar elements
pesats o molt voluminosos.

-

No s’accionaran els polsadors d’emergència d’escales mecàniques, ascensors o intèrfons
sense causa justificada.

-

Abans d’entrar als trens és deixarà sortir als usuaris, esperant junt a les portes dels
cotxes.

-

No s’accedirà als trens amb productes o materials perillosos o molestos, con recipients
amb possibles fuites o amb paquets voluminosos (100x60x25 cm).

-

No s’accionaran els tiradors d’alarma dels trens sense causa justificada.

-

No s’impedirà ni forçarà el tancament o l’obertura de les portes dels trens.

-

No és romandrà a la vorera de seguretat de les andanes (zona amb paviment diferenciat
o pintat de blanc), ni és traurà el cap dintre de la zona de vies.

-

No s’accedirà a la zona de vies sense autorització explícita del CCM.

-

S’atendran les indicacions referides al servei que efectuïn els empleats de FMB.

-

S’atendran les indicacions dels cartells informatius i dels missatge emesos

per

megafonia.
-

S’advertirà al personal de FMB de les anomalies que és puguin observar.

En aquells treballs on Metro hagi determinat la necessitat que l’empresa contractada
disposi d’un Pilot Homologat de Seguretat (PHS), correspondrà a aquest la responsabilitat
de fer complir la normativa interna de Metro que sigui d’aplicació a les activitats
contractades.
En compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quan els treballs és considerin de
risc especial o per a la seva execució és faci necessària la correcta aplicació de mètodes o
procediments específics, caldrà la presencia permanent en obra d’un Recurs Preventiu del
contractista.
El Cap de grup del contractista, o en cas necessari, el Recurs Preventiu designat per ell,
vetllarà pel compliment de la normativa de seguretat laboral aplicable durant els treballs.

3.10.2
-

Normes en túnels i estacions

No està permès l’accés de personal a la zona de vies sense el coneixement i
l’autorització del CCM.

-

No és pot passar d’andana a andana per la zona de vies.
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-

La vorera de l’andana (zona amb paviment diferenciat o franja de pintura blanca) és
considerarà zona de vies a efectes de realitzar treballs o dipositar materials.

-

La línia de tracció (catenària rígida) sempre està amb tensió, excepte confirmació
expressa i comprovació de la seva absència.

-

Per a efectuar treballs a prop de la línia de tracció és deuran col·locar a la mateixa
equips de posada a terra (p.a.t.), segons procediment especificat a la normativa interna
de Metro.

-

Sempre és deurà accedir al túnel amb vestuari o elements d’alta visibilitat.

-

Les persones aïllades o grups d’operaris que accedeixin al túnel aniran proveïts d’un
radiotelèfon sintonitzat a la freqüència de línia corresponent.

-

El risc elèctric produït per treballs en parts conductores del QGDBT d’estació -o
susceptibles de posar-se sota tensió- es minimitzarà mitjançant una posada a terra local
dels embarrats de distribució. Aquest procediment, es sistematitzarà per a totes les
actuacions amb risc,i serà independent de l’existència de descàrrec de 6 kV i del tall
local de la protecció de capçalera de la xarxa on s’estigui treballant.

-

No està permès fumar.

3.10.3 Normes en tallers
-

La línia de tracció de les vies de cotxeres sempre està en tensió, excepte que se efectuïn
les maniobres concretes establertes per a tallar la mateixa (obrir seccionador de tall i
posada a terra, enclavar el seccionador amb cadenat personal).

-

L’execució de treballs està sotmesa al criteri del personal tècnic de MM (Responsable
Tècnic, Responsable de Torn, Responsable de Revisió, o Cap de Torn de Porta de
Cotxeres).

-

Els desplaçaments del personal s’efectuaran per les zones establertes a l’efecte,
respectant les línies de gàlib dels trens.

-

No és saltarà per sobre dels fossats de revisió. És rodejaran

o és passarà per les

passarel·les col·locades a l’efecte.
-

El risc elèctric produït per treballs en parts conductores del QGDBT de taller -o
susceptibles de posar-se sota tensió- es minimitzarà mitjançant una posada a terra local
dels embarrats de distribució. Aquest procediment, es sistematitzarà per a totes les
actuacions amb risc,i serà independent de l’existència de descàrrec de 6 kV i del tall
local de la protecció de capçalera de la xarxa on s’estigui treballant.

-

No està permès fumar.
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3.10.4 Normes en trens
-

No és deurà treure part del cos o objectes en manipulació per finestres o portes dels
trens en circulació o en maniobres per tal d’evitar el risc de cop o atrapaments amb
elements estructurals, instal·lacions o altres trens.

-

No està permès el pas entre cotxes por portes testeres quan el tren estigui circulant o
en moviment.

-

No està permès fumar.

3.10.5 Normes d’actuació en cas d’accident laboral
Les empreses contractades i subcontractades seran responsables de proporcionar
assistència sanitària als seus treballadors en cas d’accident laboral.
Amb independència del sistema emprat per aquestes empreses per a l’actuació del seu
personal en cas d’accident laboral d’un dels seus operaris, quan esdevingui una
contingència és podrà demanar l’envio d’assistència mèdica a través del CCM ( en treballs
en estacions i túnel) o dels responsables dels centres de treball.
Les empreses contractades o subcontractades deuran fer entrega d’un informe escrit amb
tots els accidents laborals esdevinguts al Tècnic de Metro o al Coordinador de Seguretat
extern designat per Metro que estigui realitzant el seguiment dels treballs.

3.10.6 Normes en situacions d’emergència
A la Xarxa de Metro està implantat un Pla d’Autoprotecció que marca les actuacions a
realitzar en cas d’emergència. En cas que és presentin situacions d’emergència a les
instal·lacions de la xarxa que facin necessària l’evacuació del túnel o estacions, és seguiran
les consignes emeses des del CCM, que com Cap d’Emergència actuarà segons protocols
establerts per a cada cas.
Les situacions d’emergència que siguin detectades pel personal de les empreses
contractades deuran ser posades en coneixement del CCM per a que actuï en
conseqüència. En els treballs que hi hagi presència d’un PHS, aquest serà l’encarregat de
realitzar la comunicació amb el CCM.
El telèfon de contacte per a casos d’emergència a la Xarxa de Metro és el 93.214.82.25
(extensió interna, 88225). Si la situació d’emergència és detectada en un centre de treball,
és posarà en coneixement de personal de Metro o, en el seu cas, és comunicarà al CCM.
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En els centres de treball de Zona Franca-2, Sagrera, Santa Eulàlia, Mercat Nou, Can
Boixeres, Sant Genís, Roquetes, Vilapicina i Triangle Metro existeixen Plans d’Emergència
implantats, amb personal integrat en equips d’emergència. En cas d’emergència en aquests
centres, és seguiran les indicacions dels equips corresponents i l’ordre d’evacuació a través
de les sirenes d’alarma per a dirigir-se i romandre als punts de reunió establerts, on és farà
el recompte de tot el personal evacuat.

4. FARMACIOLA
Al lloc de treball es disposarà d’una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les
cures d’urgència en cas d’accident i estarà a càrrec d’una persona capacitada, designada
per l’empresa constructora.

5. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
El R.D.1627/1997 estableix disposicions mínimes i entre elles no figura, per a l’Estudi Bàsic,
la de realitzar un Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a
l’aplicació d’aquest Estudi.
Encara que no sigui obligatori es recomana reservar en el Pressupost del projecte una
partida per a Seguretat i Salut, que pot variar entre l’1 per 100 i el 2 per 100 del PEM, en
funció del tipus d’obra.

6. TREBALLS POSTERIORS
A l’apartat 3 de l’article 6 del R.D.1627/1997 s’estableix que en l’Estudi Bàsic es contemplin
també les previsions i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les adequades
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors:
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R iscos m és freqüents

M esures preventives

 Caigudes al mateix nivell en terres.
 Caigudes

d’alçada

per



forats

horitzontals.

Bastides, escales i altres dispositius
provisionals adequats i segurs.



Encoratges de cinturons fixats a la

 Caigudes per forats en tancaments.

paret per a la neteja de finestres no

 Caigudes per relliscades.

accessibles.

 Reaccions químiques per productes de



neteja i líquids de maquinària.

Encoratges

de

cinturons

per

a

reparació de teulades i cobertes.

 Contactes elèctrics per accionament
inadvertit i modificació o deteriorament



Encoratges per a politges per a hissat
de mobles en mudances.

de sistemes elèctrics.
 Explosió

de

combustibles

mal

emmagatzemats.
 Foc

per

combustibles,

modificació

d’elements d’instal·lació elèctrica o per
acumulació de deixalles perilloses.
 Impacte d’elements de la maquinària,
per

despreniments

constructius,

per

d’elements
desplaçament

d’objectes, per trencaments a causa de
la pressió del vent, per trencaments per
excés de càrrega.
 Contactes elèctrics directes i indirectes.
 Toxicitat de productes empleats en la
reparació o emmagatzemats en l’edifici.
 Vibracions d’origen interno i extern.
 Contaminació per soroll.

Proteccions individuals
 Casc de seguretat.
 Roba de treball.
 Cinturons de seguretat i cables de longitud i resistència adequada per a netejadors de
finestres.
 Cinturons de seguretat i resistència adequada per a reparar teulades i cobertes
inclinades.
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7. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR
Abans de l’inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat
i Salut quan a l’execució de les obres intervingui més d’una empresa, o una empresa i
treballadors autònoms, o diversos treballadors autònoms.
(A la introducció del R.D.1627/1997 i en l’apartat 2 de l’article 2 s’estableix que el
contractista i el subcontractista hauran de tenir la consideració d’empresari als efectes
previstos en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Com en les obres d’edificació és habitual l’existència de nombrosos subcontractistes, serà
previsible l’existència del Coordinador en la fase d’execució.)
La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de
les seves responsabilitats.
El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici de les
obres, que es redactarà, segons el que disposa a l’Annex III del R.D.1627/1997 havent
d’exposar-se a l’obra de forma visible i actualitzant-se si fosa necessari.

8. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
La designació del Coordinador en l’elaboració del projecte i en l’execució de l’obra podrà
recaure en la mateixa persona.
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, haurà de
desenvolupar les següents funciones:
 Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.
 Coordinar les activitats de l’obra para garantir que les empreses i personal actuant
apliquin de manera coherent i responsable els principis d’acció preventiva que es
recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’Execució de
l’obra, i en particular, en les activitats a les que es refereix l’article 10 del
R.D.1627/1997.
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en cas necessari, les
modificacions introduïdes en el mateix.
 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de
treball.
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 Adoptar les mesures necessàries perquè sols les persones autoritzades puguin accedir a
l’obra.
La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no sigui necessària la designació
del Coordinador.

9. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inici de l’obra,
elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en funció del seu propi
sistema d’execució d’obra. En aquest Pla s’inclouran, si és necessari, les propostes de
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent
justificació tècnica, i que no podran implicar disminucions dels nivells de protecció previstos
en aquest Estudi Bàsic.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador
en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. Aquest podrà ser modificat pel
contractista en funció del procés d’execució de la mateixa, de l’evolució dels treballs i de les
possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb
l’aprovació expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del
Coordinador, les funciones que se li atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa.
Els qui intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o organismes amb
responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses que intervinguin en la mateixa i els
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El Pla estarà a l’obra a disposició de la
Direcció Facultativa.

10. OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRATISTES
El contractista i subcontractistes estaran obligats a:
1. Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals i en particular:
 El manteniment de l’obra en bon estat de neteja.
 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
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 La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris para l’Execució de les obres, amb objecte de
corregir els defectes que pugessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
 La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de
materials, en particular si se tracta de matèries perilloses.
 L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa.
 La recollida de materials perilloses utilitzades.
 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents
treballs o fases de treball.
 La cooperació entre tots els que intervinguin en l’obra.
 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
2. Complir i fer complir al seu personal el que s’estableix al Pla de Seguretat i Salut.
3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les
OBLIGACIONS sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l’article 24
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes
establertes en l’Annex IV del R.D.1627/1997.
4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereixi a seguretat i salut.
5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’Execució de l’obra.
•

Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla,

així com a les OBLIGACIONS que li correspondran directament o, en el seu cas, als treballs
autònoms contractats per ells. Tanmateix, respondran solidàriament de les conseqüències
que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes en el Pla.
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
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11. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS
Els treballadors autònoms estan obligats a:
1. Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, i en particular:
 El manteniment de l’obra en bo estat d’ordre i neteja.
 L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa.
 La recollida de materials perilloses utilitzats.
 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents
treballs o fases de treball.
 La cooperació entre tots els que intervinguin en l’obra.
 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
2. Complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del R.D.1627/1997.
3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats
empresarials previstes a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant
en particular en qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que s’hagués establert.
4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l’article 29, apartats 1 i 2
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
5. Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el R.D.1215/ 1997.
6. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els terminis previstos en el
R.D.773/1997.
7. Atendre

les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de

seguretat i salut.
Els treballadors autònoms hauran de complir el que s’ha establert en el Pla de Seguretat i
Salut.

12. LLIBRE D’INCIDÈNCIES
Amb la finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, en cada centro de
treball existirà un llibre d’incidències que constarà de fulls per duplicat i que serà facilitat
pel Col·legi professional al que pertanyi el Tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i
Salut.
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Haurà de mantenir-se sempre a l’obra i en poder del Coordinador. Hauran de tenir accés al
llibre d’incidències, la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els
treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les
empreses que intervinguin, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats
de les Administracions públiques competents en aquesta matèria, els que podran fer
anotacions en el mateix.
Sols se podran fer anotacions en el llibre d’incidències relacionades amb el compliment del
Pla.
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el Coordinador estarà obligat a remetre en
el termini de vint-i-quatre hores una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la
província on se realitza l’obra. Igualment notificarà aquestes anotacions al contractista i als
representants dels treballadors.

13. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS
Quan durant l’execució de les obres el Coordinador observes incompliment de les mesures
de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el
llibre d’incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent para
la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de talls o, en cas necessari, de
la totalitat de l’obra.
A efectes oportuns, informarà d’aquest fet a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la
província on es realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en cas necessari als
subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels
treballadors.

14. DRETS DELS TREBALLADORS
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una
informació adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adoptar-se en el que
se refereix a la seva seguretat i salut en l’obra.
Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del
seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels
treballadors en el centro de treball.
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15. DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT D’APLICACIÓ A LES OBRES
Les obligacions previstes en les tres parts de l'Annex IV del Real Decreto 1627/1997, pel
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,
s’aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat, les
circumstàncies o qualsevol risc.

Barcelona, a setembre de 2015
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PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE BT
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CAPÍTOL 1 - INTRODUCCIÓ
El present document té per objecte determinar les especificacions tècniques de les
instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió per a les instal·lacions d’alimentació, senyalització
de funcionament i comunicacions de la xarxa del Ferrocarril Metropolità de Barcelona
(endavant, FMB). En aquest document es descriuen les bases principals dels materials
emprats i els sistemes d’instal·lació a efectuar.
La instal·lació elèctrica complirà les prescripcions contingudes en el "Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió", especialment amb les que fan referència als locals de
pública concurrència, a més de les especificacions que es descriuen més endavant.

1.1.

CONDICIONS GENERALS

Tots els elements de la instal·lació elèctrica, tal com: borns de connexió, caixes de
derivació, proteccions de capçalera, línies elèctriques, etc. hauran de portar un sistema de
etiquetatge inesborrable i permanent, amb la numeració del circuit i un lloc de referència
del traçat o destí.
Totes les proteccions i elements de control principal de les instal·lacions de BT tenen que
estar centralitzades en la cambra de Baixa Tensió (CBT).
Sempre que s’efectuï un treball en les instal·lacions de BT s’haurà d’adjuntar l’actualització
de plànols existents i la documentació de legalització corresponent a la Direcció Facultativa
de FMB, en format paper i digital.
En cap cas es donarà un treball per finalitzat sense presentar les legalitzacions pertinents i
els documents descrits en aquest plec.
Un cop començat el procés d’obra, es mantindrà informat a la Direcció Facultativa de FMB
per tal facilitar el seguiment dels treballs.

1.2.

NORMATIVA D’APLICACIÓ

Sense tenir caràcter exhaustiu ni limitatiu, en totes les instal·lacions realitzades en la xarxa
de FMB relacionades en el present plec d’especificacions tècniques, seran de aplicació les
següents normatives i reglaments:
•

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Construcció d'Obres de l'Estat
vigent (en cas d’obres de titularitat pública).

•

Reial Decret 842/2002, del 2 de agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió (REBT) i les seves i Instruccions Tècniques Complementàries.

•

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques.
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•

Codi Tècnic de l’Edificació: text modificat pel RD 1371/2007, de 19 d’octubre, i
modificacions posteriors.

•

DOGC numero 4827/02/2007, pel que s’aproven les Normes Tècniques Particulars
Generals de FECSA-ENDESA per a la distribució i subministrament elèctric.

•

Ordenança Municipal de les condicions de protecció contra incendis en els locals i
edificis de Barcelona, BOPB 83 del 5 d’abril de 2008.

•

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordre del 20 de maig de 1952 i
modificacions posteriors.

•

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordre del 9 de març de 1971
i modificacions posteriors del Ministeri de Treball.

•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i les seves
modificacions posteriors.

•

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció.

•

Reial Decret 444/1994, d’11 de març, pel que se estableixen “los procedimientos de
evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad
electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones.”

•

UNE EN 50122-1: Aplicacions a ferrocarrils - Instal·lacions fixes: Mides de protecció
relacionades amb la seguretat elèctrica i la posada a terra.

•

UNE EN 50122-2: Aplicacions a ferrocarrils - Instal·lacions fixes: Mides de protecció
contra els efectes de els corrents vagabunds produïts pels sistemes de tracció de
corrent continu.

•

UNE 20109-73: Aparells elèctrics per a baixa tensió.

•

UNE 20119: Auxiliars de comandament: prescripcions generals i contactors.

•

UNE 20098: Conjunts d’aparells de baixa tensió muntats en fàbrica.

•

HD 384 UNE 20460: Instal·lacions elèctriques en edificis.

•

UNE-EN 115-1: Normes de seguretat per a la construcció i la instal·lació d’escales
mecàniques i d’andanes mòbils, versió 2009.

•

UNE 20432 i UNE 20427: Assaigs de no propagació d’incendis, corresponent a IEC332.1.

•

UNE 21147.1: Requisits de baixa corrosió, toxicitat i baixa densitat de fums,
corresponent a la norma IEC-754.1

•

No propagació de la flama.- A aquest respecte, satisfà les especificacions de la norma
UNE 20432-1 (IEC 332-1), CEI 20.35, NF-C 32070-C2, BS-4066.1 i la VDE-0472d.

•

No propagació del foc.- Supera les exigències de la norma IEEE 383-74, que s'utilitza
per a verificar la no propagació del foc en els cables de les centrals nuclears.
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•

Baixa emissió de fums.- La quantitat de fums emesos per aquests materials segons la
norma 21172 (IEC 1034) és inferior al 10% als que desprenen els convencionals,
T1>60%.

•

Baixa emissió de gasos tòxics.- L'índex de toxicitat (It) és inferior a 2, segons norma
UNE 21172-1, 2 i IEC 1034-1, 2.

•

Lliure d'halògens.- Segons norma UNE 21147-1 (IEC 754-1, BS 6425-1), total
absència d'halògens.

•

IEC 255-4: Proves de pertorbacions a alta freqüència.

•

IEC 65: Proves de trens d’impulsos.

•

IEC 801: Resistència a les pertorbacions per descàrregues electrostàtiques i pels
camps de radiació electromagnètica.

•

EN 50081, EN 50082 i EN 90081-1: La compatibilitat electromagnètica (EMC) serà la
descrita, particularment els “nivells resolencials” descrits en la norma EN 90081-1

•

Els PLC’s hauran de complir la norma IEC que surti de la comissió 65.

•

Normes UNE aplicables als materials i als seus assajos.

•

Legislació Medi Ambiental de Residus sòlids:

- Normativa Estatal:
1. Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament per a
l'execució de la Llei 20/1986.
2. Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.
3. Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, on s'aprova el Reglament de la Llei
11/97 d'envasos i residus d'envasos.

- Normativa Autonòmica i Local:
1. Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
2. Ordre del 6/9/1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels
olis usats.
3. Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la
construcció.
4. Decret 34/1996, de 9 de gener, pel que s'aprova el Catàleg General de
Residus de Catalunya.
5. Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
6. Ordenances municipals sobre recollida selectiva de residus considerats
urbans.
•

Legislació Medi Ambiental de Qualitat de les Aigües:

- Aigües Superficials - Normativa Estatal:
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1. Llei 29/85 i el seu desenvolupament al Reial Decret de Domini Públic
Hidràulic, 849/1986, de 30 d’abril, i modificació parcial al Reial Decret
1315/92, de 30 d’octubre.
2. Ordres:

12/11/87,

13/3/84,

31/10/89;

27/2/91

i

28/6/91,

sobre

determinades substàncies abocades a les aigües residuals.

- Aigües Superficials - Normativa Autonòmica i Local:
1. Aplicació de les Lleis Estatals (CCAA).
2. Reglament Metropolità d'Abocaments d'Aigües Residuals de 29/5/1997.
3. Ordenances Municipals contra pol·lució i sobre consum d'aigües.

- Aigües Subterrànies:
1. Reial Decret 138/90, de 13 de juliol, sobre reglamentació tècnic-sanitària per
al proveïment i control de les aigües potables.
•

Legislació Medi Ambiental d'Ambient Atmosfèric:

- Normativa Estatal:
1. Llei 38/72 i el seu desenvolupament al Real Decret 833/75, de 6 de febrer,
sobre protecció de l'ambient atmosfèric.
2. Instrument d'Acceptació de 15/12/88 del protocol de Montreal de 16/9/87,
acceptació de l'esmena del mateix del 17/3/89 i ratificació de posteriors
ajustos del mateix, sobre substàncies que esgoten la cap d'ozó, publicades
al BOE.
3. Reial Decret 75/ 94 de 29/3 d'aprovació dels ajustos de Montreal.
4. Reial Decret 108/91 sobre reducció de la contaminació per amiant.

- Normativa Comunitària:
1. Directiva 92/97 CEE relativa a l'aproximació dels estats membres sobre el
nivell sonor i dispositius d'escapament dels vehicles.

- Normativa Autonòmica i Local:
1. Ordre del 3/9/1990 sobre compliment de la directiva 88/76 sobre emissions
de gasos d'escapament procedents de vehicles automòbils.
2. Llei 22/83 de protecció de l'ambient atmosfèric i Llei 6/96 de modificació de
l'anterior.
3. Decret 322/87 de protecció de l'ambient atmosfèric.
4. Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
5. Ordenances municipals sobre la protecció de l'atmosfera.
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1.2.1.

Normativa de FMB

Així mateix, i també sense pretendre ser un llistat ni exhaustiu ni limitatiu, seran d'aplicació
les següents normatives internes de FMB, o llurs substitutes:
•

“Normas para la ejecución de trabajos por personal externo en la red de Ferrocarril
Metropolità de Barcelona”.

•

“Normas de seguridad para trabajos en la zona de vías de la red de Ferrocarril
Metropolità de Barcelona”.

•

“Normas para la realización de operaciones de corte y reposición de tensión en la red
de Ferrocarril Metropolità de Barcelona”.

•

Normativa general i procediments d’homologació pels pilots de seguretat.

•

Plec de prescripcions tècniques dels ascensors hidràulics del Ferrocarril Metropolità de
Barcelona.

•

Plec de prescripcions tècniques dels ascensors elèctrics del Ferrocarril Metropolità de
Barcelona.

•

Plec d'especificacions tècniques de les escales mecàniques del Ferrocarril Metropolità
de Barcelona.

•

Plec d’especificacions tècniques dels passadissos mòbils del Ferrocarril Metropolità de
Barcelona.

•

Plec de prescripcions tècniques del sistema de detecció i extinció d’incendis del
Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

•

Extracte

d’especificacions

tècniques

d’instal·lacions

comercials

del

Ferrocarril

Metropolità de Barcelona.
•

Plec d’especificacions tècniques del sistema de senyalització de emergència als túnels
del Ferrocarril Metropolità de Barcelona”.

•

Plec d’especificacions tècniques dels ventiladors del Ferrocarril Metropolità de
Barcelona.

•

Compromisos mediambientals, proveïdors i subcontractistes.

•

Clàusula general mediambiental.

•

Instruccions per la gestió de residus d’empreses subcontractades.
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CAPÍTOL

2

-

CARACTERÍSTIQUES

DE

LA

INSTAL·LACIÓ

ELÈCTRICA
2.1.

REPLANTEIG DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació elèctrica, conjuntament amb altres instal·lacions (alta tensió, tracció,
comunicacions, aigua, i sobre tot, detecció i extinció d'incendis) forma part del conjunt
d'elements que donen servei amb seguretat a cada edificació de la xarxa. Això obliga a un
disseny global en funció de la seguretat en condicions adverses, tals com evacuacions,
anàlisi d'incendi i extinció d’incendis. Aquestes condicions no són objecte d'aquest
document, però s'han de tenir en compte pel que fa a la seva part d’instal·lació elèctrica.

2.1.1.

Replanteig de cambres BT, CT, SAI, armari de CGP i armari de

mesura de Companyia
Les cambres tècniques de cada instal·lació es replantejaran tenint en compte la seva funció
i accessibilitat tant per l'ús com pel manteniment.
A les estacions, el lloc més adient per al Centre de Transformació és a l'andana via 2, o
l'andana central, quan sols n'hi ha una. Quan el centre de transformació estigui ubicat al
vestíbul haurà de disposar dintre de la cambra de un registre de mides majors que el
transformador instal·lat (el forat ha de ser per la següent potència instal·lada, per preveure
ampliacions). Els sostre tindrà l'alçaria suficient per la ubicació dels elements d'elevació
adients al pes del transformador.
Els centres de transformacions tindran l'espai per a la maniobra i potència per un centre de
maniobra de doble anell de cable i dos transformadors de potència, més si correspon els de
senyals. A més s'estudiarà amb cura la ubicació de les reixes de renovació de l'aire, que no
han de donar directament al passatge.
Per la distribució de la xarxa elèctrica de Baixa Tensió en les noves estacions es disposarà
de: dues cambres de Baixa Tensió, una sala de SAI, un armari per allotjar les CGP’s i un
altre pels equips de mesura de Companyia Elèctrica.
La ubicació més adient per cadascuna de les cambres de Baixa Tensió és una al vestíbul
principal i l'altra al vestíbul secundari.
La Cambra de Baixa Tensió principal ha d'estar, a la vora del centre de transformació i
preferiblement al vestíbul, lo que s'aconsegueix estant més o menys una sobre l'altra, o bé
ambdues a l'andana o al vestíbul. L'espai de la cambra ha de donar per la ubicació adient
pels quadres elèctrics principals, dels quadres de serveis auxiliars, del quadre de
telecontrol, del quadre d'escomesa auxiliar (si no existís espai tancat en l’accés), del
transformador 400/230V de la potència que precisi la instal·lació, sotsquadre de
concessionaris, etc., amb espai adient pel manteniment.
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El quadre principal, ha de disposar d'espai per l'accessibilitat pel darrera, d'una bancada
d'obra pel quadre, i una bancada-canal pel pas de cables, que estarà per la part del davant
del quadre, amb la tapa adient connectada a la xarxa de terres de farratges.
La Cambra de Baixa Tensió secundaria ha d'estar preferiblement al vestíbul. L'espai de la
cambra ha de donar per la ubicació adient pels quadres elèctrics secundaris, dels quadres
de serveis auxiliars, del quadre de telecontrol, sotsquadre de concessionaris, etc., amb
espai adient pel manteniment.
Els quadres de BT, tant el principal com el secundari, s’hauran de construir de forma que
sigui accessible totes les parts (incloses els cargols, arandeles, etc) des de la part frontal
del quadre, els borns d’entrada seran accessibles només obrint la caràtula inferior.
Disposarà d’una bancada d’obra buida per la part de sota pel pas de cables, i aquesta serà
accessible per mitja de planxes de ferro mòbils en posició horitzontal tapant la part de
davant.
Les dues cambres de baixa tensió han de disposar de renovació d'aire bé natural o bé
forçada, resultant del calor a evacuar, calculat en funció dels elements interiors instal·lats.
Els passos per cables de les entrades i sortides de les cambres (centre de transformació i
baixa tensió) han d'estar segellats, amb material resistent al foc (RF-90 o superior),
preferiblement intumescent.
Les Portes de les cambres BT, CT i SAI tindran una RF-90 o superior i disposaran de barra
d’obertura antipàtic.
La cambra de SAI es situarà lo mes a prop possible de la Cambra de Baixa Tensió Principal
amb les característiques que es descriu el punt indicat d’aquest document.
L’armari per les Caixes Generals de Protecció (CGP) es situarà a l’accés mes proper de la
Cambra de Baixa Tensió Principal de cada estació i es composarà de un armari encastat
amb les dimensions mínimes i característiques indicades en el punt corresponent d’aquest
document.
L’armari d’equips de mesura de companyia s’ubicarà preferiblement al costat de les CGP o
en tot cas en la zona del vestíbul més proper, abans de la barrera Tarifaria. Es composarà
d’un espai tancat o armari encastat amb les dimensions mínimes i característiques
indicades en el punt corresponent d’aquest document.

2.1.2.

Replanteig dels recorreguts

El recorregut de les línies, en safata, canal o tub, s'indicarà prèviament sobre els murs i es
sotmetrà a l'aprovació de la Direcció Facultativa de Metro. A les ampliacions s'estudiarà
l'aprofitament de les instal·lacions de canalització existents, sempre i quan no s'incompleixi
cap normativa.
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Les safates quedaran totes practicables, amb les tapes posades i fixades amb sistema que
impedeixi els possibles actes de vandalisme o la manipulació del pesatge. Les distancies
mínimes per considerar-les practicables seran les següents:

En els casos concrets, que no es puguin respectar les distancies esmentades, es posaran a
criteri de la Direcció Facultativa de Metro.
Els suports instal·lats seran metàl·lics reforçats, del tipus esquadra, “L” o similar per deixar
un canto de la safata lliure una vegada instal·lats. Les fixacions dels suports es faran amb
tac metàl·lic o químic que disposin d’una resistència a l’exposició de foc de 120 minuts o
superior i que no es malmetin amb les vibracions habituals en Metro.
S'efectuarà un replantejament racional i es coordinarà amb altres instal·lacions
(comunicacions, contraincendis i extinció, aigua, tracció i alta tensió, etc.), i s'evitaran
simultaneïtats amb alta tensió, aigua, etc.
Totes les canalitzacions metàl·liques de cables de BT i MT, disposaran de una xarxa de
terres exclusiva que unirà tots els elements propers i ramificacions per tal de connectar-los
al terra de farratges existents a la cambra de Baixa Tensió.
En el cas de canalització de safates metàl·liques, s’estendrà per l’interior de totes, un cable
de coure nu continu (estanyat si queda a la vista del passatge) de les dimensions
adequades que connectarà els diferents trams, accessoris i suports. En cap cas serà inferior
a 16mm2.
En tot cas la separació dels conductors de Baixa Tensió amb canalitzacions no elèctriques i
elèctriques d’alta tensió serà de com a mínim de 30 cm, existint la possibilitat de reduir
aquesta distancia a 10 cm protegint ambdues canalitzacions amb una coberta o entubació
addicional.

2.2.

QUADRES, PROTECCIONS I EQUIPS DE MESURA I QUALITAT

D’ENERGIA
Els materials emprats a les instal·lacions elèctriques hauran de complir tots els requisits
establerts en el REBT vigent i amb l’aprovació del FMB.
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No s’admetran materials de baixa qualitat que no compleixin els requisits mínims de
resistència i corrosió, segons normes existents, sent imprescindible en tots els materials la
homologació corresponent.
Els suports o estructures metàl·liques portaran una imprimació de pintura anticorrosiva o
equivalent per tal d’evitar l’envelliment prematur del material i garantir la vida útil prevista.

2.2.1.

Quadres i subquadres

El quadre general de les estacions, tallers o oficines serà objecte en cada cas d’un estudi
particular, atenent els criteris generals de disseny de FMB.
Els subquadres seran preferentment metàl·lics, de porta transparent de vidre, o equivalent,
amb proteccions visibles i senyalitzades. Disposaran d’interruptor general. Cada circuit
disposarà d’interruptor automàtic i bloc diferencial més contacte auxiliar. El poder de tall de
curtcircuit es definirà en cada cas. La resta d’elements de maniobra estarà a l’interior. Els
cables tant d’entrada com de sortida tindran borns de connexió tipus cep en la part inferior
del quadre.
Tots els armaris que continguin interruptors d’estat sòlid treballant a alta freqüència
(variadors, arrencadors, pont de díodes, etc.), seran metàl·lics i estaran connectats a la
xarxa de terra per complir lo establert en el reglament de Compatibilitat Electromagnètica i
evitar interferències en altres aparells.
En el procés de disseny de tots els quadres, subquadres o tancaments, es realitzaran els
càlculs corresponents per determinar la ventilació necessària per evacuar el màxim calor
generat pels equips que contingui, tenint en compte la temperatura ambient mes
desfavorable del lloc on s’instal·li. Disposaran de les ventilacions adequades, ja sigui natural
o forçada.
Els quadres, subquadres es dissenyaran per permetre una ampliació del 50%, tant dels
equips com de bons de connexió.
Totes les entrades de línies, tubs i canals es faran per la part inferior i s’utilitzaran els
accessoris necessàries per garantir la estanquitat establerta pel fabricant de l’armari o
subquadre.
La ubicació del sotsquadre serà en funció de la dependència o circuits que alimenti i es
definirà en cada cas, juntament amb la Direcció facultativa de FMB.

2.2.2.

Proteccions individuals a capçalera

Les proteccions instal·lades en el Quadre General de Distribució de Baixa Tensió (QGDBT)
constaran d’interruptor automàtic amb protecció diferencial, amb els contactes auxiliars per
a la connexió amb l’autòmat de BT (remota) i, si fos necessari, una bobina de dispar del
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telecomandament, tot el conjunt de la mateixa marca i model que la resta de proteccions
existents.
També es disposarà en capçalera de cada línea d’alimentació general, d’una protecció de
sobretensions classe II del calibre corresponent, estarà integrada en el QGDBT, fixada amb
guia DIN 35 mm i protegida pels fusibles corresponents del mateix fabricant.
En els casos dels equips mes susceptibles de malmetre per sobretensions o molt allunyats
de la protecció de capçalera, deuran de disposar en el subquadre de maniobra, d’una
protecció de sobretensions classe III.
Es tindrà en compte la selectivitat de les proteccions noves amb les existents, de tal forma,
que si es necessari es discriminarà la protecció per corba o retard de temps de dispar, en el
cas dels interruptors automàtics magnetotèrmics, i la variació de sensibilitat i/o retard de
temps de dispar en el cas dels interruptors diferencials.
A tal efecte no es permetrà la modificació del fabricant establert a l’estació per evitar
l’existència de diferents corbes de dispar per la selectivitat de les proteccions.
El poder de tall vindrà fixat pels càlculs corresponents de corrents de curtcircuit, sent fixat
un mínim de 25 kA per proteccions amb intensitat nominal iguals o inferiors a 25 A i per
proteccions amb Intensitats nominals superiors el poder de tall mínim exigit serà de 36 kA.

El tipus de conjunt de protecció a instal·lar es fixarà segons la taula adjunta:

Intensitat nominal
de l’interruptor

Poder de tall
Ics

Tipus de conjunt
magnetotèrmicdiferencial
Interruptor

Fins a 50 A

25 kA

automàtic

modular (guia DIN) més
bloc diferencial associat

Més de 50 A

36 kA
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bloc diferencial o
toroïdal i relé diferencial

El poder de tall en kA definit serà la corresponen al curtcircuit en servei (Ics) a la tensió
nominal de treball, segons UNE EN 60947-2 i tenint en compte que Icu ≤ Ics.
En qualsevol cas, en els interruptors generals de capçalera es complirà:

Tensió nominal

Poder de tall (Ics)

230 V

50 kA

400 V

36 kA

La sensibilitat del diferencial estarà calculada mesurant la resistència de terra i calibrada de
tal forma que la tensió de defecte no sobrepassi mai els 50 V en un lloc classificat com a
sec i 24 V en una zona classificada com mullada.
La màxima sensibilitat permesa serà de 300 mA, tenint que ser inferior d’aquest calibratge.
Per garantir l’actuació diferencial de corrents, es comprovarà que totes les masses de la
instal·lació estiguin connectades a la xarxa de terres general que correspongui i es
comprovarà la adequada sensibilitat de l’interruptor diferencial.

2.2.3.

Interruptors magnetotèrmics

Els interruptors automàtics es podran utilitzar per a la protecció de línies i circuits. Tots els
interruptors automàtics fins a 63 A hauran d'anar proveïts d'un dispositiu de subjecció a
pressió que tal que es pugui fixar ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat.
Els contactes dels automàtics hauran d'estar fabricats amb material resistent a la fusió
instantània. Tots els interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les proves de
tensió, aïllament, resistència al calor, mecànics i automatismes, exigits a aquesta classe de
materials a les normes DIN i VDE, en les recomanacions de l'A.E.E. i la norma UNE 20.347.
En el disseny dels interruptors automàtics es verificarà que la corba de treball de la
protecció asseguri que la intensitat de curtcircuit de dispar (Icc), sigui inferior a la
suportada pel cable, la carrega o diferents elements d’aigües a vall.
Els interruptors magnetotèrmics seran d’una corba de dispar adient al tipus de càrrega a
protegir:
Corba B: Per a aplicacions amb receptors electrònics.
Corba C: Per a aplicacions generals.
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Corba D: Per a càrregues amb fortes sobrecorrents de connexió (transformadors,
ventiladors, bombes, escales mecàniques, etc).
Es tindrà en compte la selectivitat de les proteccions noves amb les existents, de tal forma,
que si es necessari es discriminarà la protecció per corba o retard de temps de dispar.
En el cas de la instal·lació d’equips intercalats a la xarxa com transformadors, bateries de
condensadors, filtres d’harmònics, SAI, fons d’alimentació, etc., es verificarà que el disseny
dels interruptors automàtics, tant d’entrada com de sortida, asseguren que la corba de
treball de la protecció tingui una intensitat de curtcircuit de dispar (Icc) inferior a la
suportada per l’equip per tal que quedi protegit.
El conjunt de protecció s’instal·larà de la mateixa marca i model que els ja existents i es
tindrà en compte la selectivitat amb les proteccions instal·lades aigües amunt.

2.2.4.

Interruptors diferencials

Els interruptors diferencials tenen per objecte evitar els corrents de derivació a terra que
puguin ésser perillosos, sempre acompanyaran als interruptors automàtics.
Aquest tipus d’interruptors no permetran mai que s’arribi a una tensió de contacte de 50 V
en zones seques i 24 V en zones mullades o conductores.
Per dimensionar aquests interruptors es tindran en compte els següents punts:
o

Es prendrà el valor de la resistència de terra actual per determinar la
calibració màxima de la sensibilitat de desconnexió.

o

Es calibrarà la sensibilitat de corrent diferencial, si es necessari, per garantir
la selectivitat de la protecció en cas de efectuar una instal·lació en cascada.

o

La intensitat nominal mínima serà de 25 A i el tall s’efectuarà per bobina
d’emissió en el cas d’interruptor de caixa emmotllada o per bloc diferencial
associat en el cas d’interruptors modulars.

o

La sensibilitat màxima permesa serà de 300 mA, així doncs, la protecció a
instal·lar serà de una sensibilitat igual o inferior a la esmentada.

La capacitat de maniobra ha de garantir, tant en cas de curtcircuit com en derivació a terra,
o simultàniament amb dues, una desconnexió perfecta.
A través d'ells han de passar tots els conductors que serveixin per a alimentar els aparells
receptors (a FMB no hi ha neutre ni a la xarxa de 230 V ni a la de 400 V).
S'instal·laran sobre grups d'elements que, en cas necessari, puguin posar-se fora de servei
sense perjudicar el bon funcionament de les instal·lacions. En qualsevol cas, resta a judici
de la Direcció Facultativa acceptar la proposta de l'instal·lador o indicar-li quins grups
d'elements han de quedar sota la detecció de cada un dels relés diferencials.
En el cas d’interruptors diferencials instal·lats a circuits amb càrregues no lineals, serà
preceptiu que tots siguin superimmunitzats de classe A.
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2.2.5.

Protecció contra sobretensions

Tots els diferents circuits existents a l’estació estaran protegits de sobretensions
transitòries, produïdes tant per les maniobres del aparellatge d’alta tensió o qualsevol
problema puntual de la xarxa.
Es garantirà la protecció en els circuits: 230V-Crític, 230V-No Crític, 400V-Crític, 400V-No
Crític, 230V-Auxiliar i 400V-Auxiliar.
Les proteccions s’instal·laran en paral·lel amb la sortida de la protecció general de
capçalera de cada circuit.
L’extrem de detecció de fases actives, es connectarà preferiblement al embarrat de
distribució general i la sortida de descarrega, a l’embarrat de distribució de terra de l’armari
corresponent, tot a la cambra de Baixa Tensió.
Aquets equips disposaran de contactes de senyalització de dispar i es connectaran a
l’entrada del PLC del QBT que correspongui.
En cas que existeixi un transformador entremig es garantirà que es protegeixen els dos
extrems i en el cas més desfavorable s’instal·laran dos equips de protecció de
sobretensions, un a l’entrada i un altre a la sortida del transformador.
Per facilitar el manteniment d’aquests equips seran de la mateixa marca i model que els
existents a les estacions col·laterals o en qualsevol cas, els definits per la Direcció
Facultativa de Metro.
Amb els elements més sensibles (ascensors, escales mecàniques, ventilacions, pou de
bombeig, màquines expenedores, SAI, màquines validadores, cambra de comunicacions,
cambra de enclavaments, etc.) o segons el criteri de la Direcció Facultativa de Metro
s’instal·larà una protecció de sobretensió en cascada Classe III. Es farà especial incidència
en els equips amb distancies superiors a 100 metres des de la protecció Classe II de la
cambra de Baixa Tensió. En tots els casos, s’instal·laran fusibles previs als equips de
sobretensions, tot el conjunt de la mateixa marca per garantir el correcte funcionament.

2.2.6.

Tallacircuits fusibles

Com a criteri general es mirarà de fer servir interruptor automàtics per les funcions
generals de protecció. Quan sigui indispensable l'ús de tallacircuits sempre aniran
acompanyant a una protecció amb interruptor automàtic, Els tallacircuits tindran aquestes
característiques:
o

Tots els tallacircuits fusibles estaran construïts per a tensions de 500, 750 ó 1000 V.
La intensitat nominal del fusible serà la que normalment circula pel circuit de
càrrega. La intensitat nominal de la base del tallacircuits serà un 50% la nominal del
circuit.
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o

Tot aquest material s’ajustarà a les proves de tensió, aïllament, resistència de calor,
la fusió i als curt circuits; exigit per aquesta classe de material a la norma UNE
especialment els 20520-76, 21095 ó 21103 i recomanacions de l’A.E.E.

o

Els sòcols seran de material aïllant resistent a la humitat i de resistència mecànica
adequada, no havent de patir deteriorament per la temperatura produïda pel
funcionament en les mateixes condicions possibles admeses.

o

En el sòcol aniran gravats en forma molt visible la intensitat nominal i la marca del
fabricant.

o

En cas de ser el sòcol de material plàstic, deurà de ser de material autoextingible,
no propagador de la flama i lliure d’halògens.

o

Els forats d’entrada de conductors seran del grandària suficient per tal de poder
introduir fàcilment el conductor amb l’embolcall de protecció.

o

Els contactes han de ser amplis i resistir sense escalfament anormal les
temperatures que ocasionin les sobrecàrregues.

o

Les connexions entre parts conductores de corrent s’han d’efectuar de manera que
no es puguin afluixar a causa de l’escalfament natural del servei, ni per l’alteració de
materials isolants.

o

Les cobertes o tapadores han de ser de manera que evitin completament la
protecció del metall en cas de fusió i evitin, en servei normal, que puguin ser
accessibles les parts en tensió. No s'admeten tallacircuits sense coberta o protecció.

o

Les distàncies mínimes entre punts amb tensió ó entre aquests i el terra seran les
fixades pels reglaments vigents.

o

Els cartutxos fusibles hauran d’ésser construïts de forma que no es puguin obrir
sense eines i provocar desperfectes, i, els que tenen fins a 60 A estaran construïts
de forma que sigui impossible reemplaçar un fusible d’intensitat donada, per un
altre d’intensitat superior a la nominal dels sòcols.

2.2.7. Equips de mesura i qualitat d’energia
El sistema d'adquisició de dades (mesura i qualitat de l'energia) serà dissenyat sota el
requisit de instal·lació dels elements de mesura, registre i comunicacions.
La funcionalitat del sistema afectarà als nivells d'usuari i explotació, local i remota. En la
manera d'explotació local, el sistema permetrà visualització dels estats i mesures bàsiques
d'una manera comprensible i senzill mitjançant el panell frontal dels analitzadors de xarxa
instal·lats en armari.
En la manera d'explotació remota, el sistema serà accedit pels usuaris que disposin del
programa d'accés mitjançant la Xarxa Corporativa de Metro present en cada estació, i es
disposarà de tota la informació en temps real i registrada de tots els analitzadors.
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Tots els equips, instruments i dispositius electrònics de mesura i gestió amb les seves
respectives proteccions, elements de connexió, visualització, cablejat i armari instal·lació se
subministraran com una única unitat de muntatge, amb una documentació de connexionat
on s'indiqui amb claredat les connexions als elements de camp de mesura, control,
sincronització i comunicacions.
S’instal·laran un màxim de sis centrals avançades de mesura Power Meter PM850 per cada
Cambra de Baixa Tensió, una en cada armari de distribució de nova instal·lació per a
analitzar els consums: 230V-Crític, 230V-No Crític, 400V-Crític, 400V-No Crític, Xarxa
Auxiliar,

Secundari transformador Xarxa auxiliar i un altre analitzador en el armari de

distribució a la sortida de SAI.
La instal·lació dels equips de mesura ha de permetre actuar sobre el panell frontal dels
analitzadors per realitzar el canvi i visualització dels estats i mesures bàsiques, així com
bolcat de les dades de cada analitzador a PC portàtil per mitjà de port RS-232.
L'alimentació elèctrica dels analitzadors es realitzarà des de l'embarrat de crítics 2C, per la
qual cosa assegurem la continuïtat en el servei dels analitzadors mentre existeixi
alimentació des de Metro o Companyia, eliminem interfícies amb altres sistemes presents
en estacions i reduïm cablejat necessari entre font alimentació i equip analitzador.
Totes les centrals de mesura disposaran de les corresponents proteccions i bornes
seccionables.
Els analitzadors s'uniran mitjançant un bus RS485 que enllaçarà amb la passarel·la Modbus
RS485/Ethernet Modbus TCP-IP EGX100 a instal·lar en el quart de comunicacions. Aquesta
unió es realitzarà mitjançant conductor de dos parells tipus FTP, categoria mínima 5e,
marca ACKERMAN, KERPEN o similar.
La passarel·la Ethernet EGX100 i la font d’alimentació de 24V instal·lables en carril DIN
35mm s’instal·larà al quart de comunicacions d’estació de cada línea, i s’ubicarà en una
caixa exterior metàl·lica IP45 de les dimensions adequades.
Per l’alimentació dels nous equips de la cambra de comunicacions s’instal·larà una nova
sortida en el subquadre de serveis de SAI d’aquesta dependència o de Crítics en cas de no
existir-hi.
La connexió de la passarel·la amb el switch assignat es realitzarà amb connector RJ45.
S’assignarà les direccions IP’s corresponents per a comunicar amb cada equip des de el lloc
de control central ubicat en les oficines de la UGE de FMB.

2.2.8.

Mecanismes

Les dependències de les estacions tindran mecanismes estàndard del mercat, amb les
característiques adients al local on són emprats. Genèricament el grau de protecció serà ,
com a mínim, IP54, excepte els locals ”nets”, tipus oficina.
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En cas de reforma o modificació es col·locaran de la mateixa marca i model que els
existents en altres dependències, per facilitar la homogeneïtat del material.
Com normes generals els mecanismes s’instal·laran de superfície, els interruptors sempre
seran de tall bipolar i les presses de corrent seran de 16A com a mínim i vindran equipades
amb presa de terra, tipus schuko.
En les zones de pas o d’us esporàdic, es disposarà un sistema automàtic d’encesa i apagat,
ja sigui amb detector de presencia o temporització, segons s’indica al CTE –HE3-4.
En cas d’una nova construcció nova, el tipus i model de mecanisme vindrà definit en cada
cas pel tècnic responsable de Metro.

2.3.

CONDUCTORS ELÈCTRICS

El present capítol fa referència tant als cables de instal·lació com als d’us intern a equips,
quadres i armaris. Segons els casos, seran a base de platines de coure o cables aïllats, amb
coberta o sense.
Els conductors d'unió entre proteccions seran del tipus especial i disposaran de connexions
adients amb terminals.
Les platines estaran pintades o cobertes amb aïllants homologats amb el codi de colors
normalitzat per fases de cable (negre, marro, gris i verd-i-groc).
Els cables instal·lats deuran de ser del tipus Afumex o similar (RZ1-K(AS) 0,6/1kV),
complint les característiques tècniques descrites en aquest Plec.

2.3.1.

Canalitzacions dels conductors elèctrics

Els cables de comunicacions, els cables de baixa tensió i els cables destinats a contra
incendis

aniran cada un per canalitzacions diferents i separades a fi de complir la

reglamentació, evitar interferències i mal funcionament. L'accés de cada tipus de cable
arribarà a un tipus diferent de safata general de l'estació.
Les línies que necessàriament hagin de discórrer per l’exterior, execució superficial o en
rasa, es podran realitzar de les següents maneres:
o

Cable multiconductor amb aïllament de tensió 1000 V tipus RZ1-K 0,6/1kV, a
interior de tub rígid metàl·lic, si queda a la intempèrie amb possibilitat de ser
sotmès a esforços mecànics.

o

Cable multiconductor amb aïllament de tensió 1000 V tipus RZ1-K 0,6/1kV, a
interior de tub anellat flexible de poliamida PA6 amb grau d’inflamabilitat V0, autoextingible, lliure d’halògens, fòsfor i cadmi, temperatura de treball -40º fins a 105º
am un màxim puntual de 150º, Ik 08, tipus Interflex Nylofix model IRT o similar.
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o

Cable multiconductor amb aïllament de tensió 1000 V tipus RZ1MZ1-K 0,6/1kV,
armat amb filferros d’acer galvanitzat i amb l’armadura posada a terra si queda a la
intempèrie o vist però lliure d’accions mecàniques.

o

El mateix tipus de cable, sense armar, sota tub o canalització de formigó o plàstic
ignífug o similar, soterrat al terreny a una profunditat mínima de 70 cm.

o

El mateix cable, armat, soterrat directament al terreny a 70 cm de profunditat, en
rasa, replè a la zona que envolta el cable, amb sorra procedent de riu i piconat i
compactat amb terres vegetals.

o

El mateix cable amb aïllament de tensió 1000 V tipus RZ1MZ1-K 0,6/1kV fixat
directament a la bòbeda del túnel.

Els conductors unipolars deuran de ser del tipus Afumex o similar (RZ10,6/1kV,), amb el
color de coberta corresponent segons REBT i s’instal·laran:
o

A l’interior de tubs, encastats o no als murs, segons els plànols.

o

En les instal·lacions vistes, els tubs seran d’acer galvanitzat amb accessoris
necessaris per dotar a la instal·lació amb el grau de protecció adequat acordat, en
instal·lació vista.

o

En les instal·lacions vistes i trams curts amb corbes, els tubs podran ser de tub
anellat flexible de poliamida PA6 amb grau d’inflamabilitat V0, auto-extingible, lliure
d’halògens, fòsfor i cadmi, temperatura de treball -40º fins a 105º amb un màxim
puntual de 150º, Ik 08, tipus Interflex Nylofix model IRT o similar.

o

seran d’acer galvanitzat amb accessoris necessaris per dotar a la instal·lació amb el
grau de protecció adequat acordat, en instal·lació vista.

o

En les instal·lacions encastades s’admetran l’ús de tub semirígid o coarrugat, de
doble capa de gruix 0,7 mm, ànima llisa amb un diàmetre nominal mínim de 20mm.

En qualsevol cas, les instal·lacions per a timbres, circuits de comandament, senyalització,
etc. es col·locaran en tub independents.
o

Cable amb aïllament de tensió 1000 V i tipus Afumex o similar (RZ1), a interior de
tubs, si queda a la intempèrie o amb instal·lació vista.

o

Cable amb aïllament de tensió 1000 V i tipus Afumex o similar (RZ1MAZ1), armat
amb filferros d’alumini amb l’armadura posada a terra si queda a la intempèrie o
vist però lliure d'accions mecàniques.

o

El mateix tipus de cable, sense armar, sota tub o canalització de fibrociment o
similar, soterrat al terreny a una profunditat mínima de 70 cm.

o

El mateix cable, armat, soterrat directament al terreny a 70 cm de profunditat, en
rasa, replè a la zona que envolta el cable, amb sorra procedent de riu i piconat i
compactat amb terres vegetals.
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Els conductors o fils aïllats es situaran de la següent manera:
o

A l'interior de tubs, encastats o no als murs, segons els plànols.

o

A les dependències tècniques, els tubs seran d'acer galvanitzat amb accessoris
necessaris, en instal·lació vista.

o

En altres zones on la instal·lació sigui vista, s'utilitzarà tub ignífug i lliure d’halògens
de 2,5 mm de gruix com a mínim, amb un diàmetre nominal mínim de 20 mm . En
els enllaços d’unió s’aplicaran coles adequades per garantir un grau de protecció
IP55.

En les instal·lacions encastades s'admetran l'ús de tub semi-rígid o corrugat, de doble capa
de gruix 0,7 mm, ànima llisa amb un diàmetre nominal mínim de 20 mm.
Les canalitzacions per safates o tubs no es podran instal·lar a una alçada inferior a 2,5m
del pla de terra accessible o en llocs que puguin resultar perillosos. En el cas que siguin del
tipus metàl·lic es posaran a terra de manera que quedi assegurada la seva continuïtat
elèctrica.

2.3.2.

Conductors aïllats tipus RZ1 (AS)

El material aïllant serà a base d'EVA ó similar, ignífug, amb additius plastificats i
estabilitzats que elevaran la resistència a l'envelliment tèrmic.
La instal·lació d'aquests cables s'ha de fer a temperatures no inferiors als zero graus
centígrads.
Els cables amb aïllant tipus AFUMEX o similar tindran una superfície exempta de defectes,
esquerdes i matèries estranyes, presentant un color uniforme a la capa exterior. El gruix de
la capa aïllant serà uniforme i col·locada concèntricament respecte del conductor.
La rigidesa dielèctrica d'aquest cable és de 30 a 40x103 V/mm i la secció serà la que en
cada cas concret s'especifica, tenint present els valors d'intensitat màxima admissible
durant un temps de 0,25 segons que es pot presentar en cas de curt circuit, aquests valors
per a conductors unipolars de coure seran com a mínim els següents, suportats sense
deteriorament de la capa aïllant durant 0,25 segons:

Secció conductor de coure

2.5 mm2 4 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2

Intensitat de curtcircuit màxim admissible 715 A 1.145 A 2.862 A 4.579 A 7.154 A

Els materials que composen la formació d'aquests cables, corresponen als cables de coure
de classe II, amb separadors adequats, aïllament especial i coberta exterior de propietats
ignífugues, baixa corrosivitat toxicitat i baixa densitat i opacitat de fums. Per baixa tensió la
coberta serà de color verd o negre (colon rs normalitzats per FMB).
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Aquest conductor pot arribar a permetre una temperatura màxima de curt circuit de 250º
C, i la temperatura de servei serà de 90º C.
El comportament dels conductors i cables front el foc complirà el següent:
•

No propagació de la flama.- Segons UNE EN 50265-2-1

•

No propagació del foc.- Segons UNE EN 50266-2-4 Categoria C.

•

Baixa emissió de fums.- Segons UNE EN 50268

•

Baixa emissió de gasos tòxics.- Segons UNE EN 50267-2-2

•

Lliure d'halògens.- Segons UNE EN 50267-2-1

•

Baix índex de corrosió: (UNE 21.147)

2.3.3.

Conductors aïllats tipus RZ1 (AS+) ó FIRS

El material aïllant serà a base d’EVA ó similar, ignífug, amb additius plastificats i
estabilitzats que elevaran la resistència a l’envelliment tèrmic.
Aquests cables s’instal·laran sempre per l’alimentació dels circuits de seguretat (REBT ITCBT-28) ó per la recomanació de qualsevol altra normativa o reglament.
La instal·lació d’aquests cables s’ha de fer a temperatures no inferiors als 0oC.
Els cables amb aïllant tipus AFUMEX FIRS 1000 V tindran una superfície exempta de
defectes, esquerdes i matèries estranyes, presentant un color uniforme a la capa exterior.
El gruix de la capa aïllant serà uniforme i col·locada concèntricament respecte del
conductor.
La rigidesa dielèctrica d’aquest cable és de 30 a 40x103 V/mm i la secció serà la que en
cada cas concret s’especifica, tenint present els valors d’intensitat màxima admissible
durant un temps de 0.25 segons que es pot presentar en cas de curtcircuit, aquests valors
per a cables unipolars de coure seran com a mínim els següents, suportats sense
deteriorament de la capa aïllant durant 0.25 segons:

Secció conductor de coure.

2.5 mm2 4 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2

Intensitat de curtcircuit màxima admissible 715 A 1.145 A 2.862 A 4.579 A 7.154 A

Els materials que composen la formació d’aquests cables, corresponen als cables de coure
de classe 2 segons norma UNE 21022, amb separadors adequats, aïllament especial i
coberta exterior de propietats ignífugues, baixa corrosivitat, toxicitat i baixa densitat,
resistent al foc i opacitat de fums. Per baixa tensió la coberta serà de color taronja o
vermell.
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Aquest conductor pot arribar a permetre una temperatura màxima de curt circuit de 250oC,
i la temperatura de servei serà de 90oC, segons norma UNE 21123.
El comportament dels conductors i cables front el foc complirà el següent:
•

No propagació de la flama.- Segons UNE EN 50265-2-1

•

No propagació del foc.- Segons UNE EN 50266-2-4 Categoria C.

•

Baixa emissió de fums.- Segons UNE EN 50268

•

Baixa emissió de gasos tòxics.- Segons UNE EN 50267-2-2

•

Lliure d'halògens.- Segons UNE EN 50267-2-1

•

Baix índex de corrosió: (UNE 21.147)

•

Característiques dels cables elèctrics sotmeses al foc segons UNE 20431

2.3.3.1.

R elació d’instal·lacions am b conductors tipus R Z1 (AS+)

Segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Instrucció ITC BT 28 –
INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, quart paràgraf de l’apartat f,
capítol 4:

“Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a
circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizados, deben mantener el servició
durante y despues del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNEEN 50200 y tendran emisión de humos y opacidad reducida.”
Per consegüent, seguidament es poden veure els circuits afectats per reglament
•

Alimentació instal·lació Contra Incendis.

•

Alimentació instal·lació ventilació, tant de túnel com d’estació.

•

Circuits d’alimentació sortida del QSAI
o

Quadre SAI de la Cambra de Comunicacions Principal

o

Quadre SAI de la noves cambres de comunicacions principals.

o

Quadre SAI de la Cabina de Gestió d’Estació (CGE) – Peatge vestíbul 0 /
Cambra de Comunicacions Auxiliars (en el seu cas) del vestíbul principal

o

Quadre SAI de la C. Comunicacions Auxiliars del vestíbul remot (en estacions
amb vestíbul remot) - Peatge de vestíbul 1 (en les estacions amb vestíbul
secundari).

o

PLC del QGBT, a la Cambra BT

o

PLC de la Cambra MT

o

PLCs dels ascensors
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2.3.4.

o

Sistema de gestió de càrregues del SAI.

o

Enllumenat de refugis de túnel

o

Enllumenat d’emergència de túnel (12 receptors com a màxim per circuit)

Assaigs i característiques dels conductors

L'assaig elèctric serà de 2500 V, a freqüència industrial, i durant 15 minuts resistirà sense
perforar el seu aïllament, estant subjecte el cable a unes peces metàl·liques que, alhora,
estaran connectades a terra.
L'assaig mecànic s'efectuarà per a comprovar que l'aïllament i la coberta compleixen els
següents valors:


Resistència mínima al trencament per tracció: 200 Kg/cm.



Allargament mínim al trencament 20% després de romandre en una estufa amb aire
calent a 100º C + 1º C, durant 120 hores.



Resistència mínima al trencament per tracció en % del valor inicial: 90



Allargament al trencament en % del valor inicial: 85



Designació UNE, tipus RZ1 0,6/1 kV



Construcció dimensional IEC-402



Conductor de coure IEC-228



Temperatura de treball......................... –25º C a +90º C

L'assaig tèrmic es farà sobre la intensitat màxima admissible que senyala el reglament de
baixa tensió, comprovant que no es produeix, a aquesta intensitat, termoplasticitat de
l'aïllant.

2.3.5.

Conductors de coure

Seran de coure electrolític recuit segons Norma UNE 21022 i coberta dielèctrica lliure
d’halògens i no propagador de la flama (RZ1).
La tolerància de la secció real serà de 3% en més i d'1,5% en menys, entenent-se per
secció la mitja en diversos punts i en un rotllo. Si en un sol punt la secció és de 3% menor
que la normal, el conductor no serà admès.
La conductivitat òhmica mínima del coure serà del 98% de la del patró internacional.
La càrrega de trencament del cable ja acabat no serà inferior a 30 Kg/mm2 de secció i
l'allargament permanent en el moment de produir-se el trencament no serà inferior al 20%.
Al ser les característiques tèrmiques del material d’aïllament i coberta del tipus
termoestable, les càrregues de corrent admissibles d’acord en lla ’instrucció ITC-BT-19 del
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REBT 2002 per a conductors de coure aïllats amb polietilè reticulat instal·lats a una
temperatura ambient de l’aire de 40ºC, seran segons la taula següent:

Sistema d’instal·lació
Secció Cu
mm2

B1

B2

C

E

F

2x
3x
2x
3x
2x
3x
2x
3x
2x
3x
XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE

1.5

20

16,5

16,5

16

21

19

24

20

-

21

2.5

26,5

23

23

22

29

26

33

26,5

-

29

4

36

31

31

30

38

34

45

36

-

38

6

46

40

40

37

49

44

57

46

-

49

10

65

54

54

52

68

60

76

65

-

68

16

87

73

73

70

91

81

105

87

-

91

25

110

95

95

88

116

103

123

110

140

116

35

137

119

119

110

144

127

154

137

174

144

50

167

145

145

133

175

155

188

167

210

175

70

214

185

185

171

224

199

244

214

269

224

95

259

224

224

207

271

241

296

259

327

271

120

301

260

260

240

314

280

348

301

380

314

150

343

299

299

278

363

322

404

343

438

363

185

391

341

341

317

415

368

464

391

500

415

240

468

401

401

374

490

435

552

468

590

490

Per altres seccions, materials, temperatures, sistemes d’instal·lació, agrupaments i tipus de
cables s’haurà de consultar la Taula 1 de la instrucció ITC-BT-19 o la Norma UNE 20460-5523.
En cap cas es podran sobrepassar els límits assenyalats a les taules.

2.3.6.

Identificació dels conductors i cables

La coberta dels cables multifilars de baixa tensió serà de color negre o verd.
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La identificació dels conductors, tant individualment com en cables o embarrats, l’aïllament
exterior complirà el següent codi de colors:
Conductors de potència:
Fase R :
Fase S :

Negre

Fase T :

Gris

M arró

Terra :

Verd-i-groc

No es permès d’utilitzar cables amb conductor de color blau, que segons
reglamentació correspon al neutre (que no existeix a les instal·lacions de la Xarxa del
FMB).

Conductors per a maniobra a 230 Vca:

Verm ell

Conductors per a 24 Vcc:
+ 24 V :

Blau-cel

0V:

Blanc

Verd

Conductors per a 24 Vca:

Conductors per a tensions de maniobra o senyalització aliena al quadre (l’interruptor
general no els desactiva):

Violeta

Per cables o conductors no indicats cal consultar al departament de Projectes de BT i
Sistemes Electromecànics del FMB.
A mes del codi de colors dels conductors, totes les línies generals es marcaran cada 15
metres amb etiquetes imperdibles de forma que quedi perfectament senyalitzat el nom i el
número de circuit a que pertany el cable. Aquestes etiquetes seran visibles en totes les
caixes per on passa el conductor. Especialment es marcaran a les entrades o sortides de
quadres, a les entrades o sortides de safates o muntants, i a punts de registre dels falsos
sostres.
No és permès de canviar el codi de colors a emprar tant en les instal·lacions com dintre
dels quadres, sense l’acceptació del FC Metropolità de Barcelona.
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2.3.7.

Distribució interior

Els trams soterrats seran rectes, i no tindran més desviacions de les indispensables i en
aquest cas, es faran arquetes de registre pel manejament dels conductors.
Amb caràcter general la secció mínima serà de 2,5 mm2, i pels cables de control serà de
1,5 mm2.

L'adjudicatari podrà escollir entre cables unipolars o tripolars més protecció,

segons el que li convingui en cada cas i sempre que ho accepti la Direcció Facultativa i el
FMB. En cas de substituir els cables tripolars per cables unipolars, aquests es portaran en
terna triangular i de manera que les seves cobertes estiguin permanentment en contacte.
S'interpretarà per secció equivalent la que tingui la mateixa secció física, no la que admeti
la mateixa densitat de corrent.
Seran rebutjats els fils i cables que acusin deterioració per maltractament, picades o uns
altres defectes en el seu envoltant, i haurà de tenir la secció indicada als plànols, o la que
en el seu moment designi la Direcció Facultativa.
A cada cas les intensitats permanents màximes seran les que prescrigui l’article 16 del
REBT 2002.
L'aïllament dels cables 0,6/1kV tindran una rigidesa dielèctrica prou per garantir una tensió
de servei de prova de 4 kV aplicada entre conductors i aigua durant 15 minuts després de
ser submergit el cable durant 12 hores.
En els cables de 0,75 kV amb baixa emissió de halògens, només son permesos si estan
amb un envolvent rígid tipus tub H07Z o per cableatge de quadres i subquadres, en
aquestos casos els valors de servei i d'assaig seran respectivament 750 V entre fases, i 2,5
kV d'assaig.
La sustentació i fixació dels cables durant el seu recorregut en estacions serà la
normalitzada i fixada per la Direcció Facultativa.
Les seccions, borns de circuits i el recorregut dels cables són especificades als plànols i a
les taules adjuntes.

2.3.8.

Conductors de posada a terra

Els conductors de protecció o de posada a terra que es tinguin que instal·lar amb coberta
aïllant serà del tipus AFUMEX (RZ1), o similar segons descripció dels apartats anteriors.
Fins a seccions inferiors a 16 mm2 , la secció de la posada a terra serà igual a la de les
seves fases, a partir d'aquesta es segueix com seguidament s'indica:

Secció dels conductors actius
de la instal·lació

Secció mínimes dels conductors de
protecció de la instal·lació
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Secció ≤ 16 mm2

Secció (*)

16 mm2 < Secció < 35 mm2

16 mm2

35 mm2 ≤ Secció < 70 mm2

( Secció / 1’75 )

Secció ≥ 70 mm2

( Secció / 2 )

(*) Amb un mínim de:
-

2’5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització
d’alimentació i tenen una protecció mecànica.

-

4 mm2

si els conductors de protecció no formen part de la canalització

d’alimentació i no tenen una protecció mecànica.

En cas de no poder ser del color normalitzat (verd-groc) i en seccions de més de 35 mm2 ,
s'admet de color negre, amb senyalització de color verd-groc, cada 15m, i cada entrada o
sortida de quadre, safata, registre, etc.

2.3.9.

Connexionat de conductors elèctrics

Els finals de tots els cables i conductors, tant en caixes, com a armaris, tindran terminals
adient de connexió. Seran del tipus de pressió, o bé d'un altre tipus, segons es requereixi.
Portaran, a més, identificador de cables, número de fil, etc.
No són admeses connexions sense terminal, puntera, ni tampoc sense identificació de cable
o fil.
Els cables, a la seva connexió a un armari, abans de la connexió al borns, tindran una
subjecció mitjançant grapes.
Tots els borns aniran fixats a la coberta que els protegeixi així com les caixes de derivació,
quadres generals, quadres individuals de protecció, etc.
La connexió als borns es deixarà prou llarga, o amb un bucle de fil, de manera que sigui
fàcil la mesura de la intensitat mitjançant aparells amb transformador d’intensitat tipus
pinça.
Les empiuladures de conductors tipus ”Torpedo” (existents o necessaris per excés de
longitud) deuran de ser expressament autoritzats per FMB, considerant-se situació
excepcional.
Tota canalització elèctrica nova o ampliació s’efectuarà amb conductor de coure amb trams
sencers sense empiuladures en el seu recorregut, (a excepció de la distribució que es
realitzarà per mitja de caixes de derivació i borns cep adequades).
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Si per raons d’extensió de la línia no fos possible instal·lar una línia sense empiuladures, es
tindran en compte les següents mesures:
1) S’efectuarà per mitja de maneguets normalitzats a pressió de primera
qualitat utilitzant en tot cas greix de contacte (indispensable) o per mitjà de
caixes de derivació i borns CEP Wago adequades.
2) S’identificarà la unió mitjançant cinta aïllant (amb forma d’anell) o pintura de
color groc.
3)

Es fixarà una etiqueta UNEX o similar de poliamida de 25 x 60 mm amb les
següents dades retolades amb tinta indeleble: a) data de realització.

b)

Nom de la empresa que realitza la empiuladura.
Els conductors d’alumini existents es connectaran als quadres de distribució per mitja de
maneguets bimetàl·lics i el cable portarà en l’entrada al quadre una senyalització per mitjà
d’una etiqueta retolada amb indeleble amb la designació de “Al”.
Es prohibeixen expressament i de forma general les unions de coure i alumini, només amb
els casos excepcionals degudament justificats i amb la autorització de FMB es permetrà
aquest tipus d’unions sempre que es realitzin amb maneguets bimetàl·lics a compressió
adequat segons Norma EDF 68-8-90 tipus OAC de UPRESA o similar, amb greix de
contacte(imprescindible) tipus UPREXAL o similar.
A més, en les connexions bimetàl·liques Al-Cu es tindrà en compte les següents mesures:
1) S’efectuaran exclusivament per mitjà de maneguets normalitzats a pressió
de primera qualitat.
2) S’identificarà la unió mitjançant cinta aïllant o pintura de color vermell.
3) Es fixarà una etiqueta UNEX o similar de poliamida de 25 x 60 mm amb les
següents dades retolades amb tinta indeleble:
A - Data de realització de l’empiuladura
b - Nom de la empresa que realitza l’empiuladura.
Tota empiuladura tant sigui de coure-coure com de coure-alumini, requerirà a més de les
instrucció del fabricant la aplicació de greix de contacte composta de Liti amb òxid de zinc i
additius lubricants amb un punt de fusió superior a 200ºC tipus UPREXAL o similar,
amb el previ lligat del raspall metàl·lic del conductor (no podrà utilitzar-se el mateix raspall
per alumini que per el coure).
Tota empiuladura a més de quedar degudament senyalitzada conforme al indicat
anteriorment es situarà en el cas de cables fixats directament a parets entre dos fixacions
amb un màxim de 30 cm entre elles, no s’autoritza en cap cas empiuladures en l’interior de
tubs, safates porta-cables, bancades de quadres elèctrics i en general llocs de difícil accés.
No es realitzaran empiuladures a menys de 50cm de qualsevol caixa de derivació, canals, o
element combustibles.
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2.4.

CANALITZACIONS, TUBS I CAIXES DE DERIVACIÓ

2.4.1.

Muntatge de canalitzacions

Quan sigui necessari instal·lar canals protectores pel suport de cables, podran utilitzar-se
tirants o escaires de fixació del mateix acabat que les canals. Aquestes seran de planxa
d'acer de 1’5 mm sense perforar, IP4X o superior i amb tapa que només pot obrir-se amb
eines, si estan a zona de pública concurrència, o be perforada si estan a dependències
tècniques. La separació màxima entre suports serà com a màxim d’un metre i vindrà
determinada per l’estudi de carregues del fabricant , el material de fixació i la construcció
de la pantalla, mur o paviment.
Les fixacions dels suports a paret o sostre es realitzaran amb tacs metàl·lics o químics, però
en tot cas seran resistents a l’exposició al foc durant 120 minuts i garantiran unes bones
condicions de treballs amb vibracions com les existents a Metro.
En cas d’instal·lar canals de material plàstic, aquestes seran de PC ABS ignífug, amb zero
halògens i amb tapa practicable.
Totes les instal·lacions sota tub vistes es realitzaran amb tub rígid, preferiblement metàl·lic
(d’acer galvanitzat), a concretar en cada cas per la Direcció Facultativa de FMB. Es
permetrà instal·lar en trams curts i concrets tub corbable espiro-metàl·lic (tipus Interflex)
amb coberta de plàstic lliure d’halògens i no propagador de la flama o tub anellat flexible
de poliamida PA6 amb grau d’inflamabilitat V0, auto-extingible, lliure d’halògens, fòsfor i
cadmi, temperatura de treball -40º fins a 105º amb un màxim puntual de 150º, IK 08,
tipus Interflex Nylofix model IRT o similar.
En cas de muntatge sota tub rígid de plàstic aquest serà ignífug, amb zero halògens, de
paret gruixuda del tipus Fergondur i no s'admetrà el tipus lleuger.
Els tubs es fixaran a l'obra mitjançant elements de fixació convenientment tractats contra la
corrosió, de manera que el tub quedi 10 mm separat de l'obra. La distància màxima entre
grapes o fixacions com a màxima de 50 cm. Totes les unitats cargolades dels tubs seran
hermètiques, utilitzant-se pasta segelladora per als tubs de PVC.
Les canalitzacions no es podran instal·lar a una altura inferior de 2,5 m del pla accessible
de terra o en llocs que puguin quedar accessibles al passatge. Els altres tipus de
canalitzacions es podran instal·lar a una alçada inferior, sempre que s’autoritzi
expressament pel Tècnic responsable de FMB.
No s’admetran suports a safates que no garanteixin un costat completament accessible en
tot el seu recorregut, així tots els suports seran d’esquadra o tipus “L”.
En cap cas s’admetrà la instal·lació de safata tipus Rejiband en zones de pública
concurrència, ni tan sols en els casos on existeixi cel ras. S’instal·larà canal metàl·lica
galvanitzada.
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Tots els elements metàl·lics, incloent tubs, canalitzacions, caixes, quadres, etc., deuran de
connectar-se a terra, construint un espai equipotencial segons REBT 2002.
Per safates metàl·liques deurà discorre un cable nu de coure amb una secció mínima de
16mm2, ,que es connectarà als diferents trams i accessoris del recorregut per garantir la
continuïtat amb la connexió de la xarxa de terra .

2.4.2.

Replantejament del recorregut

El recorregut dels tubs i de les safates de cables s'indicarà prèviament sobre els murs i es
sotmetrà a l'aprovació de la Direcció Facultativa. S'efectuarà un replantejament racional i
coordinat amb altres instal·lacions, de manera que no sigui sotmès a interferències i evitar,
tant com es pugui, les obres auxiliars de paleta, etc.
En les alineacions rectes no es permetran desviacions superiors a 5 mm amb relació a la
recta geomètrica que uneix els punts inicial i final. Els trams rectes veïns a una corba, li
seran tangents.
En les canalitzacions que travessen juntes de dilatació, s'utilitzaran els dispositius
d'expansió adients.
Als conductors verticals de llarg recorregut, els cables es subjectaran a abraçadores, la
missió de les quals serà la d'evitar que el pes d'aquests cables graviti al peu de la vertical.
Aquestes abraçadores de fixació hauran de ser de material aïllant tou que no espatlli
l'aïllament del conductor. No es admès de utilitzar el borns de connexió per a suportar el
pes dels cables o conductors.
Les línies generals independents del codi de colors dels conductors, es marcaran amb
etiquetes imperdibles o procediments similars, de manera que quedi perfectament
senyalitzat el circuit al qual pertany el cable. Aquestes etiquetes seran visibles a totes les
caixes per on passi el conductor.
Es senyalitzaran tots els cables el número de circuit amb una etiqueta inesborrable en els
punts més estratègics, en arribar o deixar la safata, a l'entrada i sortida de les caixes,
subquadres i qualsevol altre mecanisme.

2.4.3.

Tubs per allotjar conductors

Els tubs en les instal·lacions de superfície de les zones de tallers, dependències tècniques ,
zones de pública concurrència i similars seran d'acer galvanitzat, de poliamida PA6 per
trams curts o de plàstic rígid, en tots els casos seran ignífugs, lliure d’halogenurs IK 08.
En les instal·lacions soterrades s’utilitzaran tubs de poliamida PA6 o tubs corrugats
reforçats especials per aquest tipus d’instal·lació.
En el cas d’instal·lar tubs soterrats es deixarà lliure (sense instal·lació) com a mínim un tub
o cada quatre instal·lats es deixarà un lliure.
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Els tubs en les instal·lacions de vestuaris, sales d’espera o similar s’utilitzaran tubs rígids de
poliamida lliure d’halògens.
A l'entrada dels tubs a les caixes de connexió s'utilitzaran femelles a la part exterior, de
material aïllant del mateix tipus que el tub i de manera que el conducte quedi perfectament
fixat a la caixa, sense possibles moviments.
Tots els talls es faran en angle recte. No es permetrà que quedin fils de rosca al descobert.
Els colzes doblegats o desviacions s'evitaran sempre que sigui possible. Quan siguin
imprescindibles, es faran amb eines adients (molles, espirals d'acer, etc) sense que a cap
tram de la corba es deformi la secció del tub.
En els traçats de tubs de llarg recorregut, s’intercalaran caixes de derivació com a màxim
cada 15 m, deixant una vaga de cable passant i etiquetes d’identificació del circuit.
Els suports dels tubs es faran amb claus de cap cargolat, fixats amb càrrega impulsora i
abraçadora cargolada, entre ells no hi hauria d'haver, en cap cas, una distància de més de
0’50 m (ITC-BT-21).
Sigui quin sigui el material del tub, tots portaran peces d'acoblament i les unions entre els
trams del mateix serà del tipus estanc, de manera que, al llarg de la generatriu, es
garanteixi el continuat contacte dels borns de la mateixa.
Les canalitzacions elèctriques mantindran una separació mínima de trenta centímetres (30
cm) amb les de gas i instal·lacions de calefacció i aigua. En el cas que hagin d'anar
superposades i a les cruïlles, la instal·lació elèctrica discorrerà pel nivell superior.

2.4.4.

Diàmetre dels tubs

Els diàmetres dels tubs a emprar en les instal·lacions, considerant que en sistema mètric
els diàmetres nominals coincideixen en el diàmetres exteriors dels tubs, seran:

Dimensió
nominal

Equivalència
mètrica

DN exterior
mm

DN interior
mm

Gruix paret
mm

Pg-11

M20

18.6

14.1

2.25

Pg-13

M20

20.4

15.9

2.25

Pg-16

M25

22.5

17.5

2.5

Pg-21

M32

28.3

22.2

3.05

Pg-29

M40

37.0

30.5

3.25

Pg-36

M50

47.0

40.2

3.4

Pg-48

M63

59.3

51.5

3.9
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Els radis mínims de curvatura permesos pels tubs seran:

Diàmetre nominal (mm)

Dimensions mínimes (mm)

20

85

25

115

32

145

40

185

50

210

63

240

El nombre de conductors per tub referits als diàmetres exteriors mínims dels tubs, en tot
cas permetrà una ampliació d’un 100%, en mm, segons les taules 2, 5 i 8 de la ITC-BT-21,
serà:

Nombre de
conductors 

Taula 2
Canalitzacions fixes de superfície

Secció del
conductor mm2 

1

2

3

4

5

1.5

12

12

16

16

16

2.5

12

12

16

16

20

4

12

16

20

20

20

6

12

16

20

20

25

10

16

20

25

32

32

16

16

25

32

32

32

25

20

32

32

40

40

35

25

32

40

40

50

50

25

40

50

50

50

70

32

40

50

63

63
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95

32

50

63

63

75

120

40

50

63

75

75

150

40

63

75

75

-

Nombre de
conductors 

Taula 5
Canalitzacions encastades

Secció del
conductor mm2 

1

2

3

4

5

1.5

12

12

16

16

20

2.5

12

16

20

20

20

4

12

16

20

20

25

6

12

16

25

25

25

10

16

25

25

32

32

16

20

25

32

32

40

25

25

32

40

40

50

35

25

40

40

50

50

50

32

40

50

50

63

70

32

50

63

63

63

95

40

50

63

75

75

120

40

63

75

75

-

150

50

63

75

-

-
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Nombre de
conductors 

Taula 8
Canalitzacions soterrades

Secció del
conductor mm2 

≤6

7

8

9

10

1.5

25

32

32

32

32

2.5

32

32

40

40

40

4

40

40

40

40

50

6

50

50

50

63

63

10

63

63

63

75

75

16

63

75

75

75

90

25

90

90

90

110

110

35

90

110

110

110

125

50

110

110

125

125

140

70

125

125

140

160

160

95

140

140

160

160

180

120

160

160

180

180

200

150

180

180

200

200

225

El tant per cent admissible dels tubs per combinació de conductors no previst a la taula
anterior serà:

Nombre de conductors

%

1

53

2

31

3

43

4

41

Superior a 4

40

L’adjudicatari adoptarà pel seu compte les mesures necessàries per que durant el transcurs
de l’obra no s’acumuli pols, guix, o partícules en els tubs, accessoris i caixes. Els fils fiadors
per l’ús de cables en cap cas es col·locaran abans de posar el tub.
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Tots els elements de la instal·lació elèctrica, tal com: borns de connexió, caixes de
derivació, proteccions de capçalera, línies elèctriques, etc. deuran de portar un sistema de
etiquetatge inesborrable i permanent, amb la numeració del circuit i un lloc de referència
del traçat o destí.
Totes les proteccions i elements de control principal de les instal·lacions de BT tenen que
estar centralitzades en la Cambra de Baixa Tensió (CBT).
Sempre que s’efectuï un treball en les instal·lacions de BT es deurà d’adjuntar la
documentació descrita en l’últim punt d’aquest document a la Direcció Facultativa de FMB.

2.4.5.

Caixes de derivació

Totes les connexions de conductors es faran en les caixes corresponents. Totes les interlínies de borns aniran cargolades al fons de la caixa sense foradar-la, no es permetran
connexions entre conductors per tant sols recargolament i encintat posterior.
Les caixes de derivació seran metàl·liques IP55 i en casos puntuals i sota l’a autorització de
la direcció Facultativa de Metro podran ser de material aïllant, autoextingible (M1) i no
propagador de la flama, garantint-se la classe de protecció IP55 especificada. S'utilitzaran
en muntatge de superfície. No s'admetran les caixes amb tapes de pressió, i les seves
dimensions mínimes seran d'acord amb el diàmetre nominal del tub més gran que passi per
aquestes, segons la taula següent:

DN Tub

Dimensions mínimes (mm)

16

98 x 90 x 40

20

110 x 110 x 48

25

110 x 110 x 48

32

130 x 130 x 48

40

150 x 130 x 48

50

150 x 150 x 68

63

215 x 110 x 77

En el cas que convergeixin diferents diàmetres de tubs en una mateixa caixa de derivació,
la profunditat de la caixa serà com a mínim igual al diàmetre del tub mes gram mes un
50% del mateix, amb un mínim de 40 mm. (ITC-BT-21).
Totes les caixes de derivació, incloses les encastades, portaran borns de connexió tipus cep
amb guia DIN 35mm fixats a la caixa i com a màxim s’allotjaran dos circuits per caixa.
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A l'entrada dels tubs a les caixes de connexió s'utilitzaran femelles a la part exterior, de
material aïllant del mateix tipus que el tub i de manera que el conducte quedi perfectament
fixat a la caixa, sense possibles moviments.
Els cables de les caixes es pentinaran per presentar una aparença correcta. No està permès
que els cables passin rectes per les caixes amb la finalitat de disposar de cables suficients
per l'entroncament, connexions, etc., que puguin necessitar-se en el futur. No s'admetran
les caixes que presentin defectes o ruptures ni d'origen, ni de transport ni ocasionats pel
muntatge.

2.4.6.

Borns de connexió

Els borns de connexió de quadres, caixes i armaris per a seccions de cables iguals o
inferiors a 10 mm2 seran del tipus cep, tots fixats amb carril DIN.
Per cables de secció igual o superior a 16 mm2 podran ser del tipus de cargol, fixats i
incorporant els terminals adients als cables a connectar.
No es permès barrejar en una caixa de derivació borns de circuits de tensions diferents ni
més de dos circuits diferents.

2.5.

POSADA A TERRA

Cada estació disposarà d’una xarxa de terra per la connexió del conductors de protecció
dels receptors, els farratges que calguin i els punts de neutre dels diferents transformadors
de la estació.
Si l’estació es de nova edificació, deurà soterrar-se al fons de les rases de cimentació un
anell de cable rígid nu de coure o platines, complint així el REBT–ITC-26. El conductor o
platina tindran una secció mínima de 70mm2. Aquest anell serà paral·lel al de la posta a
terra dels farratges de l’estructura i les pantalles, en cap cas serà el mateix però estaran
connectades per diversos punts. Tot el coure enterrat disposarà una protecció
anticorrosiva.
Els punts de connexió en l’anell o amb l’estructura de ferro de l’armadura es realitzarà amb
soldadura aluminotèrmica d’alt punt de fusió o autògena.
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En diversos punts de l’anell, com a mínim sis, es connectaran derivacions verticals que
pujaran fins la part de sobre de la llosa o estructura i serviran com a punts de connexió
amb l’anell de terra. La situació d’aquetes derivacions verticals es replantejaran amb la
Direcció Facultativa de Metro.
Les verticals es realitzaran amb cable de 150mm2 rígid o platines de coure de la mateixa
secció, tot amb tractament anticorrosiu i soldades amb aluminotèrmica i d’alt punt de fusió
o autògena.
Amb la Direcció Facultativa de Metro es decidirà que tres connexions amb l’anell de terra
s’utilitzaran com a punts de connexió dels pous de terres i els diferents equips de l’estació,
els altres quedaran fàcilment registrables e identificades per futures connexions amb altres
estructures.
Sempre que existeixen diferents anells propers, diferents s’uniran per tal d’augmentar les
zones equipotencials i millorar la conductivitat de la posta a terra, segons REBT.
Al costat de les tres connexions verticals amb l’anell, definides per la Direcció Facultativa de
Metro, es faran tres pous de terra, un per cada connexió, amb les característiques i
especificacions recollides en aquest document.
Sempre es comprovarà amb les taules del REBT-ITC-26 la necessitat de posar mes
elèctrodes a la xarxa de terres.
Cada pou s’unirà amb la connexió vertical de l’anell que tingui al costat i es conduirà amb
un cable de coure aïllat (0,6/1kV) fins la Cambra de Baixa Tensió o el Centre de
Transformació, segons es defineixi amb la Direcció Facultativa de Metro. Aquest cable de
serà com a mínim 95mm2, estarà marcat com a conductor de terra i es canalitzarà amb un
tub metàl·lic independent de qualsevol altra instal·lació.
En general es designarà un pou de terres per al receptors de Baixa Tensió, un altre per
farratges i un altre per la connexió dels neutres del transformadors.
Les connexions es faran per mitja de caixes de seccionaments segons planós tipus de
Metro i especificades en aquest document.
La posada a terra dels elements que constitueixen la instal·lació elèctrica partirà del QGBT.
D'acord amb la normativa ITC-BT-18, els conductors de protecció seran independents per
circuit i hauran de tenir les següents característiques:


Per les seccions de fase iguals o menors de 16 mm2, el conductor de protecció serà
de la mateixa secció que el conductor actiu.



Per les seccions fase de 25 mm2 i 35 mm2, el conductor de protecció serà com ha
mínim de 16 mm2.



Per les seccions de fase superior a 35 mm2, el conductor de protecció serà com ha
mínim, la meitat de l'actiu.
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En cas de no poder ser del color normalitzat (verd-i-groc), en seccions superiors a 35 mm2
s'admet de color negre o verd, amb senyalització de color verd-i-groc cada 15 m i cada
entrada o sortida de quadre, safata, registre, etc.
Els conductors de protecció estaran canalitzats, preferentment, al voltant comú dels actius i
en qualsevol cas paral·lelament amb ells i presentaran les mateixes característiques
d'aïllament. Compliran la mateixa normativa de la resta de cables.
Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar de
borns o elements de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte que els
esforços dinàmics i tèrmics en cas de curtcircuit són molt elevats.
Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctrica contínua en la que no es podran
incloure ni masses ni elements metàl·lics. Les connexions a massa i a elements metàl·lics
s'efectuaran per derivacions del circuit principal en cable independent i exclusiu per a
estructures i masses metàl·liques.
Aquests conductors tindran un contacte elèctric amb les parts metàl·liques i masses. Les
connexions dels conductors s'efectuaran amb molta cura, per mitjà de peces d'unió
adequades, assegurant una bona superfície de contacte, de manera que la connexió sigui
efectiva, per mitjà de cargols, elements de compressió i soldadures d'alt punt de fusió.
Els elements de canalització, mobiliari, objectes fixos, etc. que siguin conductors i es trobin
a una distancia inferior de 2,5 m de qualsevol punt de consum elèctric amb envolvent
metàl·lic, es deuran de posar al mateix potencial, connectant-los a la xarxa de terres.
Per les safates metàl·liques discorrerà un cable nu de coure amb una secció mínima de
16mm2 que es connectarà als diferents trams i accessoris del recorregut per garantir la
continuïtat amb la connexió de la xarxa terra.
Les canalitzacions metàl·liques deuran d’anar connectades a la xarxa de terres cada 15 m
com a màxim.
Es prohibeix utilitzar soldadures de baix punt de fusió, com l'estany i la plata.
Els conductors que constitueixen les línies d'enllaç amb terra, les línies principals de terra i
les seves derivacions, seran de coure o d'altre metall d'alt punt de fusió i d'una secció que
no podrà ésser menor, en cap dels casos, als 16 mm2 de secció per a les línies d'enllaç amb
terra, si aquestes són de coure.
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2.5.1.

Pou de terra

La posta a terra es farà a través de les piques d’acer-coure o elèctrode en espiral d'acercoure, amb un mínim de tres elements per pou, amb els compostos ionitzadors adients, a
més d'un elèctrode de tipus ànode de sacrifici pintat a l'extrem de color verd, per a la seva
identificació pel manteniment. El dibuix i la taula mostren els elements :

1

- Tapa de pericó

2

- Pericó de PVC d’alta
resistència

3

- Barra equipotencial

4

- Grava de drenatge i
manteniment

5

- Conductor principal

6

- Pica

7

- Ànode de sacrifici de
zinc o magnesi, marcat
en verd

8

- Substàncies
higroscòpiques

i

conductores

Per a la connexió dels dispositius del circuit de posta a terra, serà necessari disposar de
borns o elements de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte que els
esforços dinàmics i tèrmics en cas de curtcircuit són molt elevats.
Es prohibeix utilitzar soldadures de baix punt de fusió, com l’estany i la plata.
Els conductors que constitueixen les línies d’enllaç des de la caixa seccionadora situada a la
cambra de baixa o al centre de transformació (o a la cambra de seccionadors de tracció)
fins al pou de terra, seran de coure de secció mínima 50 mm2.
El cable d'enllaç serà de 0’6/1kV, a l'igual que la resta de la instal·lació, i arribarà pou de
terra en les zones de passatge mitjançant un tub encast de secció adient.
Els valors màxims de la resistència de posta a terra seran els fixats en la ITC-BT 018;
considerant sempre un valor inferior inferiors o igual a 10 Ohms i 5 Ohms per la posta a
terra del Neutre, en el cas de distribucions TN.
El Pou de terres s’etiquetarà amb el nom pertinent i l’ànode de sacrifici es pintarà amb
color verd, amb l’objectiu de distingir-ho.
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2.6.
2.6.1.

RECEPTORS D’ENLLUMENAT
Prescripcions Generals

Sempre que sigui possible es tindrà en compte la homogeneïtat del material instal·lat a les
instal·lacions existents, amb l’objectiu de facilitar el manteniment.
En tot cas, els equips d’enllumenat disposaran de difusors o reixes de protecció del mateix
fabricant, per protegir les làmpades o fluorescents de possibles actes de vandalisme.
El propi equip d’enllumenat, tots els recanvis i els accessoris de muntatge, deurà
proporcionar-los el mateix fabricant i el seu termini d’entrega no superarà sis setmanes.
L’alçada de muntatge de l’enllumenat interior no superarà els 3 metres en la vertical
respecte el pla del terra, per tal de facilitar el seu manteniment i millorar rendiment lumínic
reduint el percentatge de dispersió de fluix lluminós.
Les fixacions dels suports de l’enllumenat a paret o sostre, es realitzarà amb tacs metàl·lics
o químics, però en tot cas seran resistents a l’exposició al foc durant 120 minuts i
garantiran unes bones condicions de treballs amb vibracions com les existents a Metro.
El grau estanquitat de tot l’enllumenat vindrà determinat al projecte, mai serà inferior a
IP22 en la part superior i inferior, respectat la protecció en tot el recorregut de la
instal·lació associada a l’enllumenat.
El tipus d'enllumenat en una estació poden ser: de servei, d'emergència (ambdós
obligatoris) i de decoració (optatiu).
No s’instal·laran bombetes d’incandescència ni d’halogenurs, ja que el calor que desprenen
es contraproduent amb el sistema de ventilació de l’estació. Sempre s’optarà per
enllumenat de tipus fred amb una eficiència energètica “classe A”, un mínim de 15.000
hores de vida útil i una depreciació de flux màxim del 10%. Es disposarà, si cal, d’un equip
d’encesa electrònic instantani, classe A0 (balast o reactància HF).
En el projecte es justificarà l’apartat del “Codi Tècnic d’Edificació – Secció HE 3” (CTE-HE3)
referent a la Eficiència Energètica de les Instal·lacions d’enllumenat amb l’enllumenat global
de cada dependència, estança, vestíbul, pre-andana, pre-vestíbul, passadís o andana.
Tots els enllumenats exteriors disposaran d’un interruptor crepuscular dins del control per
la restricció d’encesa.
Les zones d’us esporàdic com lavabos, vestuaris, passadissos, dependencies, etc.
disposaran d’un sistema d’encesa i

apagat per sistema de detecció de presencia i/o

temporitzat, complint així amb l’apartat d’Eficiència Energètica de les Instal·lacions
d’enllumenat - Estalvi d’energia, del Codi Tècnic d’edificació (CTE-HE3).
L'enllumenat de túnel es descrit en un altre apartat.
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2.6.2.

Característiques de l’enllumenat de servei

L’enllumenat normal es farà amb florescència blanca, amb una reproducció cromàtica (Ra)
entre 80 i 89 a una temperatura de 4.000º K (color 84), segons normativa EN-12464.
En cap cas s’instal·laran equips d’enllumenat amb retard d’encesa ni equips que treballin
amb alta tensió.
S’incorporaran reactàncies electròniques d’encesa instantànies HF, classe A0, als equips de
florescència, de la mateixa marca i model que les de la resta de lluminàries existents, en tot
cas quedarà definit en el projecte.
Es comprovarà la distribució de carregues en els panells d’enllumenat havent d’equilibrar
les fases el màxim possible, indicant en els panells les variants als mateixos que s’hagin
introduït durant la construcció.
Es mesuraran els nivells mitjans d’il·luminació a les diferents àrees, donant com valors
mínims:

Ubicació

Nivell d’il·lum inació

Andanes

300 lux

Cambres tècniques

300 lux

Vestíbuls

300 lux

Passadissos

300 lux

Escales peatonals

300 lux

Escales mecàniques

300 lux

Sanitaris

150 lux

Sortides d’emergència

300 lux

Vestuaris

150 lux

Cambra de neteja

150 lux

Dependències de personal

150 lux

Sales d’espera

150 lux

Magatzems

75 lux

Cambres de Ventilació

50 lux

Fossa sèptica

50 lux

Pou d’esgotament

50 lux

Túnel

50 lux

Es repartirà l’enllumenat com a mínim en quatre circuits (1 crític, 2 no crític i 1 de serè),
per garantir una continuïtat regular d’il·luminació en totes les zones.
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2.6.3.

Característiques de l’enllumenat d’emergència

Els equips d’enllumenat d’emergència estaran previstos de una font d’Energia autònoma i
individual per equip. Aquests equips estaran emmagatzemant energia. Les zones de
passatge i de treball habitual de personal disposaran com a mínim de 2 (dues) línies
independents. Les altres zones amb una línia o la pròpia de l'enllumenat serà suficient.
En tot cas s’ha de preveure que el manteniment d’aquest enllumenat es realitzarà amb
hores de servei.
El número d’equips d’emergència deurà de ser capaç de mantenir els graus d’il·luminació
estimat a cada zona durant dues hores (2h) com a mínim, tenint en compte la degradació
periòdica que es produeix als equips amb les accions de manteniment i els factors de
depreciació amb el pas del temps.
En aquest moments l'equip estàndard a FMB es el model NOVA 2N7S de DAISALUX amb 2
hores d’autonomia i 255 lux, tots amb carcassa estanca IP66 IK10.
Els graus d’il·luminació mínims en el eix dels passos d'evacuació mesurats a nivell de terra
i amb una uniformitat del 40% i en el pitjor dels casos, seran els següents:

2.6.4.

Ubicació

Nivell d’il·lum inació

Andanes

5 lux

Vestíbuls

5 lux

Escales

5 lux

Sortides d’emergència

5 lux

Passadissos

5 lux

Dependències tècniques

5 lux

Cabina Cap d’Estació.

5 lux

Taquilla

5 lux

Resta de dependències

5 lux

Característiques de l’enllumenat de decoració

Aquest enllumenat està dissenyat per realçat aspectes estètics de l'arquitectura del local o
per donar la llum adient a algun tipus d'obra d'art.
Sempre pertanyerà al circuits no commutats, i la seva il·luminació serà un afegit als mínims
fixats que complirà l'enllumenat de servei de la zona. Es dissenyarà en tant circuits com
estableixi la reglamentació, i les lluminàries podran ser amb làmpades de descàrrega. Es
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tindrà cura que els angles d'il·luminació no incideixin en el passatge i especialment s’evitarà
la llum directe al motorista.
No es podran utilitzar llums de neon, segons reglamentació vigent. Les lluminàries de
descarrega tindran protecció fusible individual. Les lluminàries tipus downlight o amb
reflector de parabòlic, seran tancades, amb l’element de tancament o

difusor amb

subjecció per a evitar caigudes en el manteniment.
L’enllumenat de decoració disposarà d’un sistema de telecomandament d’apagada i encesa,
lligat al del enllumenat de la zona on pertanyi.

2.6.5.

Característiques de l’enllumenat de túnel

L'enllumenat de túnel és pot classificar en els següents tipus:



-

Enllumenat de seguretat d’accés al túnel.

-

Enllumenat de servei de túnel.

-

Enllumenat d’emergència de túnel.

-

Enllumenat de senyalització de refugis de túnel.

-

Enllumenat focus d’agulla.

-

Enllumenat de neteja en túnel.

L'enllumenat de seguretat d’accés al túnel està constituït per lluminàries estanques

de 1x36W (1x18W en L-1), reactància electrònica HF classe A0, color 84, IP65, IK08.
S’instal·laran a tots els accessos al túnel des de l’estació, es fixaran pantalles a cada
banda de la paret del túnel durant un recorregut d’uns 50 metres des de l’estació i es
disposaran amb una inclinació de 15º enfocant al terra i una alçada de uns 60cm des del
pla de via. La separació de cada lluminària s’incrementarà progressivament al llarg del
recorregut segons plànol tipus de Metro.
Cada capcer s’alimentarà amb una línea dels circuits crítics de l'estació o amb criteri de la
Direcció Facultativa de Metro i en estacions existents, es podrà alimentar da línia de
presses de corrent de túnel.



L'enllumenat de servei de túnel està constituït per lluminàries estanques de 1x36W

(1x18W en L-1), balastre electrònic HF classe A0, color 84, IP 65 IK08, col·locades a
portell en cada capcer des de la última pantalla de l’enllumenat de seguretat d’accés al
túnel. La distància entre llumeneres de cada capcer és de 40 m i es col·locaran a una
alçada de 1,80m (aprox.) sobre suports acer galvanitzar per separar-les de la paret.
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Cada capcer s’alimenta de l'estació col·lateral en el sentit de la marxa del tren. Aquest
enllumenat s’alimentarà d’una línia independent del Circuit Crític de l’estació i disposarà de
telecomandament per l’encesa i la apagada des del centre de control local i CCM.



L'enllumenat d’emergència de túnel està constituït pel mateix tipus de lluminàries

estanca que l’enllumenat de servei, es col·locaran a portell en cada capcer, intercalades
amb l’enllumenat de servei, des de la última pantalla de l’enllumenat de seguretat d’accés
al túnel. La distància entre llumeneres de cada capcer és de 40 m i es col·locaran a una
alçada de 1,80m (aprox.) sobre suports acer galvanitzar per separar-les de la paret.
Cada capcer s’alimenta de l'estació col·lateral en el sentit de la marxa del tren amb un
nombre màxim de 12 pantalles per circuit. S’estendran els circuits necessaris i
s’alimentaran d’una línia línies independents del circuit de SAI de l’estació i disposarà de
telecomandament per l’encesa i la apagada des del centre de control local i CCM .



Enllumenat de senyalització de refugis es fa amb lluminàries autoluminiscents,

estàndard a FMB, tipus AS de 1x18 W llum negra color 73, amb reflector de superfície
1180 mm2, segons norma UNE 23035-1-2-3 i DIN 67510-1-2-3, reflector de color groc
verdós, temps d'il·luminància superior a 7,5h, vida del reflector 10 anys, i reforç
reflectant visible a 150m, de superfície 376 cm2, i rendiment a 10 anys de 200 cd-lu*m2;
índex de reflectància 365 a 5o, 337 a 30o i 281 a 40o, com mínim; es col·loca instal·lat en
posició vertical a cada refugi, a la part exterior i es alimentat de la línia d'endolls que li
correspon.



L’enllumenat de focus d’agulla s’instal·larà sempre que existeixi un canvi de via o un

punt crític per l’explotació al

túnel. Es composarà de una pantalla estanca IP55 de

2x18W fixada amb una alçada d’un metre (aprox.) del pla de via i amb inclinació suficient
per enfocar el punt mes crític de la via. Aquest enllumenat disposarà d’una línia directa
dels circuits Crítics des de la cambra de Baixa Tensió, per tots els fucus existents a lo
llarg del recorregut paral·lel al de l’enllumenat de servei de túnel.



L’ enllumenat de neteja en túnel, serà necessari en els espais definits pel

departament de Neteja Imatge de Metro. Serà un sistema d’enllumenat de reforç, en
paral·lel dels altres sistemes d’enllumenat existents al túnel i està pensat per condicionar
els espais on s’estacionen trens, per poder neteixa-los.
Aquest tipus d’enllumenat s’alimentarà d’una línea independent des del QGDBT dels
circuits crítics de l’estació i disposarà d’una sistema d’encesa independent de la resta
d’enllumenats des de la cambra de Baixa Tensió. Es compondrà de pantalles estanques de
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2x36W, balastre electrònic HF classe A0, color 84, IP 65 IK08, col·locades cada 2 metres
de separació al lateral de tot el recorregut definit. S’instal·laran a una alçada de 3 metres
(aprox.) sobre suports d’acer galvanitzar per separar-les de la paret.
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CAPÍTOL

3

- FUNCIONALITAT

DE

LES INSTAL·LACIONS

ELÈCTRIQUES I ELECTROMECÀNIQUES
3.1.

INTRODUCCIÓ

L'objecte del present capítol és el de definir les instal·lacions necessàries pel funcionament
de l'estació, tant des de les necessitats al servei del passatge com de les necessitats
tècniques de l'explotació del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
També ho és la definició concreta de les condicions necessàries pels materials i equips, la
realització, la manera de fer els amidaments, l'abonament de les diverses unitats d'obra i
les proves i assaigs previs i de recepció a realitzar.
Tots els materials que s'utilitzen hauran de complir les condicions que s'estableixen en
aquest Plec. Els esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva
acceptació.

3.2.

DEFINICIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Les obres bàsiques que comprèn el present capítol són les següents:
1. Instal·lacions d’enllaç per a la Xarxa Auxiliar de Companyia distribuïdora.
2. Construcció i equipament de la Cambra de Baixa Tensió.
3. SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda)
4. Enllumenat i presses de corrent.
5. Enllumenat d’accessos: banderola, cortina de llum exterior i rètols de
senyalització.
6. Pous d'esgotament i fossa sèptica
7. Escales mecàniques i passadissos mòbils.
8. Aparells elevadors
9. Ventilació d'estació i túnel.
10. Equips de climatització de dependencies.
11. Telecontrol d’instal·lacions fixes.
12. Instal·lacions de protecció contraincendis.
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3.2.1.

Instal·lacions d’enllaç per a la Xarxa Auxiliar de Companyia

En l’accés mes proper a la Cambra de Baixa Tensió principal de cada estació, es deixaran
dos armaris encastats, segons l’esquema adjunt, on s’allotjarà en un la CGP de Metro i en
el segon armari s’instal·larà el equip de mesura de l’estació. En tots dos armaris es deixarà
espai per un altre CGP i equip de mesura.
Independentment que l’estació necessiti alimentació auxiliar o disposi de doble anell de 6kV
de la xarxa Metro, es deixaran els aquets espais condicionats.
L’armari per a la Caixa General de Protecció (CGP) es situarà a l’accés mes proper de la
Cambra de Baixa Tensió principal de cada estació i es composarà de un armari encastat de
com a mínim 1’35 m d’amplada, 2’30 m d’alçada i 0’45 m de fons amb dos portes
metàl·liques de 0’60m d’amplada i 2mm de gruix, amb reixes inclinades de ventilació
superiors i inferiors a cada porta i pany JIS unificat de la Companyia Elèctrica Distribuïdora.
La porta estarà aixecada 0’30m del nivell de terra i disposarà d’un drenatge per evitar les
acumulacions d’aigua dins. El sostre estarà impermeabilitzar per evitar filtracions d’aigua
sobre els equips.
Aquest armari tindrà les perforacions de les mides adequades per que l’empresa
distribuïdora connecti amb la CGP. Es deixaran encastats tres tubs reforçats (segons REBT)
de 160 mm de diàmetre per connectar l’armari de CGP amb els d’equips de mesura.
S’haurà de deixar l’espai suficient per allotjar en un futur un altre CGP per altres serveis de
l’estació que puguin sorgir.
L’armari d’equips de mesura de Companyia s’ubicarà preferiblement al costat de les CGP o
en tot cas en la zona del vestíbul més proper, abans de la barrera Tarifaria. Es composarà
d’un espai tancat o armari encastat de com a mínim 2’40 m d’amplada, 2’30 m d’alçada i
0’45 m de fons amb quatre portes metàl·liques de 0’60 m i 2 mm de gruix, amb reixes
inclinades de ventilació superiors i inferiors a cada porta i pany JIS unificat de la Companyia
Elèctrica distribuïdora. La porta estarà aixecada 0’30 m del nivell de terra i disposarà d’un
drenatge per evitar les acumulacions d’aigua dins. El sostre estarà impermeabilitzar per
evitar filtracions d’aigua sobre els equips.
L’equip de mesura de Metro serà electrònic i estarà dotat amb un comptador programable
Actaris ACE SL 7000 o similar, amb programació per Triple tarifa B (Tipus 4), amb
discriminació de dissabtes i festius.
Aquest armari tindrà les perforacions de les mides adequades per allotjar en un futur una
centralització de 9 comptadors per a altres serveis de l’estació que puguin sorgir, fins a 250
A en total.
En cap cas els equips de mesura s’instal·laran a una alçada inferior de 0’50 metres des del
nivell de terra.
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Aquest espai estarà connectat per tres tubs reforçats de 160mm que vindran des de
l’armari de CGP i uns altres 3 tubs de 160 mm que serviran de sortida a la derivació
individual de Metro i les que en un futur pugui haver.

Tant l’armari de CGP com el dels equips de mesura s’acabarà de definir amb l’inspector de
la Companyia Elèctrica distribuïdora i la Direcció Facultativa de Metro en el procés de
replanteig, sempre tenint en compte com a mínimes les mesures exposades i en cap cas
s’allotjaran instal·lacions alienes a aquestes funcions

3.2.2.

Construcció i equipament de la Cambra de Baixa Tensió.

Cada estació disposarà d’una dependència principal destinada a centralitzar totes les
proteccions elèctriques de Baixa Tensió i sistema de telecontrol d’Instal·lacions Fixes. En el
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cas de tenir dos vestíbuls i ser de nova construcció disposarà d’una Cambra de BT
secundaria.
En aquesta dependència s’ubicaran els següents elements:
-

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ DE BAIXA TENSIÓ.

-

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ AUXILIAR.

-

TRAFOS 400/230V – 230/400V PER A L'ESCOMESA AUXILIAR.

-

ARMARÍ DE CONTROL D’INSTAL·LACIONS FIXES (QBT).

-

CAIXES SECCIONADORES DE POUS DE TERRES.

-

DISPENSARI PER GUARDAR PLÀNOLS.

-

TELÈFON INTERN I UN PUNT DE MEGAFONIA INTERNA.

-

COMPORTES TALLAFOCS PER LA VENTILACIÓ.

-

TERRA PERIMETRAL DE FERRAMENTA.

-

DETECTORS D’INCENDIS.

Sempre que sigui possible es situarà al costat de la cambra de la estació transformadora
amb un accés de comunicació entre les dues i tindrà unes dimensions mínimes de 6 m x 4
m.
L'accés al local es farà per l'andana o vestíbul, sense haver de baixar a la via. La porta serà
metàl·lica RF-90 de dimensions mínimes de 1,20 m x 2,10 m (doble full) i s'obrirà cap a
l'exterior, amb pany de clau unificada de Metro i barra antipàtic a l'interior. Estarà
disposada de forma que permeti la sortida dels elements del seu interior fàcilment. La porta
de comunicació amb la cambra de la estació transformadora serà igualment metàl·lica RF90 i amb pany normalitzat de Metro per a cambres d’Alta Tensió.
En un lateral del local hi anirà una banqueta d'obra de fàbrica de 15 cm d'alçada i amb la
longitud necessària per col·locar a sobre de la mateixa el quadre de distribució general. La
banqueta estarà comunicada amb l'estació transformadora a fi de comunicar-se amb els
transformadors. Les canalitzacions quedaran segellades amb material resistent al foc, tal i
com s'indica a la normativa vigent.

-

Es disposarà de la ventilació (actuant com extracció) suficient per evacuar els
despreniments de calor que generin els equips elèctrics instal·lats en el local i es
controlarà a través d’una sonda de temperatura amb regulació.

-

S'haurà de construir un fals sostre, amb canalització i desguàs, per a l'evacuació de les
possibles filtracions d'aigua.
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-

En cap cas es deixarà, instal·lacions en servei o fora de servei, d’aigua sanitària,
calefacció o altres que no corresponguin pròpiament amb les funcions del la Cambra de
Baixa Tensió.

-

Totes les parets del local, així com la banqueta, aniran amb un material de fàcil neteja.

-

Tot l'aparellatge elèctric i tots els elements metàl·lics de la instal·lació es connectaran a
la xarxa de terres general per a baixa tensió de l'estació, a fi d'aconseguir una bona
xarxa equipotencial.
Per aquesta funció s’estendrà un conductor de coure nu, per tot el perímetre de la
cambra, on s’aniran connectant directament tots els farratges i els elements metàl·lics
existents a la cambra. En cap cas es connectaran els elements en sèrie.

-

A la cambra es posaran endolls i les lluminàries necessàries per donar un nivell lumínic
de 300 lux per al seu manteniment. Aquestes lluminàries aniran connectades a
l'enllumenat normal de dependencies Tècniques (circuit Crític) excepte una d'elles que
anirà al de serè. Tota la instal·lació del local haurà de complir el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió vigent i les seves instruccions complementàries.

Cada cambra de BT disposarà d'una barra de terra perimetral per connectar tots aquells
aparells que ho requereixin. Aquesta barra serà de coure de 50 mm2 de secció (20x2’5 mm)
amb previsió de ser connectada a la xarxa general de terres de BT mitjançant coure de 95
mm2 d'aïllament verd-i-groc per a la seva identificació. En tot cas, es podrà utilitzar cable
rígid de 50mm2 de secció sempre que es faci un llaç tancat.
Totes les parts del quadre que no portin corrent es posaran a terra connectant-les a la
barra general, mitjançant trenes flexibles de secció no inferior a 4 mm2, i aquesta a la
xarxa de terres per a ferramenta de CT i BT.
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3.2.2.1.

Tipus de circuits d’alim entació

A l'estació es disposa d'un quadre de distribució pels consums existents, amb els sistemes
de commutació necessaris per a la seva pròpia alimentació, bé de l'escomesa de Metro, bé
de l'escomesa Auxiliar.
Com a norma general, sempre es tindrà en compte com a primera preferència serà
alimentar tos els circuits amb la Xarxa de Metro.
Segons les línies d’alimentació es distingiran els següents circuits;

-

CIRCUITS CRÍTICS: Aquests consums estan connectats a la sortida d’una
commutació automàtica que selecciona entre dos alimentacions independents,
alimentació de Metro ó alimentació Auxiliar de companyia externa, amb l’objectiu de
minimitzar la falta de tensió en aquests. Qualsevol ampliació d’aquests circuits
implica l’ampliació de potència en el contracte de la xarxa auxiliar.

D’aquests

circuits s’alimentarà el Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) per serveis
d’emergència de l’estació.

-

CIRCUITS NO CRÍTICS: Aquestos consums estan connectats únicament amb
l’alimentació de la xarxa de Metro.

-

CIRCUIT DE SERÈ: Els consums connectats al circuit de Serè estan alimentats
únicament de la xarxa Auxiliar de la companyia externa i al igual que els circuits
Crítics, l’ampliació d’aquest circuits impliquen l’ampliació de potència en el contracte
de la xarxa auxiliar.
Aquest

circuit

alimentarà

bàsicament

l’enllumenat,

i

garantirà

un

mínim

d’il·luminació durant el temps que triga la commutació en canviar d’una xarxa a un
altra.

També s'han dissenyat les línies d'alimentació dels equips previstos pels sistemes
d'enllumenat i força.
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Els diferents consums de l’estació estaran distribuïts de la següent forma:
XARXA AUXILIAR
2A- SERÈ

2C- CRÍTIC

(230V)

(230V)

Enllumenat Normal:

Alimentació General de

• Vestíbul 0 (1/4)
• Vestíbul 1 (1/4)
• Andana Via 1 (1/4)
• Andana Via 2 (1/4)
Commutació Cambra
d’Enclavaments i

SAI.
Enllumenat Normal:
• Vestíbul 0 (2/4)
• Vestíbul 1 (2/4)
• Andana Via 1 (2/4)
• Andana Via 2 (2/4)

XARXA DE METRO
2NC- NO
3C- CRÍTIC
CRÍTIC
(400V)
(230V)
Pou d’Esgotament. Enllumenat
• Pou 1
• Pou 2

Elèctrics:
• Ascensor 1
• Ascensor 2

Senyals
Enllumenat Emergència:
Serveis Auxiliars de
Subcentral

• Vestíbul 0
• Vestíbul 1
• Andana via 1
• Andana via 2
Enllumenat

• Vestíbul 0 (3/4)

• Vestíbul 1 (3/4)
• Vestíbul 1 (4/4)

Enllumenat de servei de
Túnel
Enllumenat de
seguretat d’accés a
túnel
Enllumenat de neteja en
túnel.
Enllumenat focus
d’agulla túnel
Endolls de Túnel
Endolls Dependències
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• Escala 1
• Escala 2

• Andana Via 2 (3/4)

oleodinàmics

• Andana Via 2 (4/4)

• Ascensor 1
• Ascensor 2

Endolls Andana:
• Vestíbul 0

Fossa Sèptica

• Vestíbul 1
• Andana Via 1

Endolls

escales mecàniques.

Escales mecàniques

Ascensors

Enllumenat

Enllumenat Passamans

Ventilació Estació

• Andana Via 1 (4/4)

• Andana Via 2

Tècniques

Ventilació Túnel

• Andana Via 1 (3/4)

Dependències

Dependències

(400V)

Normal:

• Vestíbul 0 (4/4)
Ascensors

3NC- NO CRÍTIC

Dependències

Quadre
Concessionaris
Aire Condicionat
Centre de Control.
Enllumenat
Decoratiu.
Serveis Auxiliars de
GSM.
Sotsquadre Sala de
descans
d’explotació.
Sotsquadre
despatx Cap de
Zona.
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Tècniques
Serveis Auxiliars Centre
de Control.
Serveis Cambra Auxiliar
de Comunicacions
Màquines de Peatge
(Crític)
• Vestíbul 1
• Vestíbul 2
Màquines de Peatge
(SAI)
• Vestíbul 1
• Vestíbul 2
Expenedores de Bitllets:
• Vestíbul 0 (DA 1)
• Vestíbul 0 (DA 2)
• Vestíbul 1 (DA 1)
• Vestíbul 1 (DA 2)

* NOTA: S’identifiquen subratllats els circuits amb cable tipus FIRS.
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XARXA AUXILIAR
2A- SERÉ

2C- CRÍTIC

(230V)

(230V)

XARXA DE METRO
3C- NO CRÍTIC 2NC- NO CRÍTIC 3NC- NO CRÍTIC
(400V)

(230V)

(400V)

Serveis Auxiliars
Cambres MT / BT
Serveis Cambra
Comunicacions
Serveis Auxiliars
Seccionadors.
Maniobra Ventilació i
Bombes.
Font d’alimentació
Telecomandament
enllumenat.
Alimentació Equips de
mesura i qualitat
d’energia.
Aire Condicionat
Comunicacions
Centraleta de detecció
d’incendis.
Pou d’esgotament

Sistema d’Extinció
d’Incendis.
Càmeres i monitors
motorista

* NOTA: S’identifiquen subratllats els circuits amb cable tipus FIRS
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3.2.2.2.

Quadre General de Distribució de Baixa Tensió

Els Quadre General de Distribució de Baixa Tensió (QGDBT) s'instal·larà a l'interior de les
cambres de Baixa Tensió, juntament amb els altres quadres elèctrics. Aquests quadres
seran formats amb plafons, units lateralment, completament tancats a prova de degoteig i
pols, amb la rigidesa necessària per a suportar, sense cap mena de dany, els esforços que
es puguin produir al transport, maneig, instal·lació i funcionament. La protecció serà IP
547.
Cadascun del plafons serà format per una armadura de planxa d'acer, de gruix no inferior a
2 mm, a l'interior del que s'allotjaran els elements necessaris, sobre una placa de muntatge
o perfils, portaran clau frontal i sistema de tanca adequat en forma de maneta giratòria i
portes darreres amb sistema de tanca per cargols per a facilitar el seu manteniment.
Cada armari contindrà nomes elements d’un circuit i d’una tensió, en cap cas es mesclaran
proteccions o borns de diferents circuit o tensions.
En cada Cambra de Baixa Tensió, ja sigui principal o secundaria, es disposarà d’un armari
igual al existents per allotjar el PLC, la font d’alimentació i els borns de connexió necessaris,
per senyalitzar l’estat de les proteccions i telecomandar des del Centre de Control Local i
CCM.
Quan s’agrupin armaris de diferents circuits o tensions quedin, s’instal·larà una protecció
mecànica i aïllant entre ells.
En número d’armaris a instal·lar, es dimensionaran amb una previsió d’ampliació del 50%
en lo que respecta al número de circuits de sortida.
Les portes descansaran sobre frontisses construïdes de forma que la porta no pugui
despenjar-se o distorsionar-se.
S'ha de preveure a la part interior d'una de les portes, un allotjament adequat per contenir
un esquema del propi quadre, per facilitar posteriors revisions o reparacions. Tota
l'estructura i planxa d'acer estarà protegida interior i exteriorment, amb pintura epoxipolièster, color gris RAL 7032 texturitzada.
El quadre estarà preparat per distribució trifàsica a 400V incorporant els següents
elements:
•

Commutació automàtica amb enclavament electromecànic entre els contactors
d'entrada de les escomeses de Metro i escomesa auxiliar pels quadres d'alimentació
dels circuits bàsics i senyalització.

•

L'embarrat serà de coure electrolític i tindrà una capacitat del 150% de la intensitat
nominal prevista i estarà completament aïllat, amb material antihogroscòpic, amb
propietats de resistència al foc i autoextingible. Igualment els suports de les barres,
seran antihigroscòpics , de manera que puguin aïllar ells mateixos, les barres a tota
tensió, sense considerar el seu aïllament.
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La composició de l'embarrat serà: Tres fases + Terra. Aquestes barres estaran preparades
per suportar, sense cap mena de dany, les intensitats de curt circuit simètriques de 40 kA
(valor eficaç) ó 150kA tipus impuls.
Totes les zones d'unió amb contacte elèctric seran argentades.
Aigües a vall de cada interruptor general de cada circuit (Auxiliar, 230V- Crític, 230V- No
Crític, 400V- Crític, 400V- No Crític), s’instal·larà una protecció de sobretensions igual que
les existents en les estacions col·laterals (Phoenix Contact, ref. VAL-CP-3C-350/O) o la
especificada per la Direcció Facultativa de Metro.
La part d’entrada de fases actives, estarà protegida per fusibles de la mateixa marca o els
recomanats pel fabricant i connectada directament al embarrat. La sortida de descarrega es
connectarà al embarrat de BT del mateix armari de distribució.
Les derivacions als diferents circuits es faran individualment des de les barres
d'agrupament de circuits.
El conjunt de sortides de baixa tensió s'agruparan en dos blocs anomenats consums bàsics
i no bàsics segons la funció de cadascuna de les sortides tal i com són representades a
l'esquema unifilar corresponent.
El tipus de protecció i comandament previst per les diferents sortides, com es pot veure al
anteriorment esmentat esquema unifilar, pot ser bàsicament de les diferents maneres:
•

Interruptor magnetotèrmic més interruptor diferencial i contactor.

•

Interruptor magnetotèrmic més interruptor diferencial.

Totes les proteccions seran de la mateixa marca que les existents, per garantir una bona
selectivitat.
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Com a referència es mencionen alguns models comercials de proteccions que compleixes
les característiques esmentades en aquest document:

Ubicació
Línia 1

Marca existent
ABB

Línia 2
Línia 3
Línia 4

Corrent Nominal

Model.

Corba de dispar

In ≤ 36A

S280

B, C, D, K, KM.

In > 36A

Tmax T2-N

Única

In ≤ 36A

C60L

B, C, Z, MA.

In > 36A

NG125L

B, C, D.

In ≤ 36A

Elfa Plus ‘EP250’

B, C.

Schneider Electric

Línia 11

Línia 5

General Electric
In > 36A

FDL 63 –LTMD
FDL 160- LTMD

Única

En cas de sortides amb contactors o telerruptors, aquests disposaran dels contactes
auxiliars necessaris pel comandament a distància des del quadre de comandament instal·lat
a la cabina del Cap d'Estació i des del lloc central.
Cada sortida tindrà ubicació òptica lluminosa en el frontis del quadre, de connexió i
desconnexió.
El comandament d'interruptors serà exterior.
Tots el circuits s'identificaran mitjançant plaques o rètols de material laminat negre, amb
les lletres gravades em blanc, i aniran subjectes a la porta del quadre mitjançant dos petits
reblons.
En cas necessari als laterals del quadres es disposarà d'extractors de prou capacitat per
evitar una elevació de la temperatura a l'interior.
En els quadres d’entrada dels circuits de cada cambra de Baixa Tensió, ja sigui principal o
secundària, es disposarà d'equips de mesura i qualitat d’energia pels seus respectius
embarrats:
•

Cable FTP categoria mínima 5e per a comunicació dels equips de mesura XARXA
MODBUS.

•

Transformadors d’intensitat adequats a les intensitats de cada sortida i al diàmetres
dels conductors. Els toroïdals seran de classe 0,5. Inclourà suportaria apropiada dins
del quadre i petits materials per la seva instal·lació.
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•

Les centrals de mesura avançada Power Meter PM850 necessàries amb anàlisis
d’harmònics fins ordre 65, captura d’onda i memòria 800 kb no volàtil, tal que permet
el registre configurable de paràmetres amb informació crítica, incloent registre de
consums, alarmes, espectre d’harmònics en tensió i intensitat i captures d’onda,
avaluació norma qualitat onda EN50160. Mecanització, connexió i instal·lació en
QGBT. Inclourà bornes seccionables de tensió i curt circuitables per a corrents,
fusibles de protecció per analitzadors.

•

Una passarel·la per estació ETHERNET EGX100 amb port per a 32 dispositius Modbus
amb alimentació auxiliar 24 Vcc. Mecanització, connexió i instal·lació al quart de
comunicacions. Connexió a xarxa mitjançant latiguillo RJ45.

Els circuits que deuran estar monitoritzats per l’analitzador de xarxa seran: 230V- Crític,
230V- No Crític, 400V- Crític, 400V- No Crític, Alimentació General d’Auxiliar i Secundari
trafo Auxiliar.
Aquets equips de Mesura s’alimentaran d’un circuit de crític.
Els borns de connexió pels diferents circuits seran de grandària adequada al tipus de cable i
de sobrera resistència i conductibilitat elèctrica i estaran ubicats en la part inferior de cada
armari.
Cada armari disposarà de dos embarrats de terra calculats com a mínim pels valors de
Corrent de curt circuit esmentats, un embarrat aïllat de l’estructura on es connectarà el
terra dels receptors i diferents circuits distribuïts fora de l’armari i un embarrat sense aïllar
en el que es donarà continuïtat als farratges del propi armari.
Tots els elements de protecció o seccionament hauran de tenir entre ells la separació
necessària que permeti la revisió o substitució de qualsevol element.
Petit material pel connexionat, canals de pas de cables, etc... per aconseguir un bon
acabat.

3.2.2.3.

Transform adors de potència d'aïllam ent sec

Tots els transformadors elèctrics instal·lats a la xarxa de Metro, compliran les
característiques següents:



POTÈNCIA PN.

Les potències assenyalades són nominals, producte de la intensitat i tensió nominals per
l'arrel de 3, a la freqüència nominal i referides a la pressa principal del transformador.
Les pèrdues en buit Po són mesurades amb el transformador en buit i a tensió i freqüències
nominals.
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Les pèrdues en càrrega Pk són mesurades amb el transformador en curtcircuit i amb
corrent nominal a la pressa principal.
La tensió de curtcircuit Uk es garantirà pel corrent nominal i referida a la tensió nominal.



RESISTÈNCIA ALS CURT CIRCUITS

Els transformadors resistiran perfectament els curtcircuits tant des del punt de vista
mecànic com tèrmic. Durada del curtcircuit admissibles segons CEI i UDE.
a) Dos segons si el valor eficaç simètric de la intensitat de curt circuit és més gran a
20 vegades el corrent nominal (Uk < 0 5%).
b) Tres segons si el valor eficaç simètric de la intensitat de curtcircuit és més petita
o igual a 20 vegades el corrent nominal (Uk >= 5%)



ESCALFAMENT

Les Temperatures finals resultants en servei continu i a càrrega nominal, corresponen als
d'aïllament classe F (màxim 150 ºC).



LLOC D'INSTAL·LACIÓ

Muntatge a l'interior de la cambra B.T. Es important parar atenció als problemes de
ventilació. Cada kW de pèrdues exigeix un cabal d'aire de 3.5 m3/minut, que correspon a
un escalfament de l'aire de 14o. Per aquest motiu s'ha considerat la col·locació d'un
sistema de ventilació forçosa del local. Aquesta deurà de parar automàticament al ser
detectada qualsevol augment de temperatura, mitjançant un termòstat ambiental col·locat
en l'interior de la BT.

PLEC DE CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ
I REFORÇ D'ENLLUMENAT D'ANDANES D'ESTACIONS DE LA XARXA DE FMB

112 de 134

Codi: 0 _F.15621.4_PJOB
Data: 25 / 09 / 15



DIMENSIONS

Les dimensions màximes dels transformadors secs de Baixa Tensió instal·lats a les
estacions existents, seran les recollides a la taula adjunta.
DIMENSIONS MÀXIMES (mm)
Potència

Llargada

Fons

Alçada

Pes

(kVA)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

31,5

760

430

700

186

40

760

430

700

222

50

760

430

800

313

63

860

490

950

383

80

860

490

950

421

100

860

490

950

470

125

960

570

1232

516

160

1090

630

1232

670

200

1090

630

1400

727

Característiques
- Tipus ...............................................

Sec amb enrotllaments separats
impregnats amb resina.

- Debanats de coure esmaltat classe H
- Servei .............................................

Continu

- Aplicació .........................................

Força i enllumenat auxiliar

- Refrigeració ....................................

Aire amb circulació natural

- Nombre de fases ............................

3

- Freqüència nominal ........................

50 Hz

- Tensió d'aïllament ...........................

2500 V

- Rígides dielèctrica............................

4000 V

- Escalfament mitjançant enrotllaments:
primari ....................................

80 ºC

secundari ................................

100 ºC

- Potència nominal ..............................

60 kVA

- Tensions nominals:
enrotllament primari .................

400 V

enrotllament secundari .............

230 V

- Neutre .................................................. Accessible
- Sobretensió admissible
amb la càrrega nominal ..............

+10 %
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- Grup de connexió ................................. DyN 11
- Sense rodes
- Protecció ................................................ IP23

3.2.3.

SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda)

3.2.3.1.

Cam bra del SAI general d’estació

Conforme als criteris de TMB no s’instal·laran els SAIs generals a les cambres de Baixa
Tensió, definint-se una nova dependència tècnica a les estacions, la Cambra del SAI
general.
Aquesta dependència disposarà d’una ventilació conforme la norma EN 50272-2 que regula
la renovació d’aire en les sales on s’instal·len bateries.
Les dimensions mínimes seran com a mínim les esposades en les fitxes tècniques de
Dependencies de TMB i disposaran del mateixos criteris de protecció, aïllament i
impermeabilització que les cambres de Baixa Tensió.
Allà on no sigui possible trobar una dependència lliure es construirà una nova cambra amb
les seves instal·lacions auxiliars i els requeriments necessaris per a una sala tècnica:
•

Instal·lació elèctrica: enllumenat de serè, enllumenat de crític, enllumenat
d’emergència i punt de força.

•

Instal·lació de punt de veu i dades.

•

Instal·lació de Control de Presència, dotant la sala amb electroimants, contacte
magnètic, premadors, lector de proximitat, fonts d’alimentació, interfície de control
d’accessos per a quatre lectors, etc...

•

Instal·lació d’equipament de climatització: dotant la sala d’un equip d’aire
condicionat amb sistema inverter, amb una potència frigorífica que vagi des de 2Kw
fins als 5,20Kw de potència frigorífica.

•

Instal·lació de seguretat Contra Incendis

Respecte a la construcció de les noves cambres tècniques de SAI, s’haurà de verificar la
capacitat resistent de la llosa existent davant la sobrecàrrega d’ús que se li donarà degut a
la futura instal·lació dels nous equipaments de SAI: l’armari de SAI pròpiament dit i la
bancada de bateries, que aproximadament generaran una sobrecàrrega d’uns 360 kg el
primer i uns 442 kg el segon.
En funció de les característiques dels forjats, es defineixen dos tipus d’actuacions:
-

Construcció d’una nova llosa sobre el forjat existent que tindrà la mateixa superfície
que la cambra de SAI i que permetrà la distribució de la sobrecàrrega dels nous
equipaments cap al forjat, evitant càrregues puntuals superiors a la seva capacitat.

PLEC DE CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ
I REFORÇ D'ENLLUMENAT D'ANDANES D'ESTACIONS DE LA XARXA DE FMB

114 de 134

Codi: 0 _F.15621.4_PJOB
Data: 25 / 09 / 15

-

Estudi de la solució constructiva mes adient i posterior execució d’un reforç del
forjat en les estacions que així ho requereixen, en el cas que es detecti que la seva
sobrecàrrega de disseny no es suficient per suportar el pes dels nous equipaments
per m² de superfície.

3.2.3.2.

Instal·lació SAI general d’estació.

El SAI general substituirà als actuals equips SAI i les seves bateries associades, de les
Cambres de Comunicacions, per l’alimentació de tots els consums SAI de l’estació (equips
de comunicacions, autòmats de control, electrònica dels equips de peatge, equips de
control d’accessos i en general els equips dels sistemes de seguretat).
Aquest equip, que s’alimentarà des del QGBT (circuit crític) i donarà servei al Quadre
General SAI, tindrà les següents característiques:
-

Equip SAI Sèrie Masterys IP per a una potència trifàsica sense neutre a 230 V i
autonomia 60 minuts per un consum segons la càrrega de serveis.

-

Doble alimentació trifàsica 230 V sense neutre (servei + by-pass)

-

Transformador d’aïllament galvànic integrat a l’entrada 3x230/3x400V

-

Equip rectificador a IGBT (amb THDI < 3% al 70% de la càrrega – cos φ > 0.6)

-

Ondulador :
•

Potència : segons consums (factor de potència = 0.8)

•

Tensió : 230 V trifàsic s/n

•

Freqüència : 50 Hz

•

Tecnologia : transistors IGBT – modulació alta freqüència

•

Factor de pic admissible : fins 3

•

Sobrecàrrega: 125% durant 10 minuts i 150% durant 1 minut.

-

Un circuit by-pass automàtic (commutador estàtic)

-

By-pass manual extern de manteniment, amb commutació sense pas per zero

-

Visualitzador gràfic avançat pel total control del sistema

-

Muntat damunt rodes per a facilitar la seva manipulació

-

Sistema Always-on mode, amb el que la càrrega pot ser alimentada per la xarxa
auxiliar i el SAI s’encarrega de supervisar i corregir els rebutjos d’harmònics
produïts generalment per distorsió de les càrregues. L’inversor garanteix
automàticament l’ona sinusoïdal d’entrada, assegurant la qualitat de la xarxa i
contribuint així a l’estalvi dels costos energètics.

-

Tarjeta per software de control i supervisió del sistema (NetVision).
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-

Paquet software de
supervisió i control
NetVision.

-

Interfaz
RS232/RS485,

sèrie

220 V Trif

2

slots per a plaques
comunicació,
Interfaz
contactes

3x380V+N

ADC
lliures

potencial.

3x380V+N
MASTERYS
IP
30 kVA
60 min.

BY-PASS ESTÁTICO

Dimensions i pes armari SAI:
Amplada:..................444 mm
Alçada:....................1400 mm
Profunditat:...............795 mm
Pes:............................360 kg

220 V Trif c/n o 220 V Trif s/n

Per assegurar l’autonomia de 60’ s’instal·laran unes bateries de llarga vida (10-12 anys) i
sense manteniment, de 12 V i 26 Ah, muntades sobre bancada metàl·lica a efectes de no
superar una sobrecàrrega de 400 kg/m². S’instal·larà també un quadre de seccionadors per
les bateries.

3.2.3.3.

Quadre general SAI.

S’instal·larà un nou Quadre general que, alimentat des del nou SAI general de l’estació,
donarà servei als següents consums:
•

Quadre SAI de la C. Comunicacions Principal

•

Quadre SAI de la noves C. Comunicacions Principals.
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•

Quadre SAI de la Cabina de Gestió d’Estació (CGE) – Peatge vestíbul 0 / Cambra de
Comunicacions Auxiliars (en el seu cas) del vestíbul principal

•

Quadre SAI de la C. Comunicacions Auxiliars del vestíbul remot (en estacions amb
vestíbul remot) - Peatge de vestíbul 1 (en les estacions amb vestíbul secundari).

•

PLC del QGBT, a la Cambra BT

•

PLC de la Cambra MT

•

PLCs dels ascensors

•

Sistema de gestió de càrregues del SAI.

•

Enllumenat de refugis de túnel

•

Enllumenat d’emergència de túnel (12 receptors com a màxim per circuit)

•

Portes automàtiques d’andana.

En la sortida del Quadre de distribució de SAI s’instal·larà un equip de mesura i Qualitat
d’energia Power Meter PM850 i es connectarà al bus de les altres centrals de mesua del
QGDBT.
En tot cas es verificarà que el disseny dels interruptors automàtics, tant d’entrada com de
sortida, asseguren que la corba de treball de la protecció tingui una Intensitat de curt
circuit (Icc) de dispar, inferior a la suportada per l’equip per tal que quedi protegit.

3.2.3.4.

Distribució i subquadres NM O’s
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3.2.3.5.

Sistem a de gestió de càrregues del SAI.

Es dotarà a aquest quadre d’un sistema de gestió de càrregues equipat amb un contactor
mecànic de seguretat, de manera que, amb l’estació alimentada de SAI, es desconnecti de
forma ordenada les alimentacions als quadres de peatge.
Per això, el SAI estarà configurat per tal de poder enviar, via la xarxa ethernet de l’estació,
un missatge via protocol TCP/IP a les targetes integradores de cada pas (TI) per que
realitzin un tancament ordenat. Un cop fet això, el sistema de gestió desconnectarà la línia
(o línies si hi ha més d’un vestíbul) d’alimentació al Quadre de Peatge SAI (o quadres)
actuant contra el seu contactor.
Un cop retornada l’alimentació “normal” a l’estació, i després d’un període de temps a
determinar, el sistema de gestió del SAI via el software de supervisió Net vision d’estació
tornarà a connectar les línies d’alimentació als Quadres de Peatge SAI. Serà llavors el
software qui tornarà a iniciar les TI.
PER A UNA INFORMACIÓ MÉS DETALLADA DE LA INSTAL·LACIÓ DEL SAI
GENERAL D’ESTACIÓ, CONSULTAR EL PLEC DE PR ESCR IPCIONS TÊCNIQUES DE

SAI GENER AL D’ESTACIONS DE TM B VIGENT.

3.2.4.

Enllumenat i presses de corrent

3.2.4.1.

Enllum enat d’estació

L'estació disposarà dels següents tipus d'enllumenat:
•

Normal ( 3 sectors de llum de 25% cadascun)

•

Serè ( 1 sector de llum del 25%)

•

Emergència

•

Decoració ( opcional )

El nivell lumínic mínim a obtenir a una estació amb els diferents tipus d'enllumenat són els
següents:
Andanes ...................................................................

300 lx

Escales a passadissos (manuals i mecàniques) .....

250 lx

Vestíbuls ..................................................................

200 lx

Passadissos .............................................................

200 lx

Cambres de màquines per aparells elevadors ........

200 lx

Sanitaris i cambra de neteja ...................................

150 lx

Dependències pel personal ....................................

150 lx
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Cambres tècniques ( BT, CT, Secc., Senyalit.) .......

300 lx

Dependències diverses de l'estació .........................

75 lx

Altres cambres (ventilacions, pous esgotament) ......

50 lx

Túnel (a nivell de carril) ............................................

50 lx

Llum d'emergència a espais pel passatge (nivell mig)

5 lx

Llum d'emergència a les cambres tècniques (nivell mig)

5 lx

Llum d'emergència a dependències (nivell mig) ...........

5 lx

Llum d'emergència a túnel (nivell mig) ......................

5 lx

En l'estudi lumínic detallat per aconseguir els nivells desitjats, cal tenir en compte
especialment els coeficients de local i de manteniment (un 20% superior).
La il·luminació de l'estació tindrà en compte les especificacions recollides sobre la matèria
en el capítol relatiu a accessibilitat.

3.2.4.1.1.

Enllumenat normal

L'enllumenat normal alimentarà, bàsicament, tots els espais de l'estació, tant els destinats
al passatge com les cambres d'ordre tècnic (andanes, vestíbuls, passadissos, dependències,
sanitaris, cambres tècniques, etc.). També alimentarà l'enllumenat de túnel i les
dependències associades a ell. Es alimentat de xarxa commutada i no pot ser efectuat amb
làmpades amb retard de reencesa.
En tot aquest tipus d’enllumenat, es preveurà un sistema d’encesa i tancament de llum a
nivell local, automatitzat o remot segons les necessitats.
Estarà format per 3 sectors de llum independents distribuïts intercaladament, cadascun
amb un 25 % de la potencia total, de tal forma que un sector proporcioni el 25% de nivell
lumínic en qualsevol punt de l’estació.
Bàsicament ha de ser efectuat per lluminàries amb làmpada fluorescent amb el grau de
protecció adient a cada espai.
Els receptors d'enllumenat aniran equipats amb reactàncies electròniques Classe A0 (HF)
del tipus OSRAM de lux o TRIDONIC i disposaran de fluorescents o bombetes de baix
consum d’alt rendiment amb un mínim de 12.000h de vida útil i una depreciació del 10%,
complint totes les especificacions del apartat “Receptors d’enllumenat” d’aquest document.
S'ha tingut en compte en el disseny el muntatge de les lluminàries a fi de facilitat el
manteniment posterior. Cada lluminària ha de disposar de tallacircuits fusible.

3.2.4.1.2.

Enllumenat serè
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L'enllumenat de serè està repartit uniformement entre l'enllumenat normal en els espais
destinats al passatge, i ha de ser aproximadament un 25% del total (incrementant-lo, on
calgui, a fi de que hi hagi continuïtat i uniformitat d'enllumenat, especialment en
passadissos).
Es alimentat, únicament, pel subministrament de reserva. El tipus de lluminària i làmpada
serà idèntic a l'enllumenat normal, de manera que queda dissimulat en servei normal.
Han de disposar d'una lluminària de serè, a més, les cambres de baixa tensió,
comunicacions, senyalització, centre de transformació, Seccionadors i cabina cap d'estació.
Cada lluminària ha de disposar de tallacircuits fusible.

3.2.4.1.3.

Enllumenat de decoració

Es denomina enllumenat de decoració a aquell enllumenat destinat a destacar especialment
determinades parts del disseny de l'estació i els rètols de senyalització i informació (direcció
de les línies, etc.).
Aquest tipus d’enllumenat, disposarà d’un sistema d’encesa i tancament de llum lligat al de
l’enllumenat normal o automatitzat segons les necessitats.
Aquest enllumenat està alimentat l'enllumenat no commutat amb una sortida directe del
QGDBT i pot ser efectuat amb làmpades amb retard de reencesa, però en cap cas amb
enllumenat que utilitza Alta Tensió pel seu funcionament..
L’enllumenat de decoració no es tindrà en compte amb els càlculs lumínics de cada zona.
Quan l'enllumenat de decoració estigui apagat el nivell lumínic que ha de quedar a l'estació
es:
•

300 lx a l'andana.

•

200 lx als vestíbuls.

Es tindrà cura, especialment, del muntatge de les lluminàries a fi de facilitar el
manteniment (neteja i canvi de làmpades) i preveure el vandalisme (accessoris necessaris
per a la protecció de les lluminàries).
Cada lluminària ha de disposar de tallacircuits fusible.

3.2.4.1.4.

Enllumenat d'emergència i senyalització

L'estació ha de disposar d'enllumenat d'emergència i senyalització en tots els espais
destinats al passatge i, a més, en les cambres tècniques i del personal necessàries pel
funcionament de l'estació.
Bàsicament són les següents:
•

Andanes, vestíbuls, accessos, passadissos d'enllaç.

•

Cabina cap d'estació, sanitaris, cambres tècniques.
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•

Dependències del personal i sanitaris.
El nivell lumínic a l’eix del camí d’evacuació serà de 5 Lux en els espais destinats al

passatge, de 5 lux en les dependències del personal i a les cambres tècniques. Cal efectuar
l'estudi lumínic detallat per aconseguir el nivell desitjat en cada cas, i complir el que disposi
la reglamentació vigent. A més, els equips s'han de disposar de manera que indiquin amb
continuïtat el camí de sortida en cas d'emergència, especialment en passadissos.
Aquest enllumenat s'obtindrà amb equips autònoms amb una autonomia mínima de 2
hores.
Els equips dels espais destinats al públic seran del tipus fluorescent. En els espais on
l'alçada de muntatge sigui baixa, especialment passadissos ( < 2,50m ) estaran integrats
en l'enllumenat ambiental o be protegits amb doble carcassa.
Els equips de les cambres tècniques i dependències poden ser amb làmpades
incandescents o fluorescents.

3.2.4.1.5.

Enllumenat a sortides d’emergència

L’enllumenat de les sortides d’emergència es tractarà amb el procés de replanteig amb la
Direcció Facultativa de Metro del departament de Baixa Tensió i Seguretat Civil.

3.2.4.2.

Enllum enat de Túnel.

La il·luminació del Túnel el compondran cinc sistemes d’enllumenat, cascun per realitzar
una tasca diferent: enllumenat de seguretat d’accés al túnel,

enllumenat de servei de

túnel, enllumenat emergència de túnel, enllumenat de senyalització de refugis de túnel,
enllumenat de focus d’agulla i enllumenat de neteja en túnel.
L'enllumenat de túnel s'efectuarà amb Pantalles florescents estanques en cada capcer.
Cada estació alimentarà completament un capcer de cada costat fins l'altra estació.
Les lluminàries es fixaran amb suports d’acer galvanitzat i tacs químics, quedant la
lluminària lleugerament retirada de la paret, tot axó per tal d’evitar la corrosió del material.
En casos de coincidir amb una filtració o algú altre element ja instal·lat i de dificultós
trasllat, el punt de llum es desplaçarà el necessari.
L’alçada serà tal que permet treballar amb facilitat durant el muntatge i manteniment
(1,2m – 2,0m aprox.) i es mirarà de no destorbar mai el gàlib de pas de tren. Caldrà tenir
especial atenció a no interferir amb l’estrep dels vagons. Preferiblement les lluminàries
s’instal·laran a una altura inferior a la del estrep del vehicle que es tomarà com referència.
Quan no sigui possible s’instal·laran a una altura immediatament per amunt a la del estrep
del vehicle (aproximadament 15 cm amunt de la altura de la andana).
Per realitzar les entrades en les pantalles i les caixes s’utilitzaran els accessoris
corresponents per garantir el nivell d’estanqueïtat IP55 i la perforació de les caixes de
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derivació i pantalles es realitzaran preferentment per la part de sotal i mai per la part de
dalt amb la finalitat d’impermeabilitzar les caixes en cas de produir-se reixats d’aigua pel
túnel.
S’utilitzarà per la fixació de cable i ramificacions dins del túnel tacs per a brides UNEX, cada
40cm com a màxim, respectant la distància entre altres línies (REBT) i evitant el cables
estiguin en contacte directe amb la paret del túnel, per evitar en lo possible la humitat. Mai
es distribuirà pel fiadors de comunicacions o d’altres instal·lacions existents en túnel.
Per realitzar el pas per volta de túnel s’utilitzaran els elements de fixació adequats segons
les característiques particulars de l’estació (espai lliure entre catenària, secció tipus túnel,
proximitat Via 1 i Via 2).
La canalització segons els condicionants anteriors es realitzarà sota tub ignífug, lliure de
halògens i que garanteix un espai lliure del 30% com a mínim, quan el recorregut del
conductor quedi pròxim a catenària ( a una distància amb respecte a la vertical de la
catenària inferior a 1 metre).

3.2.4.2.1.

Enllumenat de seguretat d’accés al túnel

Cada estació disposarà d’aquest tipus d’enllumenat en el inici d’accessos a túnels, aquest
enllumenat estarà encès permanentment i te la finalitat de facilitar la visualització per part
del motorista de qualsevol obstacle en via i el control a traves del sistema de vídeo
vigilància l’accés a túnel de personal no autoritzat.
El sistema d’enllumenat genèric constarà de lluminàries estanques per cada costat del túnel
i per cada hastial de túnel amb fixació orientable de 1x36 W ó 1x18 W, segons
correspongui per estació per que sigui compatible amb l‘enllumenat ja existent en túnel i
reactància electrònica Classe A0, instal·lades a una altura tal que permet la fàcil instal·lació
i manteniment dels equips, no afecti a la normal circulació dels trens mantenint distància
de seguretat amb els estribos dels vehícles, de forma que tant la Via 1 com la Via 2 queden
enllumenades des del inici del túnel fins 50 metres dins del mateix i no afecti a la normal
circulació del trens.
El numero de lluminàries instal·lades dependrà de cada estació i quedaran definides per la
Direcció Facultativa de Metro en els plànols de projecte.
L’alimentació de les lluminàries es realitzarà amb una línia directa dels circuits crítics del
QGDBT en estacions noves i mitjançant derivació de la línia elèctrica d’endolls de túnel en
estacions existents. Cada estació alimentarà ambdós extrems de túnel realitzant-se un pas
per volta de túnel en cas necessari per portar la línia fins les noves lluminàries. En cas que
existeixi l’enllumenat de túnel que estigui alimentat des de un altra estació col·lateral i que
estigui instal·lat en el tram ocupat pel nou enllumenat de seguretat, s’eliminarà.
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Les lluminàries corresponents al enllumenat de túnel que coincideixin davant dels semàfors
de túnel, no passaran a formar part del enllumenat de seguretat. Hauran de seguir
treballant com enllumenat de túnel i quedar situades en el mateix joc.



Instal·lació i fixació d’enllumenat de seguretat al túnel

Les lluminàries tindran una separació que augmenta progressivament segons s’indica als
plànols i s’han de muntar, als costats dels túnels, horitzontalment amb inclinació de pocs
graus (15º es recomanable) en el cas que sigui possible i no afecti a la normal circulació
dels trens. En el cas particular d’estacions que pressentin un túnel per via única, la
separació de les lluminàries es mantindrà constant.
L’alçada serà aproximadament d’uns 50 cm des de pla de via.



Alimentació i distribució elèctrica de l’enllumenat de seguretat de túnel.

La alimentació elèctrica es realitzarà mitjançant una nova sortida del circuit crític del
QGDBT i en estacions existents es farà una derivació de las línies de endolls de túnel.
Es distribuirà 3F+PE de forma que la alimentació de les lluminàries sigui monofàsica i
s’equilibri les fases.
El mes pròxim a l’endoll inici túnel s’instal·larà caixa de distribució equipada amb
interruptor magnetotèrmic III curva C PdC 4,5 kA i calibre 10 A.
En el cas que a la zona de treball corresponent a la instal·lació de l'enllumenat de seguretat
de túnel es trobin “burladeros” de túnel, l'alimentació dels reflectors ubicats en els mateixos
(i que actualment s'alimenten des de la línia d'enllumenat de túnel) es realitzarà seguint el
criteri establert a continuació:
-

En el cas que el fluorescent “Burladero” estigui alimentat des de la línia
d'enllumenat de túnel de la pròpia estació: En aquest cas continuarà alimentant-se
des d'aquesta línia d'enllumenat. Per a això, es derivarà la línia des de caixa de
connexions més pròxima fins al fluorescent, o bé si la distància des del fluorescent
fins a la caixa més pròxima fora superior a 8,5 metres, es realitzarà derivació
directament de la línia d'enllumenat de túnel instal·lant una nova caixa de
connexions just en la vertical del “burladero”.

-

En el cas que el fluorescent “Burladero” estigui alimentat des de línia d'enllumenat
de túnel d'estació col·lateral: Amb l'objectiu de no barrejar terres a la zona de
treball i que es mantinguin els requeriments tècnics de distància de seguretat de 3
metres entre equips alimentats des d'estacions col·laterals, els reflectants
s'alimentaran en aquest cas des de la línia d'enllumenat de seguretat. Per a això es
realitzarà la derivació des de la caixa de connexions més pròximes al “burladero”.
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3.2.4.2.2.

Enllumenat de servei de túnel

L’enllumenat de Servei de túnel es composarà de pantalles estanques d' 1x36W ó 1x28W,
segons les existents a la resta del túnel. Aquest sistema d’enllumenat començarà desprès
de l’enllumenat de Seguretat d’accés a túnel i s’estendrà fins el començament de
l’enllumenat de Seguretat de l’estació col·lateral.
Les pantalles estaran situades a intervals regulars de 20 m en cada capcer i a portell entre
capcers (segons plànol tipus de Metro). A més, alimentaran les lluminària de les cambres
que pugui haver a túnel (ventilació de túnel, pou d'esgotament, etc...). Es col·locaran a una
alçada aproximada de 1’20 metres del pla de via.
Cada estació alimentarà completament un capcer de cada costat fins l'altra estació. El
capcer alimentat a cada costat serà el corresponent al sentit de circulació del tren a cada
via.
Aquest enllumenat s’alimentarà d’una línia independent del Circuit Crític de l’estació i
disposarà de telecomandament per l’encesa i la apagada des del centre de control local i
CCM.

3.2.4.2.3.

Enllumenat d’emergència de túnel.

L’enllumenat d’emergència estarà constituït pel mateix tipus de pantalles que el de Servei
de Túnel, amb les mateixes característiques, mateixa alçada i distancia entre equips (a
intervals regulars de 20 m en cada capcer i a portell entre capcers), però intercalades entre
les pantalles de servei de túnel (segons plànol tipus de Metro).
La diferencia principal d’aquestes pantalles amb les d’enllumenat de Servei de Túnel, es
l’alimentació de les mateixes, aquestes disposaran d’un circuit independent cada 12 equips
des del quadre de SAI i el cable d’alimentació serà resistent al foc, així la previsió de
número de circuits de SAI estarà condicionat per la llargada del túnel.
Aquest enllumenat disposarà de telecomandament per l’encesa i la apagada des del centre
de control local i CCM.

3.2.4.2.4.

Enllumenat de senyalització de refugis de túnel

Als refugis existents al túnel es disposaran equips de fluorescència amb sistema
autoluminiscent amb les característiques exposades en el punt “Receptors d’enllumenat”
d’aquest document.

3.2.4.2.5.

Enllumenat de Focus d’agulla.

En el túnel s'instal·larà uns focus estancs, pantalla fluorescent estanca de 2x18W IP55,
inclinada per a il·luminar cada agulla de vies quan n'hi hagin o quan explotació detecti un
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punt crític en el túnel que ho requereixi. Les característiques d’instal·lació es recullen a
l’apartat “Receptors d’enllumenat” d’aquest document.
Aquest enllumenat disposarà d’una línia directa dels circuits Crítics des de la cambra de
Baixa Tensió, per tots els fucus existents a lo llarg del recorregut paral·lel al de l’enllumenat
de servei de túnel.

3.2.4.2.6.

Enllumenat de neteja en túnel.

A les cues de maniobra i túnels on sigui previst aparcar trens es disposarà d'enllumenat
específic per a la neteja dels trens. Aquest ha d'efectuar-se amb lluminàries fluorescents
estanques de 2x36W HF estanques col·locades cada 2 m i a cada costat de túnel, a 3 m
d'alçada sobre el nivell del carril (segons plànol tipus de Metro). Cal, a més, pintar de color
blanc una franja a tot el llarg de l'enllumenat de neteja de 1,50m d'ample a fi de reforçar
l'entrada de la llum a l'interior dels cotxes. Les característiques d’instal·lació es recullen a
l’apartat

“Receptors d’enllumenat”

d’aquest document. Aquest circuit ha de tenir

alimentació independent des dels circuits crítics del quadre general.

3.2.4.2.7.

Esquema funcional d’enllumenat de túnel:

Circuit Crític QGDBT

Encesa Fixa

Enllumenat de seguretat d'accés a Túnel "Direcció A"

Encesa Fixa

Enllumenat de seguretat d'accés a Túnel "Direcció B"

Encesa Telecomandada

Enllumenat de túnel "Direcció A"

Encesa Telecomandada

Enllumenat de túnel "Direcció B"

Encesa Fixa

Endolls de túnel - Enllumenat senyalització de refugis.

Encesa Fixa

Enllumenat focus d'agulla "Direcció A"

Encesa Fixa

Enllumenat focus d'agulla "Direcció B"

Encesa Manual

Enllumenat de neteja en túnel

Circuit de SAI

Encesa Telecomandada

Enllumenat d’emergència de Túnel "Direcció A - Circuit 1"

Encesa Telecomandada

Enllumenat d’emergència de Túnel "Direcció A - Circuit 2"

Encesa Telecomandada

Enllumenat d’emergència de Túnel "Direcció B - Circuit 1"

Encesa Telecomandada

Enllumenat d’emergència de Túnel "Direcció B - Circuit 2"
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3.2.4.3.

Xarx a de preses de corrent d’estació i túnel.

3.2.4.3.1.

Xarxa d'endolls de l'estació

L'estació disposarà bàsicament d'endolls de força per a tasques de neteja als espais
destinats al públic i per a tasques de manteniment a totes les cambres i espais on calgui. A
més, hi hauran els endolls específics dels diversos equips de l'estació.
Als sanitaris, al costat dels miralls, s'ha de disposar d'un endoll per neteja personal, i d'un
altre endoll per a la connexió d'un assecador de mans elèctric.
Els endolls per a neteja d'andanes, vestíbuls, accessos i passadissos seran del tipus CETAC
32A II+T, amb tapa de protecció, i estaran ubicats de manera que no hagi més de 16
metres entre ells. Aquests endolls s'alimentaran de les línies respectives del quadre
general. Es disposaran pels serveis de neteja com a mínim les següents presses de corrent:

Accessos:
Vestíbuls:
Peresívols i plantes
intermèdies:
Passadissos:
Andanes:
Zona de Vies:
Depòsit
d'estacionament de
trens:
Dependència de neteja

Una presa 2P-T / 16A de corrent per accés.
Dos preses de corrent 2P-T / 16A per
vestíbul.
Una presa de corrent 2P-T / 16A.
Una presa de corrent 2P-T / 16A. cada 25
metres.
Una presa de corrent 2P-T / 16A. cada 25
metres.
Una presa de corrent 3P-T / 32A en mig de
cada andana per l'aspirador de vies.
Una dependència amb dos presses de
corrent 2P-T / 16A..
Dos dependencies amb dos presses de
corrent 2P-T / 16A. cada una.

Circuit No Crític
Circuit No Crític
Circuit No Crític
Circuit No Crític
Circuit No Crític
Circuit Crític

Circuit No Crític

Circuit No Crític

S'han de disposar presses de força del tipus CEE-17 32A III+T, per a soldadura elèctrica,
als accessos, andanes i vestíbuls, un per a cada accés i dos o més per a cada vestíbul,
segons grandària.
Totes les cambres disposaran com a mínim d'un endoll per a tasques de manteniment de
16A II+T tipus schuko.
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3.2.4.3.2.

Xarxa d'endolls a túnel

Els endolls de túnel estaran situats cada 3 punts de llum (45 m) en el capcer via 2, i cada
estació alimentarà els dos trams d'interestació adjunts. Han de ser alimentats per línia
independent de l'enllumenat. Cada punt disposarà d'una caixa de presa de força amb dos
endolls: un de 32A III+T i un de 32A II+T (segons plànol tipus en preparació).
A més, hi hauran dos caixes de presa de força en el tram de via de l'estació alimentats de
la mateixa línia d'endolls de túnel, situades al voladís de l'andana de via 2.
A les cues de maniobra i túnels on sigui previst aparcar trens es disposarà d'endolls per la
neteja de interior dels cotxes. Aquesta xarxa d'endolls constarà d'un endoll schuko de 16A
II+T sota cada lluminària de neteja a una alçada de 2,7 m del nivell del carril. Aquest
circuit ha de tenir alimentació independent des del quadre general i ha de ser circuit no
commutat.

3.2.5.

Enllumenat d’accessos: banderola, cortina de llum i rètols

Cada accés d’estació disposarà d’una banderola, una alimentació pels rètols de
senyalització i les cortines de llum d’escala exterior necessàries.

3.2.5.1.

Banderola

La Banderola de carrer te com objectiu indicar als vianants que es trobin a una certa
distància l’existència d’un accés obert de Metro a la vora. Aquest indicador incorporarà un
sistema d’enllumenat que garantirà l’encesa del rètol quan no hi hagi prou nivell lumínic per
ser vista i la porta de l’accés estigui oberta.
El conjunt de Banderola estarà composta de un sòcol d’ancoratge encastat al terra, un
suport vertical fixat a una platina, un difusor de senyalització i un sistema d’enllumenat
alimentat des de un quadro de maniobres.
La platina del suport vertical es fixarà al sòcol d’ancoratge soterrat i estandarditzat per FMB
i es situarà a prop de l’accés, a una distància no inferior de tres metres de qualsevol
objecte metàl·lic fixa com: bancs de carrer, papereres, faroles, espais publicitaris, etc. Per
evitar intercanvis de corrents vagabundes de diferents postes de terra.
El difusor estarà definit en cada cas pel departament corresponent de FMB i indicarà en tot
cas l’adaptabilitat de l’accés en qüestió per persones amb dificultats físiques.
L’alimentació d’aquesta senyalització es realitzarà des del Circuit Crític d’enllumenat que es
trobi mes a prop de l’accés en qüestió, aquest circuit proveirà de corrent a un quadre de
maniobra exclusiu per la llum de la banderola i fixat a la sortida del accés a una alçada
entre 1,5 i 2 metres.
El sistema de maniobra d’encesa de la banderola estarà centralitzat a un armari metàl·lic
amb un pany de clau triangular i estarà compost d'una protecció magnetotèrmica de 10A,
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un diferencial amb una sensibilitat de 30mA, una font d’alimentació monofàsica 230V/ca–
24V/ca de 200VA de potencia i un selector per escollir manual ó automàtic. Les senyals
d’entrada pel funcionament automàtic seran donades per un final de carrera instal·lat a la
porta de l’accés i un interruptor crepuscular amb sistema antivandàlic. Amb el selector en
posició manual la banderola quedarà encesa permanentment.

3.2.5.2.

R ètols de senyalització d’accessos

L’enllumenat dels Rètols de Senyalització d’accessos alimentarà els cartells indicadors
definits pel departament corresponent de Metro, en tot cas s’alimentarà del mateix circuit
Crític que la banderola i disposarà d’un subquadre i una automatització d’encesa i
tancament propi segons plànols tipus de Metro.

3.2.5.3.

Cortina de llum d’accéssos

L’enllumenat exterior d’accés estarà compost per una cortina de llum de leds d’alta
potencia de color blanc que enfocarà l’escala. Aquesta cortina s’ubicarà sota del cartell de
senyalització d’accessos. L’alimentació es realitzarà amb el circuit d’enllumenat de Seré més
proper a cada accés i estarà permanentment encesa.
La cortina de Llum disposarà d’un subquadre metàl·lic IP55 antibandàlic, amb una font
d’alimentació independent ubicada lo més a prop possible del accés.

3.2.6.

Pous d'esgotament

En aquest pou hi aniran com a mínim dues bombes de la potència necessària per
l'esgotament de dites aigües, aniran alimentades des del circuit crític del quadre general de
Baixa Tensió de l'estació i el sistema estarà preparat per accionar les dues bombes a l’hora
contant un 25% més de potencia per l’arrencada.
El funcionament de les bombes s'efectuarà de manera automàtica mitjançant un dispositiu
detector de nivells. Es disposarà de línies de senyalització i alarmes des del autòmat
programable (PLC), instal·lat a peu de bombes, fins l'armari de control en la cabina de cap
d'estació i, paral·lelament mitjançant el control de l'estació cap el lloc central de
comandament.

3 .2.7.

Escales mecàniques i passadissos mòbils

Les escales mecàniques es disposaran per a poder facilitar l'accés o sortida dels usuaris del
Metro.
S'intentarà instal·lar les escales mecàniques en els diferents canvis de nivell existents a
l'estació, des de l'entrada de la mateixa fins a les andanes.
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de complir les condicions establertes en
el plec:
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“ PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES ESCALES MECÀNIQUES DEL FMB”, versió
vigent, elaborat pel departament de Projectes de BT/EM de Metro.
Per cada escala mecànica o passadís mòbil, es preveurà una alimentació del circuit No Crític
i una alimentació del circuit Crític per l’enllumenat de balustrada de l’escala mecànica.
Les presents especificacions tècniques estableixen els requisits per les escales mecàniques
que s'han d'instal·lar a les estacions i túnels del Metro de Barcelona, aplicables tant per a
les de nova construcció i instal·lació com per a les de remodelació de les ja existents.

3.2.8.

Aparells Elevadors

Es disposarà dels aparells elevadors necessaris per poder comunicar el carrer amb els
vestíbuls i andanes per facilitar l'accés al Passatge de Mobilitat Reduïda (PMR) i a persones
amb dificultats.
Això implica la col·locació d'un aparell elevador que comuniqui el carrer amb el vestíbul i
dos aparells elevadors entre el vestíbul i cada una de les andanes.
S'ha de tenir en compte que al vestíbul, entre l'accés de l'aparell elevador carrer-vestíbul i
l'accés dels aparells elevadors vestíbul-andanes, ha d'haver la línia de peatge, de forma que
es pugui efectuar el pagament del trajecte a realitzar.
Preferentment i si l’alçada ho permet s’instal·larà ascensors d’impulsió elèctrica sense
cambra de màquines, connectant-se en el circuit de 400V Crític del QGDBT.
En el cas de no ser possible, s’escollirà un ascensor amb impulsió Oleodinàmica i
s’alimentarà del embarrat de 400V No Crític del QGDBT.
Segons el tipus d’impulsió del ascensor s’hauran de complir les condicions establertes en el
plec corresponent:
“PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS ASCENSORS HIDRÀULICS DEL FMB”, versió
vigent, elaborat pel departament de Projectes de BT/EM de Metro.
“PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS ASCENSORS ELÈCTRICS DEL FMB”, versió
vigent, elaborat pel departament de Projectes de BT/EM de Metro.
Les presents especificacions tècniques estableixen els requisits pels aparells elevadors
(ascensors) que s'han d'instal·lar a les estacions i túnels del Metro de Barcelona, aplicables
tant per a les de nova construcció i instal·lació com per a les de remodelació de les ja
existents.

3.2.9.

Ventilació d'estació i túnel

Del quadre general de distribució sortiran les línies independents d'alimentació dels equips
d'estació i túnel amb els interruptors i proteccions corresponents.
A peu dels equips s'instal·laran els quadres de maniobra i potència corresponents amb els
seus contactors, proteccions magnetotèrmiques de motors, etc... Aquest equips
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telecomandats a distància mitjançant autòmats programables (PLC) instal·lats a l'interior
del quadre, a peu de ventilador.
Els ventiladors de túnel, degut a estar situats a distàncies llunyans del quadre general de
distribució de l'estació, s'alimentaran amb tensió de 3x400 V., mitjançant el secundari de
400V. del transformador de mitja tensió del centre de transformació, a fi de perdre les
pèrdues en la línia.
Per efectuar la ventilació, s'ha previst instal·lar, En cadascun dels trams d'interestació un
ventilador del tipus axial de dues velocitats de gir.
El motiu de preveure dues velocitats de gir al ventilador és pensant en les èpoques
intermitges o extremes, de manera que quan la temperatura exterior sigui baixa (p.e. 10
oC.) disminuïm el cabal d'aire extret i així aprofitem la calor produïda per a la confortabilitat
dels usuaris.
L'entrada d'aire a la línia s'efectuarà per les estacions de dues formes; una, forçada
mitjançant ventiladors axials de dues velocitats de gir, i una altra per depressió d'accessos.

3.2.10.

Equips de Clim atització de dependències

Es preveurà la necessitat d’instal·lar en les estacions els equips de climatització necessaris
per condicionar les sales tècniques i definides de explotació. Els compressor s’ubicaran en
zones suficientment ventilades i no accessibles al passatge, en tot cas es definirà en el
replanteig la ubicació segons les mides y potencia de l’equip.
Com a mínim es preveuran les següents
•

Centre de Control d’estació.

•

Cambra de comunicacions.

•

Cambra de comunicacions auxiliars.

•

Sala de SAI.

•

Sala de GSM.

•

Despatxos.

•

Sales de descans.

•

Cambra d'enclavaments (doble equip de climatització).

Tot el recorregut de les instal·lacions frigorífiques i elèctriques es realitzarà per dintre de
safates de plàstic de color crema o gris (lliure d’halogenurs, autoextinguible, M1) exclusives
per aquestes instal·lacions, amb dos compartiments per separar les línies elèctriques i les
de maniobra amb les frigorífiques i de desguàs.
Pels canvis de direcció i diferents accessoris, s’utilitzaran peces fixades a la canal o paret
amb cargols, no vandalizable, en cap cas s’instal·laran accessoris a pressió.
En les instal·lacions de climatització superiors a 5kW tèrmics es disposarà de tota la
documentació a la Direcció Facultativa de Metro segons s’exposa en el RITE - ITE 07.
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3.2.11.

Telecontrol d’I nstal·lacions Fix es

El sistema d’instal·lació i els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de complir les
condicions establertes en el plec:
“PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONTROL CENTRALITZAT D’INSTAL·LACIONS
FIXES DEL FMB”, versió vigent, elaborat pel departament de Projectes de Comunicacions i
telecontrol de Metro.
Les presents especificacions tècniques estableixen els requisits de materials i el sistema de
muntatge de les instal·lacions de Telecontrol d’instal·lacions fixes que s'incorporaran a les
estacions de Metro de Barcelona, aplicables tant per a les de nova construcció i instal·lació
com per a les de remodelació de les ja existents.

3.2.12.

I nstal·lacions Contraincendis.

El sistema d’instal·lació i els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de complir les
condicions establertes en el plec:
“PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ
D’INCENDIS DEL FMB”, versió vigent, elaborat pel departament de Projectes de Protecció
Civil de Metro.
Les presents especificacions tècniques estableixen els requisits de materials i el sistema de
muntatge de les instal·lacions contraincendis que s'incorporaran a les estacions de Metro
de Barcelona, aplicables tant per a les de nova construcció i instal·lació com per a les de
remodelació de les ja existents.
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PLEC DE CONDICIONS PER LA IMPLANTACIÓ DE NOUS
SISTEMES D'ENLLUMENAT EFICIENT A LES INSTAL·LACIONS
DE FMB.
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S’afegeix requeriment de garantia de 5 anys al producte
complert

3
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J. Sánchez

El rendiment de les llampares escollides serà superior a
100 Lúmens/W. (5.1)
Els fabricants de la font de llum han de garantir una
uniformitat de colors blancs, situant els seus productes
en variacions iguals o inferiors a 2 SDCM a l’àrea de la
el·lipse de MacAdam i a lo llarg de la corba de Plank. (5.1)
Els fabricants de lluminàries, fonts de llum i equips auxiliars han
de ser membres de l’associació internacional Zhaga, que
treballen per la unificació de sistemes combinats de productes
LED. (5.1 – 5.2 – 5.3)
Es demana que les lluminàries disposin d’equips auxiliars
amb
desconnexió
automàtica
individual
per
sobretensions, escalfament i curt circuit, amb reconnexió
automàtica (5.3).
Els equips auxiliars estaran preparats per temperatures
ambients constats de 45ºC.(5.3)
La vida útil dels equips auxiliars serà un 20% superior a
la vida útil de la font de llum i com a mínim 80.000h.
(5.3)
Certificat que conforme el fabricant de lluminària, fonts de llum i equips
auxiliars son membres de l’associació internacional de fabricants
d’il·luminació Zhaga. (6.1)
Es demana amb el certificat d’assaig de la temperatura de color, la
ubicació a l’àrea de la el·lipse de MacAdam i a lo llarg de la corba de
Plank, situant els seus productes en variacions iguals o inferiors a 2
SDCM. (6.1)
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1. OBJECTE.
Després del impuls tecnològic dels darrers anys al desenvolupament de sistemes d’enllumenat més eficients, es crea
aquest document que està dirigit a la selecció de nous sistemes d’enllumenats més eficients, el càlcul i el disseny per
la implantació.
Amb la publicació d’aquest document s’estableixen els criteris bàsics pel disseny i selecció de sistemes d’il·luminació
eficients a les instal·lacions de FMB.

2. ABAST.
La aplicació del contingut d’aquest document serà requeriment de FMB a partir de gener de 2015 i englobà als espais
explotats per FMB com la xarxa de transport de Metro (andanes, passadissos i vestíbuls), oficines, tallers i
dependències en general de Metro.
S’inclouen les ampliacions, modificació i creació de nous espais amb explotació de FMB.

3. NORMATIVA APLICABLE.
3.1. NORMATIVA GENERAL
Tots els productes inclosos en aquest àmbit estaran sotmesos obligatòriament al marcat CE, indicant que tots els
elements o/i components compleixen amb la legislació vigent i qualsevol altra associada que a cada cas sigui aplicable.
La modificació d'una lluminària ja instal·lada i equipada amb llum de descàrrega o d'una altra tecnologia, adaptant-la a
diferents solucions amb fonts de llum tipus LED (ja sigui mitjançant “llums de reemplaçament”, “substitució del
sistema òptic” o “sistema LED Retrofit”) implica operacions tècniques, mecàniques i/o elèctriques (per exemple,
desconnectar
o
bypassar
l'equip
existent),
que
comprometen
la
seguretat
i
característiques de la lluminària original i poden originar diferents problemes en l'àmbit de seguretat, funcionament,
compatibilitat electromagnètica, marcat legal, consideracions mediambientals, distribució fotomètrica,
característiques de dissipació tèrmica, flux, eficiència de la lluminària, consum, vida útil i garantia.
En aquests casos, el producte resultant de les modificacions anteriorment esmentades es converteix en una nova
lluminària; per tant, qui efectua aquestes modificacions passa a convertir-se en fabricant de la mateixa, sent-li
aplicable la totalitat de la Legislació i Normativa , així com la responsabilitat sobre el producte, sobre el seu correcte
funcionament, sobre la seguretat elèctrica i mecànica tant del producte com de la instal·lació elèctrica associada.
En qualsevol cas aquesta transformació haurà de complir les prescripcions incloses en els diferents apartats d'aquest
document.
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En l'actualitat, les lluminàries d'enllumenat interior i exterior, i en concret aquelles que incorporen tecnologia LED,
estan sotmeses a la següent Legislació:
 RD 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en
aparells elèctrics i electrònics (Directiva ROHS 2011/65/UE)
 REGLAMENT (UE) núm. 1194/2012 DE LA COMISSIÓ de 12 de desembre de 2012 pel qual s'aplica la Directiva
2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en el que concerneix als requisits de disseny ecològic
aplicables als llums direccionals, als llums LED i als seus equips.
 REGLAMENT (UE) núm. 874/2012 DE LA COMISSIÓ de 12 de juliol de 2012 pel qual es complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a l'etiquetatge energètic dels llums elèctrics i
les lluminàries.
 Reglamento CE nº 245/2009, de la Comissió de 18 de març pel qual s'aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlament Europeu relatiu als requisits de disseny ecològic, per a llums, balastos i lluminàries.
 RD 1890/2008, que aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les
seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 i la seva Guia d'Interpretació.
 RD 1544/2007 de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no
discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat.
 Directiva de Baixa Tensió- 2006/95/CEE. Relativa a l'aproximació de les Legislacions dels estats membres
sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió.
 RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Secció HE 3– Eficiència
energètica en instal·lacions d'il·luminació. (UNE EN-12464, il·luminació dels llocs de treball en interiors).
 RD 57/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableixen prescripcions per a l'increment de la seguretat del parc
d'ascensors existent. (UNE EN 81, Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d'ascensors.)
 Normativa Europea EuP 2005/32/ECI (Requisits de disseny ecològic per productes que utilitzen energia)
 Directiva de Compatibilitat Electromagnètica- 2004/108/CEE. Relativa a l'aproximació de les Legislacions dels
estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica i per la qual es deroga la directiva 89/336/CE.
 RD 842/2002 pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions Tècniques
Complementàries ITC-BT-01 a ITC-BT- 51.
 RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball.
 RD 154/1995, pel qual es modifica el Reial decret 7/1988, de 8 de gener, sobre exigències de seguretat del
material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió i la seva Guia d'Interpretació.
 Esborrador CIE TC 4-48. “The effect of spectral power distribution on lighting for urban and pedestrian areas”.
En fase d'elaboració i redacció.
 Notes tècniques de Prevenció (NTP) particulars de cada escenari, publicades pel ministeri de treball i
assumptes socials.
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Requisits de Seguretat:

 UNE EN 60598-1 Lluminàries. Requisits generals i assajos.
 UNE EN 60598-2-3 Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries d'enllumenat públic.


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

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

 UNE EN 62471-2009 Seguretat foto-biològica de llums i aparells que utilitzen llums.
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
dels equips d’il·luminació i similars.
Components de les lluminàries:
 UNE-EN 62031. Mòduls LED per il·luminació general. Requisits de seguretat.
 UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requisits particulars per a dispositius de
control electrònics alimentats amb corrent continu o corrent altern per a mòduls LED.
 UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats en corrent continu o corrent altern per a mòduls
LED. Requisits de funcionament.
Es troben en tramitació les normes IEC PAS 62717 sobre requeriments de comportament dels mòduls LED i l'IEC PAS
62722 sobre requeriments de comportament de les lluminàries.
Ambdues són de gran importància perquè exigeixen la classificació de les lluminàries en funció de IRC, la dispersió de
color, el manteniment del flux i la seva eficàcia en lm/W.
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3.2. NORMATIVA INTERNA DE FMB
Sense ser una llista exhaustiva ni limitatiu, són aplicable les següents normatives particulars de F.C.M.B:
 Normes per a l'execució de treballs per personal extern en la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Normes de seguretat per a treballs en la zona de vies de la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Normes per a la realització d'operacions de tall i reposició de tensió en la xarxa de Ferrocarril Metropolità de
Barcelona.
 Normativa general i procediments d’homologació pels pilots de seguretat.
 Plec de prescripcions tècniques dels ascensors hidràulics del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Plec de prescripcions tècniques dels ascensors elèctrics del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Plec d'especificacions tècniques de les escales mecàniques del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Plec d’especificacions tècniques dels passadissos mòbils del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Especificacions tècniques per la posada a terra d’estructures metàl·liques sobre catenària rígida.
 Especificacions tècniques del Sistema d’Adquisició de Dades Elèctriques de la Xarxa de BT de FMB.
 Especificacions tècniques de l’enllumenat i senyalització d’accessos d’estacions.
 Especificacions tècniques pels Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda a la Xarxa de BT de FMB.
 Extracte d'especificacions tècniques de pous de esgotament i fosses sèptiques.
 Plec de prescripcions tècniques del sistema de detecció i extinció d’incendis del Ferrocarril Metropolità de
Barcelona.
 Extracte d’especificacions tècniques d’instal·lacions comercials del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Plec d’especificacions tècniques del sistema de senyalització de emergència als túnels del Ferrocarril
Metropolità de Barcelona”.
 Plec d’especificacions tècniques dels ventiladors del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
 Compromisos mediambientals, proveïdors i subcontractistes.
 Clàusula general mediambiental.
 Instruccions per la gestió de residus d’empreses subcontractades.
En general, totes les prescripcions que figurin en les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guardin relació
amb les obres relatives al sistema d'adquisició de dades elèctrics en els quarts de baixa tensió de les estacions de
Metre, amb les seves instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.
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4. CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY.
Els indicadors principals per determinar la idoneïtat del sistema d’enllumenat a implementar seran els següents:








Mínim cost d’adquisició.
Mínim temps de muntatge per la implantació en les instal·lacions noves o existents (substitució per
l’enllumenat actual).
Mínim cost de muntatge per la implantació en les instal·lacions noves o existents (substitució per
l’enllumenat actual).
Qualitat lumínica, rendiment lumínic, nivells lumínics, uniformitat, enlluernament, nivell cromàtic, etc.
Consum energètic, estalvi, obsolescència i amortització de la instal·lació.
Degradació de la qualitat lumínica.
Operacions de manteniment, adquisició de recanvis, substitució o ampliació d’equips al llarg termini

4.1. REQUERIMENTS GENERALS DE DISSENY.
La il·luminació de cada zona estarà determinada per l’activitat que es desenvolupi en aquell espai i les exigències
requerides de seguretat i els requeriments de disseny particular del apartat 4.2 d’aquest document.
L’aprofitament de la llum natural existent es tindrà en compte en la distribució, en tot cas sempre es completarà o
reforçarà amb il·luminació artificial. Sempre es garantiran unes condicions de visibilitat adients.
Es projectarà un sistema d’il·luminació GENERAL. El tipus, l'alçada i la distribució de la lluminària es realitzarà amb fi
d'obtenir una il·luminació uniforme de tota la zona amb sistemes d’il·luminació eficients, en qualsevol cas, a les
estacions i oficines l’alçada d’instal·lació serà entre 2’5mts i 3mts, i a la resta de centres de treball s’aplicaran aquestes
distancies sempre que sigui possible.
Quan existeixin desnivells pronunciats o canvis al pla de terra, amb proteccions o sense, es deixarà una distancia entre
la bora del desnivell o canvi de pla i l’eix d’instal·lació dels equips d’enllumenat de 1,2mts per garantir un
manteniment dels equips lo mes àgil i segur possible.
A totes les zones i als casos més desfavorables es deixarà una alçada mínima lliure de pas de 2,2mts.
El disseny del sistema d’il·luminació principalment del TIPUS DIRECTE i a cada zona es tindrà en compte:
- Planificació d’us de cada zona i/o distribució d’espais de treballs.
- Implantació de sistemes de reforç d’il·luminació allà on calgui per tal de no tenir que d’augmentar el nivell
lumínic general per un punt concret de demanda lumínica.
S’aplicaran els següents coeficients en el càlcul de disseny inicial:
o Coeficient d’UNIFORMITAT lumínica en cada espai > 60%, exceptuant a diverses zones de túnel.
o El índex d’ENLLUERNAMENT (UGR) recomanat serà de entre 19 i 28. Es prendran els valors de
referencia aconsellats per la “GUIA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS
RELATIVOS A LA UTILITZACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO” publicat pel Ministeri de Treball i
l’institut Nacional de seguretat e higiene al treball.
o En àrees adjacents amb diferents necessitats lumíniques, el factor entre els nivells màxims i mínim
serà inferior a 5 per evitar canvis bruscos d’il·luminació.
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o

Coeficient de MANTENIMENT apropiat per garantir aquests valors mínims durant dos anys i sense
manteniment de neteja de llumenera.

Per l’obtenció d’aquest coeficient de manteniment, s’aplicaran els calculats de forma teòrica, segons la norma IESNA
(Illuminating Engineering Society of North America).
En qualsevol cas el valor màxim de coeficient de manteniment serà de 0’67 (segon UNE EN-12464) i els valors del
coeficient de manteniment a una estació es considerarà de forma independentment per a vestíbuls, andanes i
passadissos.
o

S’aplicaran els nivells de reflexió del terra, les parets i el sostre segons la taula següent:

TERRA
SOSTRE
PARETS

COLOR
CLAR
FOSC
CLAR
FOSC
CLAR
MITG
FOSC

REFLEXIÓ (%)
25
10
50
30
50
30
10

Taula 4.1.1
o

El Valor de Eficiència Energètica de la Instal·lació d’Il·luminació no superarà la indicada en la taula
següent (CTE). Sempre es consideraran els valors límits del Grup 1 (Zones de no representació).
Grup Zones d’activitat diferenciada VEEI

límit VEEI (W/m2)

Zones d'us administratiu en general.

3,5

Andanes d'estacions de transport.
Estacions de transport: espais destinats al trànsit
de viatgers com a vestíbuls d'estacions, àrees de
connexió, d'ascensors, àrees de mostradors de
taquilles, facturació i informació, àrees d'espera,
sales de consigna, etc.
Zones comunes: espais utilitzats per qualsevol
persona o usuari, com a rebedor, vestíbuls,
passadissos, escales, espais de trànsit de
persones, condícies públiques, etc.
Aules de formació, sales de reunions i
laboratoris
Magatzems, arxius, sales tècniques, office,
menjadors i cuines.
Aparcaments Vehicles (cotxes, trens i autobusos)

3,5

4,5

4,5
4
5
5

Sales d'exposicions o fires.
3,5
Salons d'actes, auditoris i sales d'usos múltiples i
convencions, sales d'oci o espectacle, sales de
10
reunions i sales de conferencies.
Espais destinats a hostaleria i restauració.
10
Zones destinades a tendes i petit comerç.

10

Taula 4.1.2
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Es garantirà a cada zona el nivell d’il·luminació mínim requerit per la normativa vigent mes restrictiva, sent a data
d’avui les següents:
- RD 1544/2007 de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no
discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat.
- RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball.
- RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- RD 57/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableixen prescripcions per a l'increment de la seguretat del parc
d'ascensors existent. (UNE EN 81, Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d'ascensors.)
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Secció HE 3– Eficiència
energètica en instal·lacions d'il·luminació. (UNE EN-12464, il·luminació dels llocs de treball en interiors)
Aquets valors mínims estan indicats per cada zona a la Taula 4.1.4 d’aquest document, i s’han de garantir passats dos
anys de la instal·lació o neteja de la mateixa, sense efectuar manteniment de neteja de la llumenera durant aquest
termini.
El nivell lumínic es mesurarà a nivell de terra, tant el les zones d’us general com a vies d’evacuació.
No obstant, independentment dels valors de la Taula 4.1.4, segons les tasques concretes i puntuals a desenvolupar als
diferents llocs de treball, es garantiran els següents nivell mínims d’il·luminació al punt de treball:

Activitats i Tasques.

Nivell lumínic
mínim requerit

Exigència visual Baixa

100 lux

Pintat, bufat, rentat, canvi peces, manteniment motors
agulles, revisió visual de l’estat de les vies, etc.

Exigència visual
Moderada

200 lux

Màquines i eines pesades, manteniment equips a pous,
manteniment instal·lació CBT, etc.

Exigència visual Alta

500 lux

Soldadura, treballs amb PVD’s (a qualssevol dependència),
detecció d’esquerdes a motors, etc.

Exigència visual Molt Alta

1000 lux

Treballs de delineació, sales d’enclavaments, soldadura
d’equips electrònics.

Taula 4.1.3
Aquest nivells lumínics es podran aconseguir amb il·luminació localitzada o portàtil, sempre amb autorització expressa
del tècnic competent de FMB.
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Taula 4.1.4

CLASSIFICACIÓ
RD 486/1997
LLOC DE
TREBALL
ACTIVITAT
(Exigència
visual)

LUX MÍNIMS A NIVELL
DE TERRA

NORMA
APLICABLE

100 (*) lux

RD-486/1997

Us habitual

--

150 lux

RD-1544/2007

--

--

300 lux

UNE EN-12464

--

--

Portes accés ascensors, muntacàrregues, etc.

50 lux

UNE EN 81-1

--

--

Zones amb plafons d’informació.

300 lux

UNE EN-12464

--

--

Salas de Control (CCM, CCE, CCAUX, etc.)

500 lux

RD-1544/2007

--

--

Recepcions, oficines d’atenció al client, etc. (zones de pas)

300 lux

UNE EN-12464

--

--

Zones de treball amb Pantalles d’ordinadors (PVM)

500 lux

RD-486/1997

--

ALTA

Andana. Bora d’andana (1,5 mts des de bora d’andana)

200 lux

RD-1544/2007

--

--

Andana. Genèricament

150 lux

RD-1544/2007

--

--

200 lux

RD-486/1997

Us habitual
+ (*)

200 (*) lux

RD-486/1997

--

MODERADA

200 (*) lux

RD-486/1997

--

MODERADA

200 lux

RD-1544/2007

--

--

Sales de descans

100 (*) lux

RD-486/1997

Us habitual

--

Vestuaris, serveis i lavabos.

100 (*) lux

RD-486/1997

Us habitual

--

Magatzem, enllumenat general tallers

200 lux

UNE EN-12464

--

--

Tallers d’electrònica

1500 lux

UNE EN-12464

--

ALTA

Cambres d’enclavaments i senyals ferroviàries de FMB

1000 lux

RD-486/1997

--

MOLT ALTA

Arxius, copiadores, àrea de circulació

300 lux

UNE EN-12464

--

--

Sales d’us administratiu (lectura, escriptura, etc.)

500 lux

UNE EN-12464

--

--

Llocs de treball de dibuix assistit (CAD)

1000 lux

RD-486/1997

Sales de reunions i formació

500 lux

UNE EN-12464

--

--

50 (*) lux

RD-486/1997

Us ocasional

--

5 (*) lux

REBT/2002

--

--

25 lux

NTP - 408

--

--

50 (*) lux

RD-486/1997

Us ocasional

--

25 lux

Normativa interna
FMB

--

--

ZONA
Itinerari accessible (vestíbuls, passadissos, passarel·les de treball, etc.)
Escales i rampes (fixes i mòbils), s’inclouen 2,5 mts d’embarcament
superior i inferior.
Àrea de venta al públic (zona màquines expenedores, línia de peatge,
CGE, taquilles de venta, etc.)

Andana. En trams amb confluència de circulació, alta ocupació,
possibilitat d’aglomeracions o que existeixin riscos apreciables de
caigudes, xocs o altres accidents.
Cambres Tècniques. (Salas de calderes, compressors, Cambres
Ventilacions, Fosses sèptiques, pous esgotament, etc.)
Cambra de màquines d’ascensors
Menjadors

Sortides de Emergència
Túnel (Els treballs de manteniment es realitzaran amb equips portàtil
d’il·luminació)
Zones d’accés amb escales de Gat (pous esgotament, ventilació, accés
a vies des de andanes, etc.)
Escales de gat situades a zones fosques (pous, astial de túnel, etc.)
Zones amb agulles de vies. (Els treballs de manteniment es realitzaran
amb equips portàtil d’il·luminació)

MOLT ALTA

(*) Es doblarà el nivell lumínic requerit en les àrees, locals o vies de circulació, que per les seves característiques d’estat, confluència de circulació,
alta ocupació, possibilitat d’aglomeracions o que existeixin riscos apreciables de caigudes, xocs o altres accidents. (RD 486/1997, Article 8).
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4.2. REQUERIMENTS PARTICULARS DE DISSENY.

Degut a la diversitat d’espais i activitats desenvolupades a FMB, en aquest punt es defineixes els sistemes d’instal·lació
i peculiaritats a tenir en compte pel disseny dels sistemes d’enllumenat.
-

Estacions
o Zones de pública concurrència.
 Accessos d’estació.
 Vestíbuls.
 Andanes.
 Passadissos d’enllaç, rampes de pedra i escales fixes.
 Passadissos rodants i escales mecàniques.
 Accés d’ascensors.
o Sortides d’emergència.
o Zones de dependències.
o Zones de dependències tècniques.

-

Túnel.
o
o
o
o
o
o
o

Zones de circulació de trens.
Zones d’enllumenat de seguretat d’accés a túnel.
Reforç d’enllumenat en Canvis d’agulla.
Reforç d’enllumenat per la senyalització de refugis.
Reforç d’enllumenat a espais amb equipament tècnic.
Zones de neteja de trens.
Cues de maniobres.

-

Oficines.
o Àrees de treball
o Zones de pas.
o Magatzems.
o Vestuaris/serveis.

-

Tallers/Cotxeres.
o Enllumenat General
o Àrees de treballs.
o Vestuaris.
o Magatzems.
o Zona aparcament i patis de vies.
o Enllumenat exteriors.

A continuació es desenvolupa amb detall les diferents zones enumerades.
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4.2.1.
4.2.1.1.

ESTACIONS.
Zones de pública concurrència.

En general, l’enllumenat serà tipus carril continu amb quatre circuits d’alimentació intercalats, tots quatre
independents amb una línia exclusiva per cadascun d’ells des de la Cambra de Baixa Tensió de l’estació.
Les característiques dels diferents circuits d’enllumenat son les següents:
-

-

-

-

Circuit SERÈ, connectat directament a la xarxa de distribució d’ENDESA.
Aquest circuit es considera l’enllumenat permanent de l’estació i no disposa de cap tipus de sistema
d’encesa.
Circuit CRÍTIC, connectat a una sistema commutat amb dos xarxes d’alimentació, Xarxa Metro i Xarxa
ENDESA, en cas de fallida de la Xarxa Metro (prioritària) el sistema commuta en uns 5 segons i s’alimenta de
xarxa complementaria (Xarxa Endesa).
Aquest circuit disposa d’un sistema de control d’encesa remot per actuar de de la cabina de control d’estació,
Centre de Control de FMB o des del a Cambra de BT de l’estació. Un cop finalitza el servei aquest circuit
queda inactiu sempre que no s’executin tasques de neteja o manteniment a l’estació.
Circuit NO CRÍTIC (1), connectat directament a la xarxa de distribució interna de METRO.
Aquest circuit disposa d’un sistema de control d’encesa remot per actuar de de la cabina de control d’estació,
Centre de Control de FMB o des del a Cambra de BT de l’estació. Un cop finalitza el servei aquest circuit
queda inactiu sempre que no s’executin tasques de neteja o manteniment a l’estació.
Circuit NO CRÍTIC (2), connectat directament a la xarxa de distribució interna de METRO.
Aquest circuit te les mateixes característiques que el circuit NO CRITIC (1).

Les lluminàries projectades en una estació seran del mateix tipus i model, iguals tant en dimensions com amb potencia
i característiques lumíniques.
Cada lluminària disposarà d’un sistema de regulació del flux lumínic (DIMER) per l’ajust del consum energètic amb les
necessitats lumíniques reals del lloc d’instal·lació.
Es projectaran reforços dels nivells lumínics a les zones amb canvis de nivell o que es prevegi aglomeració o cruament
de flux de pesatge.
El sistema de distribució lumínica ha de preveure que a la finalització del servei i sense passatge a l’estació es tallen
tres dels quatre circuits d’enllumenat, quedant un d’ells com a servei permanent de SERÈ.
Accessos d’estació.
Es garantirà que a la porta d’accés de l’estació i les escales existeixi un mínim de lluminàries connectades al circuit de
SERE, per l’accés de personal de Metro al tancament i apertura de l’estació.
Els trams de circuits d’enllumenat amb equips ubicats a zones amb llum natural, disposaran d’un sistema automàtic
que garanteixi el màxim aprofitament energètic, tipus fotocèl·lula o interruptor crepuscular. S’instal·larà un sistema
per circuit elèctric, en cap cas un sistema únic pels quatre circuits.
Les lluminàries exteriors disposaran d’una línia independent des de la cambra de BT, segons indica el REBT, seran
classe 2 i disposaran com a mínim d’un grau de protecció IP 54.
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Vestíbuls.
Als vestíbuls es faran reforços d’intensitat lumínica amb equips connectats al circuit CRÍTIC, a les zones de venta de
bitllets (distribuïdores automàtiques) a les zones de validació (barrera de peatge) i a les zones destinades a informació
al passatge.
Andanes.
A les andanes es projectarà un sistema d’il·luminació exclusiva per donar rellevància a la senyalització existents a les
andanes, feta amb plafons de senyalització correguts horitzontals de trams de 2,5 mts.
Es preveuran reforços d’enllumenat als espais destinats a informació pel passatge.
Es projectarà l’enllumenat general de la zona d’andanes amb el mateix tipus d’equips que a la resta de l’estació. L’eix
del carril continu, estarà desplaçat 1’20mts des de la bora d’andana cap a l’interior de la zona de passatge, per
garantir un manteniment sense interferències amb la circulació de trens.

1’20 mts

Als extrems de les andanes existeixen escales de gat o de pedra per accedir al pla de via, en qualsevol cas s’instal·larà
un equip d’enllumenat exclusiu que garanteixi els nivells mínims d’il·luminació per baixar de forma segura. Aquest
punt de llum disposarà d’un interruptor individual i s’alimentarà del circuit d’endolls de túnel.
Passadissos d’enllaç, rampes de pedra i escales fixes
En general als passadissos d’enllaç i a les escales fixes, es projectarà il·luminació tipus carril continu central o als dos
laterals per garantir un nivell d’uniformitat mínim amb gran tràfic de passatges, en cap cas s’instal·larà només a un
dels costats.
L’alçada d’instal·lació de l’enllumenat a les escales fixes o rampes de pedra, es mantindrà en tot el seu recorregut
entre 2’5mts i 3mts com a màxim.
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Passadissos rodants i escales mecàniques
Per garantir un manteniment sense interferències entre el mantenidor d’enllumenat i els mantenidors de dels equips
electromecànics (escales mecàniques i passadissos rodants), sempre que sigui possible s’instal·laran els equips
d’enllumenat fora de la vertical del àrea mòbil d’aquests equips.
Accés d’ascensors
A la porta de les parades dels ascensors, es projectarà un enllumenat alimentat del circuit de Serveis Auxiliars de
l’ascensor controlat a través d’un relé per desconnectar aquest quan l’ascensor estigui fora de servei.
L’enllumenat exterior de l’edicle de l’ascensor s’alimentarà amb el circuit de Serveis Auxiliars de l’ascensor controlat a
través d’un relé per desconnectar aquest quan l’ascensor estigui fora de servei i un interruptor crepuscular tipus
fotocèl·lula, instal·lada al interior del edicle panoràmic.

4.2.1.2.

Sortides d’emergència.

Degut a la singularitat per temes de control d’accés i seguretat, l’enllumenat de les sortides d’emergència es tractaran
de forma particular en cada cas, però bàsicament:
-

Disposaran d’una mínima part de l’enllumenat permanent per seguretat.
La resta d’enllumenat disposarà de sistemes de control automàtic d’encesa tipus detectors de moviment per
radiofreqüència tipus ORBIS, model ECOMAT MINI i d’instal·lació oculta.

Els equips d’enllumenat disposaran de quatre circuits d’alimentació directes de de la cambra de distribució de BT.

4.2.1.3.

Zones de dependències.

L’enllumenat de les zones de dependències s’alimentaran d’una línia directa de la Cambra de BT de l’estació i del
circuit de commutat de l’estació (CRÍTIC) destinada a aquesta funció.
L’enllumenat de les dependències disposaran de sistemes automàtics de desconnexió per garantir l’ús imprescindible
del sistema d’il·luminació.
Els elements automàtics per la gestió d’encesa podrien ser,
-

Interruptors temporitzats tipus DINUY, model PULSATEMP a tres fils.
Detectors de moviment per radiofreqüència tipus ORBIS, model ECOMAT MINI i d’instal·lació oculta.

4.2.1.4.

Zones de dependències tècniques

Per l’alimentació de l’enllumenat de les dependències tècniques es projectarà una línia directa des de la cambra
(Circuit Crític).
A les cambres de Distribució de Baixa Tensió s’instal·larà una pantalla alimentada d’una línia exclusiva del circuit de
SERÈ.
En qualsevol cas, tots els equips d’enllumenat de les dependències tècniques disposaran d’interruptors de
comandament accessibles.
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4.2.2.

TÚNEL

Els equips d’enllumenat seran estancs amb una protecció mínima IP67 i disposaran de suports per separar les
lluminàries de les parets del túnel, preveient que en mols trams son molt irregulars i estan subjectes a filtracions
contínues o esporàdiques. Els suports permetran orientar l’eix de llum a la via.
Una valor especialment sensible en qualsevol sistema d’enllumenat instal·lat a túnel, es el grau d’enlluernament URG,
que sent teòricament baix pot resultar molest pels nivells tan baixos d’il·luminació general del túnel. Pel contrari els
coeficients d’uniformitat lumínica poden abaixar-se fins valors del 10%, sempre garantint un mínim de 5 lux a zones
delimitades com vials de personal tècnic.
S’haurà de preveure proves de gàlib amb trens i l’equipament de manteniment de vies després de totes les
intervencions que puguin reduir les distancies lliures de pas.

4.2.2.1.

Zones de circulació de trens.

L’enllumenat general de les zones de circulació de trens es fixaran a una alçada mínima de 1’20mts i màxima de 1’60
mts del pla de via per facilitar el seu manteniment.
Des de la Cambra de distribució de BT de cada estació existiran dos línies del circuit de CRÍTIC per l’alimentació de
l’enllumenat de túnel, una per cada direcció i fins a les estacions colaterals.
Al cas d’existir-hi Cambra de SAI general d’estació, també s’estendran dos línies per l’alimentació d’enllumenat de
túnel, una per cada direcció fins a les estacions colaterals. En aquest cas el cable deurà de ser resistent al foc segons
plec de prescripcions tècniques de FMB vigent. S’alimentaran els equips de forma intercalada amb el circuit Crític de la
Cambra de BT de l’estació.
En qualsevol cas, les línies d’alimentació d’enllumenat de túnel per zones de circulació general disposaran d’un
sistema d’encesa a traves d’un contactor i un telerruptor a la Cambra de BT i Cambra de SAI, per accionar-lo a traves
de la Cambra de Control d’estació, Centre de Control de FMB i localment des de la Cambra de BT

Esquema d’instal·lació tipus d’enllumenat de túnel per zones de circulació de trens.
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4.2.2.2.

Zones d’enllumenat de seguretat d’accés a túnel.

Els cinquanta primers metres d’accés a túnel des de les estacions, s’equiparan amb un enllumenat de seguretat
d’accés a túnel.
La Inter distancia entre pantalles anirà augmentant segons l’esquema tipus adjunts. L’enllumenat s’instal·larà als dos
costats del túnel i en substitució en aquests cinquanta metres del enllumenat de la Zona de Circulació de Trens.
L’alçada d’instal·lació d’aquest enllumenat serà com a mínim de 0’5 mts i màxim 1mts i estaran orientades per enfocar
el pla de via sense enlluernar al personal de cabina dels trens.
L’enllumenat de seguretat d’accés a túnel, s’alimentarà d’una línia del circuit crític independent des de la cambra de
BT de l’estació.

Esquema d’instal·lació tipus d’enllumenat de seguretat d’accés a túnel.

4.2.2.3.

Reforç d’enllumenat en Canvis d’agulla.

Des de la Cambra de BT de l’estació es projectarà una línia del circuit CRÍTIC per l’alimentació de forma exclusiva els
reforços d’enllumenat dels focus d’agulla del túnel.
Els equips s’instal·laran a les parets del túnel o a suports exclusius per aquesta funció, la llum serà focal i l’eix
d’il·luminació s’orientarà a la part mòbil de la via i al propi motor del canvi d’agulles.

4.2.2.4.

Reforç d’enllumenat per la senyalització de refugis.

Des de la Cambra de SAI general d’estació es projectaran dos línies per l’alimentació dels equips d’enllumenat per la
senyalització de refugis del túnel, una línia per cada direcció del túnel.
En cas de no existir Cambra de SAI general d’estació les línies per alimentar aquests elements sortiran des de la
Cambra de BT tensió (circuits CRÍTICS).
Els equips d’enllumenat per la senyalització de refugis seran de tipus auto reflectants i compliran les especificacions
tècniques i els sistemes d’instal·lació descrits al Plec de Prescripcions tècniques per sistema d’enllumenat i de
senyalització d’emergència als túnels de FMB.
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Esquema d’instal·lació tipus d’enllumenat de senyalització de refugis de túnel.

4.2.2.5.

Reforç d’enllumenat a espais amb equipament tècnic.

Existint zones al túnel amb equipament tècnic que requereix manteniment periòdic, com pous d’esgotament,
ventilacions, accessos a pous de inter-estacions, sortides d’emergència de túnel, etc. aquests s’equiparan amb un
sistema d’enllumenat propi amb accionament d’encesa local.
De forma general aquest tipus d’enllumenat s’alimentarà de la línia d’endolls de túnel, valorant pel tècnic assignat al
projecte la necessitat d’estendre una línia exclusiva per aquests serveis.

4.2.2.6.

Zones de neteja de trens.

Segons les necessitats d’explotació de la xarxa, es definiran diferents trams de túnels per efectuar la neteja del interior
dels trens, aquests trams es dotaran d’un enllumenat estanc, tipus túnel, instal·lat en forma de tira continua i a una
alçada de uns 2’5mts i un per longituds de túnels d’uns 90mts.
S’estendran línies exclusives des de la Cambra de Baixa Tensió per alimentar aquest serveis i es dotarà a zones
accessibles exclusivament pel personal de neteja de un sistema d’accionament manual.

4.2.2.7.

Cues de maniobra.

Les cues de maniobra son trams de túnel cecs, sense possibilitat de circulació en una direcció i habilitats per efectuar
maniobra de trens, estacionaments provisionals, intervencions de neteja, canvi de personal de cabina, etc. Aquests es
troben principalment a les últimes estacions de les línies de FMB.
En general aquests trams de túnel tindran que dotar-se de tots els sistemes d’enllumenats anteriors, amb la
singularitat afegida que també disposen d’escales i passarel·les per l’accés de personal als trens o als equips
d’infraestructures i s’ha de dissenyar de tal forma que es cobreixin els nivells mínims de seguretat pel pas de personal
intern de FMB. En aquestes vies de circulació es disposarà d’enllumenat autònoms d’emergència.
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4.3. REQUERIMENTS PER L’ESTUDI TEÒRIC.

S’elaborarà un estudi lumínic a traves de la simulació 3 dimensions amb el programa DIALUX.
Per la parametrització de l’ESTUDI TEÒRIC D’IL·LUMINACIÓ s’utilitzaran els valors indicats a continuació:
- A les diferents zones i àrees es requerirà el grau d’il·luminació MÍNIMA exposades a la taula 4.1.4 d’aquest
document mantinguda durant la vida útil de la lluminària i amb una uniformitat mínima del 60% en tot el àrea a
excepció del.
- Tots els valors de rendiment s’aplicaran a una temperatura ambient de 25ºC.
- El factor de depreciació serà el necessari per ajustà els càlculs i garantir que es mantinguin els valors mínims
d’il·luminació durant tot el període de vida útil mitjà de la llumenera. Per lluminàries amb un grau de protecció
igual o superior a IP50 o amb il·luminació LED sense cap tipus de difusor que pugui provocar depreciació per
brutícia s’aplicarà com a màxim un 80%.

Per la resta de lluminàries es calcularà aplicant la formula següent i en qualsevol cas no serà superior al 67%
(segon UNE EN-12464):
Factor de depreciació = LLMF x RSMF x LSF x LMF
o

(CIE97: Publicació per il·luminació d’interiors)

LLMF: Factor de manteniment del flux lluminós de la lluminària (Lamp Lumen Maintenance
Factor). Segons IES LM-80-08 (mètode aprovat de probes de depreciació lumínica de fonts
d’il·luminació led i la IES TM-21-11 (projecció de depreciació lumínica a llarg termini de fonts
d’il·luminació led.
S’extraurà de la corba determinada pel fabricant FLUX-HORES DE FUNCIONAMENT a una
temperatura ambient de 25ºC.

o

LSF: Factor de supervivència de la làmpada (Lamp Survival Factor).
S’extraurà de la corba determinada pel fabricant NUM. FALLIDA LÀMPARAS-HORES DE
FUNCIONAMENT a una temperatura ambient de 25ºC.

o

RSMF: Factor de manteniment de las superfícies de la sala (Room Surface Maintenance Factor).
Per la classificació del local i les activitats de la nau s’aplicarà el 90%.

o

LMF: Factor de manteniment de la lluminària (Luminaire Maintenance Factor).
Per tractar-se de lluminàries tipus LED, sense reflector i llum directe s’aplicarà el 90%.

- S’aplicaran els nivells de reflexió següents:
o

Terra fosc (10%). (FORMIGO)

o

Sostre fosc (30%). (FORMIGO)

o

Parets mitjà (30%). (FORMIGO)
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- S’ha de garantir que durant les hores estimades de vida útil del fabricant i sense efectuar manteniment de
neteja de la llumenera, es mantindran els valors mínims requerits i indicats com a mes restrictius en aquest
document.
- Al programa DIALUX s’establiran les zones de càlcul adients als espais o zones singulars i la quadrícula de
programa serà de 0,5mts x 0,5mts.
- En cas d’existir claraboies o llumeneres actuals, aquestes NO es tindrà en compte pels càlculs luminotècnics.
- L’alçada de la instal·lació de la llumenera per la part inferior, vindrà determinada per la zona d’emplaçament,
però de forma general en estacions, túnel i oficines no superarà els 3mts,.
En qualsevol cas els resultats mes restrictius no superaran els valors següents:
Nivells mínims
d'il·luminació
o

















o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estacions
Zones de pública concurrència.
-Zones de pas.
100 lux
Zones amb canvis de nivell.
200 lux
Zones que es prevegi aglomeració o cruament de flux de pesatge.
200 lux
Accessos d’estació.
300 lux
Vestíbuls (zona de pas).
100 lux
Vestíbuls (zona de venda autom. de bitllets).
300 lux
Vestíbuls (zona de la barrera de peatge i validació).
300 lux
Vestíbuls (zona destinada a informació de passatge).
300 lux
Andanes (zona de pas).
150 lux
Andanes (bora d'andana).
200 lux
Andanes (rellevància a la senyalització continua).
200 lux
Andanes (zona destinada a informació de passatge).
300 lux
Andanes (escales d'accés a vies per personal intern de FMB).
50 lux
Passadissos d’enllaç.
100 lux
Rampes de pedra i escales fixes.
150 lux
Passadissos rodants i escales mecàniques.
150 lux
Accés d’ascensors.
50 lux
50 lux
Sortides d’emergència.
Depèn de l’ús Taula 4.1.4
Zones de dependències.
Depèn de l’ús Taula 4.1.5
Zones de dependències tècniques.
Túnel.
5 lux
Zones de circulació de trens.
25 lux
Zones d’enllumenat de seguretat d’accés a túnel.
25 lux
Reforç d’enllumenat en Canvis d’agulla.
5 lux
Reforç d’enllumenat per la senyalització de refugis.
200 lux
Reforç d’enllumenat a espais amb equipament tècnic.
300 lux
Zones de neteja de trens (visió dintre del tren).
50 lux
Cues de maniobres.

Uniformitat
mínima

Grau
d'Enlluernament

Índex de
reproducció
cromàtica

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
10 %
60 %
60 %
60 %
60 %
40 %
60 %
60 %

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

5%
10 %
10 %
10 %
60 %
60 %
10 %

18
18
18
18
18
18
18

50
50
50
80
80
80
50
Taula 4.3.1.

- En àrees adjacents amb diferents necessitats lumíniques, el factor entre els nivells màxims i mínim serà inferior
a 5 per evitar canvis bruscos d’il·luminació.

- El VALOR DE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (VEEI W/m2) de la Instal·lació d’Il·luminació TOTAL no superarà
el 5.
- El nivell lumínic es calcularà mesurant a nivell de terra excepte les àrees de treball que es prendran les dades a
0’85mts del nivell de terra.
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5. CARACTERÍSTIQUES DE SEL·LECCIÓ.
5.1. CARACTERÍSTIQUES DE LES FONTS DE LLUM.
Les característiques de les fons de llum seran les següents:

o Els fabricants seran membres de l’associació internacional de fabricants d’il·luminació Zhaga, formant part els
seus productes proposats de les especificacions estàndard per a les interfícies de mecanismes d'il·luminació
LED, amb l'objectiu final d'aconseguir que les fonts de llum LED fabricades per diferents companyies siguin
intercanviables.
o Els equips seran d’encesa instantània per sobre del 95% del flux lluminós nominal.
o El rendiment de les llampares escollides serà superior a 100 Lúmens/W.
o L’índex de Reproducció Cromàtica (IRC) serà segons la taula 4.3.1 d’aquest document
o Classificació energètica A o més eficient.
o Els fabricants de las fonts de llum (LED) han de garantir una uniformitat de color blanc en la seva producció
actual i a llarg termini, situant els seus productes en variacions iguals o inferiors a 2 SDCM a l’àrea de la
el·lipse de MacAdam i a lo llarg de la corba de Plank, de manera que l'observador no percebi molestes
diferències de colors entre lluminàries fabricades en processos alternatius.
o Temperatura de color uniforme, 4000ºK (Blanc Neutre) i garantida amb variacions d’un 5% durant tota la vida
útil.
o La vida mitja de la làmpada serà superior a 50.000h.
o Els equips auxiliars de les lluminàries disposaran d’una vida útil d’un 20% superior a la vida útil de la font de
llum o 80.000h com a mínim.

5.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINARIES.
Les característiques de les lluminàries seran les següents:

o Els fabricants seran membres de l’associació internacional de fabricants d’il·luminació Zhaga, formant part els
seus productes proposats de les especificacions estàndard per a les interfícies de mecanismes d'il·luminació
LED, amb l'objectiu final d'aconseguir que les fonts de llum LED fabricades per diferents companyies siguin
intercanviables.
o Les lluminàries disposaran d’un mínim de tres subjeccions a la superfície d’instal·lació per evitar el
despreniment del equip en cas de fallida d’una de les fixacions.
o Les lluminàries seran preferiblement per instal·lació directa a accessoris propis tant per suspensió al sostre,
suspensió a paret amb orientació de l’eix de llum, integració amb perfilería de falç sostre 60x60 cm i sota
d’estructures passa-cables com safates o guies de subjecció horitzontals.
o Les lluminàries es subministraran complertes, incloent cablejat, bombetes o font de llum i els elements auxiliars
necessaris per funcionar segons l’estudi.
o Les lluminàries es subministraran cablejades per la connexió directa a la xarxa a traves de bornes de pressió
tipus CEP WAGO (2 pols - presa de terra lateral)
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o El rendiment de les lluminàries escollides serà superior al 80% (flux lluminós emes per la llamparà i retornat per
la mateixa lluminària).
o Disposaran de marcat CE, expedient tècnic i informe de declaració de conformitat disponible per FMB.
o S’indicarà la temperatura ambient màxima de funcionament permanent per evitar el deteriorament prematur
dels seus components.
o Seran de Classe I ó Classe II segons correspongui.
o El grau de protecció serà superior a IP64 per la part superior a excepció d’enllumenat d’oficines.
o Tots els elements que formen o complementen la lluminària, disposaran de un mínim de dos fixacions
elàstiques per mitjà de cargols auto-blocant per evitar despreniments accidentals de difusors, reflectors, reixes,
antireflectants, etc.
o La garantia total de la llumenera, els accessoris i equips auxiliars serà de 5 anys com a mínim, treballant
segons especificacions tècniques, per altra banda es sol·licitarà en cada projecte, la garantia del fabricant
conforme les llumeneres s’instal·len en àmbits adequats de funcionament.
o Las llumeneres que disposin de deflector de vidre, aquest serà de seguretat (templet o laminat) per evitar
accidents de caiguda per trencament.
o El comportament en front al foc de la llumenera serà el següent:


En general el material disposarà de classificació A1.



Els components i cablejats interns seran A1 ó A2 auto-extingible, no propagador de la flama, no
propagador de l’incendi, amb materials lliure d’halogenurs i baixa emissió de fums opacs (transmitància
lumínica superior al 90% als 15 minuts d'assaig en cabina segons la norma UN-EN 50268).

Els equips compliran la normativa especifica vigent i com a mínim:
EQUIPS D’ENLLUMENAT
UNE EN 60598.1 Lluminàries
UNE EN 60598.2.1 Lluminàries fixes d'ús general
UNE EN 60598.2.2 Lluminàries encastades
UNE EN 60598.2.3 Lluminàries d'enllumenat públic
UNE EN 60598.2.5 Lluminàries projectors
UNE EN 60598 2.6 Lluminàries amb transformador integrat
UNE EN 60598.2.8 Lluminàries portàtils
UNE EN 60598.2.19 Lluminàries per a circulació d'aire
EQUIPS AUXILIARS:
UNE EN 60920 i 921 Balastos per a tubs fluorescents
UNE EN 60922 i 923 Balastos per a llums de descàrrega
UNE EN 60924 i 925 Balastos per a tubs fluorescents electrònics en corrent contínua
UNE EN 60926 i 927 Cebadors i arrencadors
UNE EN 60155 Cebadors d'efluvis
UNE EN 60928 i 929 Balastos per a tubs fluorescents electrònics en corrent altern
UNE EN 61046 i 047 Convertidors i reductors electrònics
UNE EN 61048 i 049 Condensadors per a enllumenat
UNE EN 61050 Transformadors per a tubs de neó.
UNE EN 61204.6 Fonts d’alimentació de baixa tensió de sortida en corrent continua.
CARRILS:
UNE EN 60570 Sistemes d'alimentació elèctrica per carril.
UNE EN 60570.2.1 Sistemes d'alimentació elèctrica per carril. Parteix 2 - Alimentació mixta
PORTALÁMPARAS:
UNEIX 20.057 Casquillos i porta-llampares
UNEIX EN 60238 Porta-llampares rosca Edison
UNEIX EN 60400 Porta-llampares per a llums tubulars fluorescents
UNEIX EN 60360 Mètode normal escalfament de casquillos.
COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA:
EN 55015 Pertorbacions radioelèctriques
UNEIX EN 60555. P 2 Pertorbacions en xarxes (Harmònics)
UNEIX EN 61000.3.2 Pertorbacions en xarxes (límits)
UNEIX EN 61547 Requisits d'immunitat
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5.3. CARCTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS AUXILIARS D’ALIMENTACIÓ.
Els elements auxiliars d’alimentació compliran lo establert a la normativa vigent i compliran els requisits indicats a
continuació:
o

Els fabricants seran membres de l’associació internacional de fabricants d’il·luminació Zhaga, formant part els
seus productes proposats de les especificacions estàndard per a les interfícies de mecanismes d'il·luminació
LED, amb l'objectiu final d'aconseguir que les fonts de llum LED fabricades per diferents companyies siguin
intercanviables.

o

En general els elements auxiliars aniran integrats i fixats dintre de la llumenera, en cas que per espai o per
dissipació tèrmica sigui preferible la instal·lació externa, aquests aniran fixats i es preveurà un sistema que
impedeixi caigudes accidentals per manipulació directa o indirecta.

o

La alimentació serà a 230V, sense requeriment de Neutre i permetrà distorsions de tensions permanents de
±15% Volts.

o

Els equips disposaran de sistemes integrats de desconnexió automàtica individuals per evitar en cas de fallida,
l’afectació a altres equips connectats de la mateixa línia d’alimentació, protegint l’element contra sobretemperatures, sobrecarregues i curtcircuit amb reconnexió automàtica.

o

Els elements auxiliars instal·lats a FMB suportaran temperes ambients permanents de treball de 45ºC.

o

En cap cas els elements auxiliars superaran el 5% de pèrdues del sistema.

o

Permetran la regulació del flux lumínic de forma local i per equip, a traves de escales fixes (commutadors,
resistències, ponts de corrent, etc.).

o

Integraran un sistema de control automàtic intel·ligent que tingui en compte la depreciació lumínica per
hores de vida de la font de llum (LED), de tal forma que al inici de la instal·lació el LED funcioni a un 70%
(aprox.) de la consigna de regulació i la electrònica compensi la degradació del LED amb un increment
proporcional de la corrent de sortida fins arribar, al final de la vida útil de la font de llum (LED), al 100% de la
consigna, tipus Constant Lumen Output (CLO) de Tridonic.

o

La tassa de distorsió harmònica de tensió no serà superior al 2% i de distorsió de corrent el 10%.

o

Existiran elements que garanteixin pics d’arrancada inferiors al 20% de la intensitat nominal a ple rendiment.

o

Els equips instal·lats a l’exterior de la llumenera disposaran d’un grau de protecció mínima de IP67 o IP54
segons zones d’instal·lació.

o

Els connectors seran de pressió amb pinça -sense eines- tipus CEP WAGO, i en cap cas s’utilitzaran connectors
endollats.

o

En general seran de CLASSE 1 i disposaran de connexió independent per la posada a terra de l’element.

o

Disposaran de canals tèrmics ben identificats per garantir la correcta instal·lació i ubicació del element dintre
o fora de llumenera.

o

La garantia total els accessoris i equips auxiliars serà de 5 anys com a mínim i un 20% més que la vida útil de
la font de llum amb un mínim de 80.000h.
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6. PRESENTACIÓ DE PROPOSTA.
Amb l’estudi o projecte s’aportarà la documentació i informació descrita als punts següents, no s’acceptarà sistemes
d’enllumenat que no aportin els certificats i garanties requerits en aquest document.

6.1. DOCUMENATCIÓ A APORTAR.
Els documents sol·licitats a aportar per a proposta seran els següents:
1.

Memòria descriptiva de l'element lumínic (font de llum i lluminària), detalls constructius, materials empleats,
forma d'instal·lació, conservació, reposició dels diferents components i altres especificacions.

2.

Fitxa tècnica on es descriguin les seves característiques, dimensions, prestacions i paràmetres tècnics de
funcionament.

3.

Taula de preus PVP del conjunt de la lluminària i amb el desglossament dels diferents components per a la
seva reposició en manteniment.

4.

Descripció i característiques del sistema d'alimentació elèctriques (balastos, arrencadors, font d'alimentació +
Drivers, etc.).

5.

Corbes:

6.

Certificats si es disposen:

a.
b.
c.
d.

a.

b.
c.
d.
e.
f.

Corba se distribució fotomètrica, flux lluminós total emès per la lluminària.
Corba del assaig de dissipació tèrmica de la lluminària.
Corba de degradació lumínica de la font de llum (fluorescent, bombeta, LED, etc.)
Si aplica, corba de degradació lumínica de la lluminària amb la font de llum per la dissipació tèrmica, brutícia als
difusors-reflectors, etc.

Certificat d’assaig del rendiment lumínic del la font de llum (fluorescent, bombeta, LED, etc.) i el de la
lluminària.
Certificat d’assaig de la vida útil estimada en hores de funcionament a una temperatura de 25ºC, al 100% del
flux lluminós.
Certificat d’assaig de la temperatura de color i desviaments cromàtics per temperatura ambienti i per partides
de fabricació, amb la ubicació a l’àrea de la el·lipse de MacAdam i a lo llarg de la corba de Plank situant els seus
productes en variacions iguals o inferiors a 2 SDCM.
Certificat d’assaig de la taxa de fallada o mortalitat de la font de llum en % (fluorescent, bombeta, LED, etc.)
durant la vida útil estimada.
Certificat d’assaig del rang de temperatures ambient de funcionament de la lluminària sense alteració dels seus
paràmetres funcionals, en funció de la temperatura ambient exterior.
Certificat del grau de hermeticitat de la lluminària, detallant el grup òptic i compartiment dels accessoris
elèctrics.

7.

Marcat CE: Declaració de Conformitat i Expedient Tècnic o documentació tècnica associada.

8.

Certificat de garantia com a mínim 5 anys de la llumenera complerta (llumenera, accessoris i equips auxiliars).

9.

Si es d’aplicació es sol·licita un certificat de garantia al que consti el compromís de producció continua en un
període de 10 anys d’aquest equip o un equivalent amb característiques idèntiques o superiors.

10. Certificat que conforme el fabricant de lluminària, fonts de llum i equips auxiliars son membres de
l’associació internacional de fabricants d’il·luminació Zhaga.
11. Altres assajos realitzats de la lluminària.
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6.2. DADES A LLIURAR AMB L’OFERTA.

Amb la proposta també es demanarà el lliurament de les dades següents:
1.

Potència nominal i consum total del sistema (Lluminària només i Lluminària + equips auxiliars (balastos,
arrencadors, Driver + font d'alimentació, etc.).

2.

Marca, model i dades de la font de llum (fluorescent, bombeta, LED, etc.) o dels mòduls corresponents.

3.

Potència de la font de llum:
a. Potència nominal individual de cada font de llum (fluorescent, bombeta, LED, etc.) i del mòdul
complet en cas de LED.
b. Flux lluminós emès per cada font de llum i del mòdul complet en cas de LED.
c. Corbes o taula de la durada de vida útil, en hores de funcionament i en cas de LED es farà en funció
de la temperatura d'Unió (Tj)
d. Índex de reproducció cromàtica de la font de llum.

4.

Temperatura de color.

5.

Consum real després d'aconseguir l'equilibri tèrmic de la lluminària, sempre amb un mínim de 2 hores de
funcionament va continuar (Corrent i potència en ¼ horari) amb funcionament del 100%.
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1 AVAST
Es genera aquest document per definir la quantitat, qualitat, cronologia i el format de la documentació necessària per du a terme
l’execució d’una obra i per la posada en marxa de cada subsistema a FMB.
La posada en marxa d’un subsistema podrà ser degut a una renovació, trasllat, modificació o ampliació del mateix.
Aquest document considera PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS al procés global de modificació o ampliació de un o varis subsistemes.
Aquest document fa referencia a OBRA com les actuacions individuals necessàries per la posada en servei de cada subsistema per estació.
El document està format bàsicament per tres punts,
-

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS
o Definició de les fases del PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS
o Procés de lliurament documental del PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS.

-

OBRA DELS SUBSISTEMES.
o Definició de les fases d’OBRA DELS SUBSISTEMES.
o Procés de lliurament documental de les diferents fases d’OBRA DELS SUBSISTEMES.

-

ESTRUCTURA, CONTINGUT I FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ A LLIURAR.
o Documentació General.
o Documentació especifica de cada subsistema.

-

ANNEXOS (plantilles de presentació i resum d’activitats i documentació)

L’objectiu general es establir un criteri d’homogeneïtat tant en la documentació com en la presentació de la mateixa.
Els procediments de documentació de Prevenció de Riscos Laborals necessaris per du a terme els treballs a TMB no estan inclosos dintre
d’aquest document.
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2 LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER FASE DE PROJECTE I
D’OBRA.
2.1 PROCES DOCUMENTAL DEL PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS
Segons la terminologia escollida per la redacció d’aquest document, un projecte executiu d’instal·lacions pot estar format per un o varis
processos d’obra, considerant aquests com les actuacions necessàries per la posada en marxa, renovació, trasllat o ampliació de cada
subsistema per estació, tram de túnel o centre de treball.
INICI PROJECTE EXECUTIU

CONFIRMACIÓ DE ASSIGNACIÓ DE COMANDA

OBRA
SUBSISTEMA 1

OBRA
SUBSISTEMA 2

OBRA
SUBSISTEMA 3

TANCAMENT DE COMANDA

FI PROJECTE EXECUTIU

La documentació per cada inici i fi de Projecte Executiu d’instal·lacions serà la indicada al punt 2.1.1 i al punt 2.1.2.
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2.1.1 INICI PROJECTE EXECUTIU
Amb la confirmació d’assignació d’una comanda i avanç d’iniciar qualsevol tipus d’actuació, el contractista assignat haurà de lliurar la
documentació indicada a continuació.
Concepte
Obra

Informació
Acta de replanteig.

Format

Breu descripció
Doc. aportat en paper pel tècnic assignat de FMB.

Definició del equip de treball per crear una
llista de distribució de la informació del
projecte. S’inclouran els telèfons de
contacte i e-mails de les persones
implicades directa o indirectament al
projecte

El contractista enviarà un e-mail al grup de
distribució establert, amb les dades de les persones
implicades al projecte.
Cada fila contindrà la funció, empresa, nom, e-mails
i telèfon de contacte de cada persona.

Llistat d’activitats generals que composen
l’obra.

El contractista lliurarà per e-mail i en format digital
editable (EXCEL), indican a cada fila i per ordre
d’execució, les principals activitats del projecte.
Les activitats es consensuaran amb DO i el tècnic
responsable del projecte.

Planificació de cada una de les activitats
generals anteriors.

Al mateix full Excel i un cop consensuades les
activitats del projecte, s’afegiran a la dreta, tantes
columnes com setmanes o dies es prevegi per
l’execució del projecte, i es marcaran amb una “X”
el número de setmana o dies que es planifiqui
l’execució de cada activitat.



S’indicarà a la planificació anterior les
afectacions produïdes amb altres
departaments.



Al mateix full Excel anterior, s’inclouran com
activitats les afectacions directes o indirectes amb
altres subsistemes pel procés de l’obra.
Es marcaran les caselles on coincideixi
cronològicament per l’afectació de l’obra.

L’inici de projecte contindrà de forma implícita l’activitat de sol·licitud i lliurament dels permisos d’accés per executar treballs a les
instal·lacions de FMB.
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2.1.2 FI PROJECTE EXECUTIU
Un cop finalitzades totes les obres del diferents subsistemes inclosos dins del projecte executiu es lliurarà la documentació següent,
Concepte
Obra

Informació
Acta Final d’obra.
Documentació AS-BUILT de projecte
d’instal·lacions.

Format

Breu descripció
Doc. aportat en paper per FMB i retornada signada
pel contractista.
Especificat en format i contingut al punt 3.1.1
d’aquest document.
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2.2 PROCES DOCUMENTAL A LES FASES D’OBRA DE SUBSISTEMES
Durant el procés d’execució de cada obra de subsistema per estació, centre de treball o ubicació en túnel, s’han previst items rellevants
que delimiten les diferents fases d’obra:
-

Fase replanteig,
Fase execució,
Fase de finalització d’obra,
Fase de posada en servei,
Fase lliurament de subsistema,

INICI PROJECTE EXECUTIU
CONFIRMACIÓ D’ASSIGNACIÓ DE COMANDA

OBRA SUBSISTEMA 1

OBRA SUBSISTEMA 2

OBRA SUBSISTEMA 3

FASE
REPLANTEIG

FASE
REPLANTEIG

FASE
REPLANTEIG

IMPLANTACIÓ A L’OBRA

IMPLANTACIÓ A L’OBRA

IMPLANTACIÓ A L’OBRA

FASE
EXECUCIÓ

FASE
EXECUCIÓ

FASE
EXECUCIÓ

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT PASSATS
EXCLUSIVAMENT PEL CONTRACTISTA

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT PASSATS
EXCLUSIVAMENT PEL CONTRACTISTA

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT PASSATS
EXCLUSIVAMENT PEL CONTRACTISTA

FASE
FINALITZACIÓ
D’OBRA

FASE
FINALITZACIÓ
D’OBRA

FASE
FINALITZACIÓ
D’OBRA

LLIURAMENT AL TÈCNIC DE FMB DE
LA MAQUETA DEL AS-BUILT DEL SUBSISTEMA

LLIURAMENT AL TÈCNIC DE FMB DE
LA MAQUETA DEL AS-BUILT DEL SUBSISTEMA

LLIURAMENT AL TÈCNIC DE FMB DE
LA MAQUETA DEL AS-BUILT DEL SUBSISTEMA

FASE POSADA
EN SERVEI

FASE POSADA
EN SERVEI

FASE POSADA
EN SERVEI

CONFIRMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DELS PUNTS NO
FAVORABLES INDICATS PEL DPT. DE MANTENIMENT I ELS
DETECTATS ALS PROTOCOLS DE PROVES PASSATS
AMB PERSONAL DE FMB.

CONFIRMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DELS PUNTS NO
FAVORABLES INDICATS PEL DPT. DE MANTENIMENT I ELS
DETECTATS ALS PROTOCOLS DE PROVES PASSATS
AMB PERSONAL DE FMB.

CONFIRMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DELS PUNTS NO
FAVORABLES INDICATS PEL DPT. DE MANTENIMENT I ELS
DETECTATS ALS PROTOCOLS DE PROVES PASSATS
AMB PERSONAL DE FMB.

FASE
LLIURAMERNT
SUBSISTEMA 1

FASE
LLIURAMERNT
SUBSISTEMA 2

FASE
LLIURAMERNT
SUBSISTEMA 3

RECEPCIÓ SENSE PENDENTS PER PART DEL DEPARTAMENT
DE MANTENIMENT CORRESPONENT.

RECEPCIÓ SENSE PENDENTS PER PART DEL DEPARTAMENT
DE MANTENIMENT CORRESPONENT.

RECEPCIÓ SENSE PENDENTS PER PART DEL DEPARTAMENT
DE MANTENIMENT CORRESPONENT.

FI PROJECTE EXECUTIU
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2.2.1 FASE REPLANTEIG
La fase de replanteig d’obra es considerarà des del moment de conformar la comanda de forma contractual, fins a la implantació a l’obra.
Durant la fase de replanteig el tècnic assignat per l’empresa adjudicatària lliurarà al tècnic de FMB la següent documentació/informació,
Concepte
Coordinació d’obra

Informació
Llistat d’activitats particulars que
composen l’obra.

Format

Planificació de cada una de les activitats
particulars anteriors.


S’indicarà a la planificació anterior les
afectacions produïdes amb altres
departaments.



Breu descripció
El contractista lliurarà per e-mail i en format
digital editable (EXCEL), les ampliacions de les
activitats de projecte executiu i indicarà a cada
fila i per ordre d’execució, les principals activitats
particulars de l’obra del subsistema.
Les activitats es consensuaran amb DO i el tècnic
responsable del projecte.
Al mateix full Excel i un cop consensuades les
activitats particulars de la obra del subsistema, es
marcaran amb una “X” el número de setmana o
dies que es planifiqui l’execució de cada nova
activitat.
Al mateix full Excel anterior, s’inclouran com
activitats les afectacions directes o indirectes a
altres subsistemes pel procés de l’obra.
Es marcaran les caselles on coincideixi
cronològicament per l’afectació de l’obra.

Informe de consum energètic mesurat a
camp abans de les actuacions.

El contractista lliurarà per e-mail i en format
digital editable un informe de consum energètic
real del subsistema abans del inici dels treballs,
segons les indicacions del ANNEX 3 d’aquest
document.
L’informe es compondrà d’un fitxer EXCEL, un
esquema unifilar indicant la ubicació de la presa
de mesures i l’informe complimentat del ANNEX
3 (pàgina 3 de 3) d’aquest document.

Emissió de comunicats al llistat de
distribució de l’obra, avisant de les
pròximes afectacions a altres sistemes

El contractista informarà per e-mail de les
possibles afectacions de l’obra a altres
subsistemes, instal·lacions o espais existents.
Aquest comunicat es farà al tècnic de FMB i amb
una antelació mínima d’una setmana.

La fase de replanteig contindrà de forma implícita les activitats següents:
-

Definició d’espais d’ocupació, tancaments.
Assignació d’horaris de treballs.
Definició exacta de la solució tècnica a executar.
Lliurament del llistat d’activitats que compondran l’obra amb la planificació incloent els terminis d’aprovisionament de tots els
materials necessaris per l’execució de l’obra i la avaluació de les afectacions produïdes.
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2.2.2 FASE EXECUCIÓ
Es considerarà la fase d’execució d’obra des del moment d’implantació a l’obra del subsistema, fins que el contractista i Direcció d’obra,
sense personal de FMB, passen al subsistema els protocols de probes de funcionament o de qualitat establers per FMB per cada
subsistema. Com a pas previ per iniciar la fase d’execució, serà el lliurament al tècnic de FMB de tota la documentació requerida a la fase
de replanteig.
Durant la fase d’execució el tècnic assignat per l’empresa adjudicatària lliurarà al tècnic de FMB la següent documentació/informació,
Concepte
Coordinació d’obra

Documentació final
d’obra.

Informació
Revisió de les activitats, planificació i
afectacions.

Format

Breu descripció
El contractista revisarà que la última planificació
aprovada s’ajusta a tots els imprevistos sorgits o
esperats per l’avanç de l’obra i enviarà per e-mail
l’actualització pertinent amb la nova versió d’arxiu
EXCEL.
En cas de no trobar-se modificacions s’enviarà per
e-mail el mateix arxiu sense modificar.

Emissió de comunicats al llistat de
distribució de l’obra, avisant de les
pròximes afectacions a altres sistemes.

El contractista informarà per e-mail de les possibles
afectacions de l’obra a altres subsistemes,
instal·lacions o espais existents.
Aquest comunicat es farà al tècnic de FMB i amb
una antelació mínima d’una setmana.

Llistat de material a instal·lar.

El contractista enviarà per e-mail un full Excel
indicant a les columnes la informació dels materials
instal·lats o previstos d’instal·lar a l’obra del
subsistema:
funció de l’element, marca, model, quantitat, data
instal·lació, preu PVP, garantia.

Certificats de qualitat del materials
instal·lats.

El contractista lliurarà els certificats CE i de qualitat
de tots els elements i material instal·lat a l’obra del
subsistema.

Entrega a FMB tota la documentació que
necessiti la signatura del titular.

El contractista lliurarà per e-mail i en format
editable, tota la documentació que precisi
signatura del titular com ELEC1, ampliacions
d’equips als contractes de manteniment, etc.

Elaboració i lliurament dels projectes de
legalització, manuals, dossiers tècnics, etc.

El contractista lliurarà per e-mail i en format
editable, una copia del projecte de legalització
visat, manuals d’utilització i/o manteniment i els
dossiers tècnics pertinents, etc.

Protocols de funcionament interns de
FMB passats pel contractista i Direcció
d’obra.

El tècnic de FMB assignat a cada subsistema lliurarà
al contractista els fulls de protocols de proves
corresponents.
El contractista lliurarà a traves d’un e-mail els fulls
de protocols tipus de FMB, omplerts, validats i
signats pel contractista i l’instal·lador del
subsistema. En aquests protocols s’indicaran els
punts revisats amb resultat satisfactori i punts
revisats amb resultat NO satisfactori amb data de
resolució proposada.
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La fase d’execució contindrà de forma implícita les activitats següents:
-

Execució dels treballs a camp.
Signatura per part de la propietat de tots els documents necessaris per la legalització.
Lliurament de la documentació requerida a aquesta fase d’obra com: llistat de material instal·lat, Certificats de qualitat, etc.
Elaboració i lliurament de la documentació tècnic com de legalització, manuals, dossiers tècnics.
Passar per part del contractista i Direcció d’obra, sense personal de FMB, els protocols de funcionaments dels subsistemes
corresponents i el posterior lliurament dels resultats al tècnic assignat de FMB.

2.2.3 FASE DE FINALITZACIÓ D’OBRA
La fase de finalització d’obra s’iniciarà amb la recepció dels resultats dels protocols de funcionament interns de FMB passats pel
contractista i Direcció d’obra sense defectes greus i finalitzarà amb el lliurament al tècnic de FMB de la maqueta del AS-BUILT del
subsistema.
Durant la fase de finalització d’obra el tècnic assignat per l’empresa adjudicatària lliurarà al tècnic de FMB la següent
documentació/informació,
Concepte
Documentació final
obra.

Informació
AS-BUILT de Subsistema (maqueta)

Format

Breu descripció
El contractista lliurarà al tècnic de FMB, només en
format digital, una maqueta estructurada amb el
contingut i el format indicat al punt 3.1.2 d’aquest
document per la seva revisió.

La fase de finalització d’obra contindrà de forma implícita les activitats següents:
-

Lliurament de la maqueta de AS-BUILT del subsistema.
Visita conjunta amb el departament de manteniment corresponent de FMB, que serà qui inclogui el sistema al contracte o pla de
manteniment.
Recepció de les observacions del departament de manteniment.
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2.2.4 FASE DE POSADA EN SERVEI
Es considerarà l’inici de la fase de posada en servei, des del moment de lliurament de la maqueta del AS-BUILT del subsistema al tècnic de
FMB, fins la confirmació per part del contractista o DO, de resolució de les observacions fetes pel departament de manteniment i els punts
pendents o no favorables del protocol de proves de funcionament, passat amb personal de FMB.
Durant la fase de posada en servei el tècnic assignat per l’empresa adjudicatària lliurarà al tècnic de FMB la següent
documentació/informació,
Concepte
Coordinació d’obra

Informació
Planificació per passar els protocols de
funcionament tipus de FMB amb personal
de FMB.

Format

Breu descripció
El contractista lliurarà a traves d’un e-mail a FMB,
una planificació consensuada per passar els
protocols coordinadament entre Direcció d’obra, el
contractista, l’instal·lador i/o el fabricant i personal
de FMB.

Planificació per la resolució de punts
pendents o no satisfactoris detectats als
protocols de proves (només en cas
d’existir).

El contractista lliurarà a traves d’un e-mail a FMB,
una planificació actualitzada amb la data que
estaran resolts els punts detectats com pendents o
no satisfactoris.

Planificació per comprovar amb personal
de FMB la resolució dels punts detectats
als protocols de proves.

El contractista sol·licitarà a traves d’un e-mail a
FMB, la revisió dels punts no satisfactoris o
pendents detectats al protocols anteriors, indicant
si resten punts pendents i la data de resolució.
S’adjuntarà una planificació consensuada per
tornar a passar els protocols coordinadament entre
Direcció d’obra, el contractista, l’instal·lador i/o el
fabricant i personal de FMB.

Documentació final
obra.

Entrega a FMB de les legalitzacions i/o
expedients tècnics corresponents a cada
subsistema.

El contractista lliurarà per e-mail, la documentació
tècnica i/o legalitzacions del subsistema
corresponent, segons s’indica al punt 3.2 d’aquest
document.

Pla de manteniment del subsistema.

El contractista lliurarà per e-mail i en format digital
editable (WORD) un pla de manteniment del
subsistema i les instal·lacions derivades segons el
punt 3.1.2.1 d’aquest document.

Fitxes amb les característiques de cada
subsistema pel lliurament a manteniment.

El contractista lliurarà per e-mail i en format digital
editable (EXCEL) les fitxes tipus de FMB per la
cessió a manteniment del subsistema i les
instal·lacions derivades i afectades.

La fase de posada en servei contindrà de forma implícita les activitats següents:
-

Lliurament de la documentació tècnica final i de les legalitzacions corresponents al subsistema.
Lliurament de la documentació requerida a aquesta fase com: fitxes del subsistema, pla de manteniment, etc.
Revisió dels punts indicats als protocols de proves de funcionament dels subsistemes amb personal de FMB.
Resolució per part del contractista del punts pendents o no favorables detectats al protocols de proves dels subsistemes.
Verificació amb personal de FMB de la resolució dels punts detectats com pendents o no favorables detectats als protocols de
proves dels subsistemes.
Inspeccions tècniques de les instal·lacions executades prèvies a la finalització dels treballs de camp.
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2.2.5 FASE LLIURAMENT SUBSISTEMA
L’inici de la fase de lliurament dels sistema serà un cop verificat que s’han resolt tots els punts detectats com a pendents o no favorables
als protocols de proves de funcionament i les observacions del departament de manteniment de FMB fins la RECEPCIÓ SENSE PENDENTS
PER PART DEL DEPARTAMENT DE MANTENIMENT CORRESPONENT.
Durant la fase de finalització d’obra el tècnic assignat per l’empresa adjudicatària lliurarà al tècnic de FMB la següent informació,
Concepte
Obra

Informació
AS-BUILT de Subsistema

Format

Breu descripció
Un cop corregides les esmenes de la maqueta
presentada anteriorment, el contractista lliurarà al
tècnic de FMB l’AS-BUILT del subsistema,
estructurat amb contingut i format segons s’indica
al punt 3.1.2 d’aquest document

Informe de consum energètic mesurat a
camp despres de les actuacions.

El contractista lliurarà per e-mail i en format digital
editable, un informe de consum energètic real del
subsistema després dels treballs, segons les
indicacions del ANNEX 3 d’aquest document.
L’informe es compondrà d’un fitxer EXCEL, un
esquema unifilar indicant la ubicació de la presa de
mesures i l’informe complimentat del ANNEX 3
(pàgina 3 de 3) d’aquest document.

Actualitzacions dels plànols existents a la
base de dades de FMB i afectat per les
actualitzacions de l’obra.

El contractista lliurarà per e-mail i en format digital
AutoCAD -2010, els plànols generats nous i els
modificats segons s’indica al punt 3.1.3 d’aquest
document.

Entrega a FMB els manuals de
funcionament o utilització corresponents
de cada subsistema.

El contractista lliurarà per e-mail i en format digital
editable (WORD), un document que recollirà les
indicacions bàsiques de funcionament per garantir a
l’usuari final la correcta utilització del subsistema.

Formació per la correcta manipulació i
manteniment del subsistema.

EL contractista i el tècnic de FMB consensuaran les
dates i l’horari per tal que el contractista, fabricant
o instal·lador, imparteixi la formació necessària pel
correcte funcionament del subsistema a l’usuari
final.

La fase de lliurament del subsistema contindrà de forma implícita les activitats següents:
-

Lliurament del AS-BUILT definitiu del subsistema.
Lliurament dels plànols actualitzats per introduir-los a la base de dades de FMB.
En cas necessari, formació per part del contractista, fabricant o instal·lador per la correcta manipulació i manteniment del
subsistema amb els manuals propis corresponents.
Lliurament del subsistema i les instal·lacions derivades al departament de manteniment.
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3 ESTRUCTURA, CONTINGUT I FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ A
LLIURAR.
3.1 DOCUMENTACIÓ GENERAL
3.1.1 DOCUMENTACIÓ AS-BUILT DE PROJECTE.
La documentació AS-BUILT de Projecte d’instal·lacions, serà una recopilació estructurada segons les indicacions següents, dels AS-BUILT de
tots els subsistemes que composen el projecte. Entenen per subsistema:
-

-

-

Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.
o Equip SAIs.
o Equips de mesura d’energia i qualitat elèctrica.
o Sistemes d’Il·luminació.
Ascensors - Muntacàrregues.
Escales mecàniques - Passadissos mòbils.
Instal·lacions tèrmiques i equips d’aire condicionat.
o Equips d’aire condicionat amb instal·lacions frigorífiques.
o Sistemes de renovació i qualitat de l’aire d’aire de dependències (humidificadors, purificadors i filtres).
o Equips de producció d’aigua calenta sanitària (Elèctrics / gas).
Ventilació amb impacte a via pública.
Pous d’esgotament.
Fossats sèptics.
Maquinaria especifica de taller o material mòbil.

La distribució de subsistemes esmentades, deuran complementar-se entre si per garantir una estructuració d’informació independent per
cada mantenidor, intern o extern a FMB.
La documentació AS-BUILT del Projecte es presentarà al tècnic de FMB exclusivament en format digital (MEMORIA FLASH USB), els arxius
no disposaran de restriccions i seran completament editables (WORD, EXCEL, *.DVS, PDF, etc.).
El compondran:
-

Document de l’ANNEX 1 d’aquest document (PRESENTACIÓ DE L’AS-BUILT DE PROJECTE) correctament omplert,

-

Carpetes amb els AS-BUILT dels diferents SUBSISTEMES, segons
estructura indicada al punt 3.1.2.1 d’aquest document.

Així doncs, la informació a l’AS-BUILT DE PROJECTE D’INSTAL·LACIONS quedarà
estructurada de la següent indicada.

Document de presentació d’AS-BUILT DE PROJECTE
D’INSTAL·LACIONS (ANNEX 1, d’aquest document)

AS-BUILT DE... (nom subsistema 1, estació 1...)

AS-BUILT DE... (nom subsistema 2, estació 2...)

AS-BUILT DE... (nom subsistema 3, estació 3...)
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3.1.2 DOCUMENTACIÓ AS-BUILT DE SUBSISTEMA.
Es generarà un AS-BUILT de subsistema per cada tipus de subsistema i per cada estació, centre de treball o ubicació especifica.
De tal forma que, si a una estació, tram de túnel o centre de treball s’afecten diferents subsistemes, es realitzaran tants AS-BUILT de
subsistema com diferents subsistemes s’afectin, segons la llista del punt 3.1.1 d’aquest document.
Per altra banda, si s’afecta un mateix subsistema en diferents estacions, trams de túnel o centres de treball, també es realitzaran tants ASBUILT de subsistema com diferents estacions, trams de túnel o centres de treballs s’afectin.
Cada AS-BUILT de subsistema es lliurarà en format digital amb l’estructura i tota la documentació indicada a la taula següent, i amb format
paper amb la documentació del ANNEX 2, 01.DOC.TÈCNICA I LEG i 02.PLÀNOLS.

Document de presentació d’AS-BUILT DE PROJECTE
D’INSTAL·LACIONS (ANNEX 1, d’aquest document)

AS-BUILT DE... (nom subsistema 1, estació 1...)

Document de presentació d’AS-BUILT DE SUBSISTEMA
(ANNEX 2, d’aquest document)

01.DOC.TÈCNICA I LEG.
Documentació tècnica i de legalització.

02.PLÀNOLS.
Planta ubicació, esquema d’alimentacions, esquemes
elèctrics i plànols de detall.

03.CÀLCULS.
Càlculs Justificatius

04.MANTENIMENT.
Pla de manteniment, llistat de material instal·lat i
manual d’instruccions.
05.COST EXPLOTACIÓ
Balanç del cost generat per l’explotació del
subsistema, informes de consum energètic mesurat a
camp (inicial i final) i l’informe d’avaluació de
funcionament.
06.QUALITAT.
Certificats de qualitat i garanties.

07.MEDI AMBIENT.
Certificats de medi ambient.

08.HISTÒRIC
Protocols de proves, actes de seguiment, planificació i
documentació PRL, etc.

AS-BUILT DE... (nom subsistema 1, estació 2...)
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3.1.2.1 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR EN FORMAT DIGITAL.
Cada As-BUILT de subsistema lliurat en format digital i contindrà la documentació i estructura indicada a la taula següent. Els arxius no
disposaran de restriccions i sempre que sigui possible, seran completament editables (WORD, EXCEL, *.DVS, PDF, etc.).
Documentació i estructura de AS-BUILT de subsistema:
FORMAT PEL
LLIURAMENT

DESCRIPCIÓ

Document de l’ANNEX 2 d’aquest document (PRESENTACIÓ DE L’AS-BUILT DE SUBSISTEMA) correctament omplert,
Carpeta 01. DOC.TÈCNICA I LEG. (Documentació tècnica i legalitzacions).
Aquesta carpeta està destinada a emmagatzemar tota la documentació tècnica i legalitzacions del subsistema, segons
s’exposa al punt 3.2 d’aquest document i depenent del tipus de subsistema.
Carpeta 02. PLÀNOLS.
En aquesta carpeta tindrà que aparèixer com a mínim els plànols següents dels subsistema: plànols de planta d’ubicació,
esquemes d’alimentació, esquemes elèctrics, plànols de detall i l’actualització dels plànols de la base de dades de FMB.
Tots els documents estaran amb format Auto CAD 2010 i els plànols facilitats per FMB s’actualitzaran segons els criteris
del punt 3.1.3 d’aquest document.
Carpeta 03. CÀLCULS. (Càlculs justificatius).
L’objectiu es que apareguin en aquesta carpeta els paràmetres inicials, criteris establerts i el mètode de càlcul per tal de
justificar la selecció o disseny del subsistema.
Sempre que no s’hagin fet modificacions durant l’execució de l’obra, els càlculs justificatius podran ser els del mateix
projecte executiu, en cas contrari s’hauran d’adjuntar els nous càlculs realitzats per DO, contractista o per l’instal·lador.
El format serà preferiblement editable.
Carpeta 04. MANTENIMENT. (Pla de manteniment, llistat de material instal·lat i manuals d’utilització).
El contractista inclourà en aquesta carpeta i en format digital, els següents documents referents als subsistema i les
instal·lacions derivades:
• En format EXCEL el llistat de material instal·lat amb les columnes i la informació següent: estació, funció de
l’element o material, marca, model, quantitat instal·lada, data instal·lació, preu PVP, termini de garantia de la
instal·lació i termini de garantia del material.
• En format EXCEL ó WORD el pla de manteniment del subsistema i de la instal·lació derivada indicant de cada
element: La planificació d’obsolescència (vida mitja), les actuacions i periodicitat de manteniment recomanades
pel fabricant, condicions ambientals de treball (nominals i màximes) , valoració aproximada de cada intervenció de
manteniment i dels elements instal·lats de l’any en curs.
• També s’inclourà en format WORD un manual d’utilització fet pel contractista expressament, on s’indicarà com a
mínim: descripció dels sistemes instal·lats, característiques principals (Potencia “elèctrica, frigorífica i/o mecànica”,
caudal, programació, etc.), ubicació d’elements a nivell d’usuari, manual bàsic de gestió i explotació dels
subsistema, paràmetres configurables, etc.
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FORMAT PEL
LLIURAMENT

DESCRIPCIÓ

Carpeta 05. COST EXPLOTACIÓ. (Balanç del cost generat per l’explotació del subsistema, informes de consum energètic
mesurat a camp inicial i final i l’informe d’avaluació de funcionament)
S’adjuntarà en format Excel una previsió de costos generats ANUALS per la posada en funcionament del subsistema
incloent consum energètic real mesurat com a mínim durant 24h d’explotació habitual, cost de manteniment preventiucorrectiu i costos addicionals si escau.
En cas de la substitució, modificació o renovació d’un subsistema existent, s’agafaran dades prèvies als treballs per poder
completar la balança de costos d’explotació, abans i després dels treballs.
S’inclouran els informes de consum energètic mesurat a camp inicial i final, segons la plantilla dekl ANNEX 3 d’aquest
document.
Carpeta 06. QUALITAT. (Certificats de qualitat i garanties).
En aquesta carpeta s’inclouran els certificats de qualitat dels materials, condicions tant per la permanència de la garantia
com per les exclusions de la mateixa i tots els documents necessaris per du a terme l’aplicació de les garanties dels
sistemes, materials o instal·lacions tal com albarans, factures, certificats, números de comanda de materials, etc.
En qualsevol cas s’inclourà un certificat emes per l’empresa instal·ladora al que s’indicarà el compromís de tramitar
qualsevol aplicació de garantia amb un procediment de tramitació i terminis de resposta aproximats.
Carpeta 07. MEDI AMBIENT. (Medi ambient).
S’adjuntarà una copia dels fulls de seguiment de la destrucció i reciclatge dels materials sensibles pel medi ambient i els
certificats de destrucció dels mateixos, tot segons la normativa mediambiental vigent i la política de mediambiental
interna de TMB (procediment P417, CONTROL AMBIENTAL DE LES EMPRESES SUBCONTRACTADES).
Carpeta 08. HISTÒRIC.
S’adjuntarà la documentació rellevant generada durant l’obra com Protocols de proves, actes de seguiment d’obra,
planificació, documentació PRL, etc.
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3.1.2.2 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR EN FORMAT PAPER.
Per cada AS-BULT de subsistema es lliurarà al tècnic assignat de FMB, un únic dossier enquadernat amb les característiques següents:
-

Idioma, Català o Castellà
Format DIN A4 (210x297mm).
Enquadernació:
o
o
o

Tapa frontal de polipropilè transparent de 0’8mm d’espessor, tipus COVER-PLACK o similar.
Tapa del darrera de polipropilè Negre de 0’8mm d’espessor, marca COVER-PLACK o similar.
Unió amb espiral metàl·lica negra del diàmetre necessari, amb un pas de pas 5:1, marca UNILEX o similar. Des de la vora
del full fins a les perforacions es deixarà una distancia mínima de 4mm.

El contingut i estructura d’aquest dossier serà l’indicat a la taula el següent:
FORMAT PEL
LLIURAMENT

ORDRE / TÍTOL

CONTINGUT

1ª fulla de portada.

S’adjuntarà el Document de L’ANNEX 2 correctament omplert.

CAPITOL 0.1. DOC.
TÈCNICA I LEG.

Contindrà la documentació tècnica i legalitzacions existent al AS-BUILT de subsistema en
format digital, específica de cada subsistema segons s’exposa el punt 3.2 d’aquest
document.
Sempre que sigui possible s’adjuntaran els documents originals.

CAPITOL 0.2. PLÀNOLS.

Contindrà els plànols i esquemes existents al AS-BUILT de subsistema en format digital,
específics de cada subsistema impresos en format DIN A4 ó DIN A3 (plegat amb format
DIN A4) segons correspongui.
Com a mínim contindrà els plànols de planta d’ubicació, esquemes d’alimentació,
esquemes elèctrics, plànols de detall i l’actualització dels plànols de la base de dades de
FMB.
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3.1.3 ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS.
Tota la informació gràfica generada tant internament com per empreses o entitats externes, i rebuda per qualsevol
departament de METRO, haurà de complir els següents requisits.
1. Els plànols es lliuraran en format tipus .DWG del producte AutoCAD.
2. La versió de AutoCAD utilitzada serà la vigent a METRO. Actualment és la v2010, encara que també s'acceptaran
plànols d'altres versions inferiors.
3. Com a excepció, i tan sol si per raons justificades no és possible lliurar-ho en el citat format, s'acceptessin arxius en
format .DXF. No per això el plànol deixarà de complir els requisits exigits per al format .DWG, i que es descriuen en
els punts següents.
4. Cada plànol haurà de ser lliurat en un únic arxiu. No s'acceptarà, per tant, un arxiu que contingui diversos plànols.
5. El nom de l'arxiu haurà de coincidir amb el nombre del plànol assignat per METRO a dita plana, i que haurà estat
prèviament sol·licitat per part del proveïdor.
6. Aquest nombre de plànol haurà de figurar també de forma obligatòria en el caixetí del plànol.
7. En el cas que al proveïdor no li hagi estat possible sol·licitar a METRO el nombre de plànol descrit en el punt 5, haurà
de lliurar al costat dels arxius dels plànols una relació detallada dels noms que ell ha assignat a cada arxiu i el
contingut dels mateixos.
8. El caixetí haurà de col·locar-se en la part inferior dreta del dibuix.
9. Es consideressin vàlids tres possibles formats de caixetí, en funció de la grandària general del plànol. Si la grandària
del plànol ho permet s'utilitzarà amb prioritat el model denominat CAIXETI.DWG, que presenta el següent format:

10. En cas que el caixetí anterior no càpiga en un plànol o que per utilitzar-ho sigui necessari canviar al següent format
DIN, es permet la utilització d'un segon caixetí, denominat CAIX.DWG, i que presenta el següent format:
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11. En situacions que sigui més aconsellable la utilització d'un caixetí amb una orientació més horitzontal, també es
podrà usar un tercer caixetí denominat CAIX-HOR.DWG el qual presenta el següent aspecte:

12. D'entre els conceptes que figuren en els citats caixetins, seran d'obligada emplenament els següents:
- Data dibuixat
- Nom dibuixat
- Títol del pla
- Nombre de plànol
- Escala (excepte en el cas que es tracti d'un esquema)
13. Independentment del caixetí utilitzat, el format de data emprat en aquest caixetí haurà de ser del tipus “dd-mm-aa”.
14. El nom i nombre de capes del dibuix és lliure, però cada capa haurà de tenir associat un color de AutoCAD segons els
gruixos de ploma que es descriuen a continuació.
- Gruix de ploma 0.15 mm. color 1 (vermell).
- Gruix de ploma 0.20 mm. color 2 (groc).
- Gruix de ploma 0.30 mm. color 3 (verd).
- Gruix de ploma 0.40 mm. color 4 (cianc).
- Gruix de ploma 0.50 mm. color 5 (blau).
- Gruix de ploma 0.60 mm. color 6 (magenta).
- Gruix de ploma 0.80 mm. color 8 (gris).
15. El color de les entitats de AutoCAD haurà de ser PER CAPA.
16. No s'haurà de dibuixar gens en la capa 0.
17. Les unitats de treball seran en mil·límetres.
18. Les unitats angulars vindran expressades en format sexagesimal, excepte en els plànols topogràfics i d'obres, en els
quals, eventualment, podran utilitzar-se unitats angulars en format centesimal.
19. En tots dos sistemes, l'origen (angle zero) estarà situat en la posició de les tres hores (a l'est) segons les agulles d'un
rellotge, i el creixement serà en sentit trigonomètric, és a dir contrari a l'avanç de les agulles del rellotge.
20. Qualsevol anotació textual, tant en el caixetí com en el propi dibuix, haurà de ser en estil ISOW, procedent de la font
de lletra ISOW.SHX, a excepció de l'atribut NUM (Nombre del plànol) del bloc CAIXETI que serà l'estil ARIAL-N
procedent de la font ARIAL amb efecte Negreta. L'arxiu ISOW.SHX ha estat creat especialment per TMB, per la qual
cosa aquest serà proporcionat per METRO a l'autor del plànol.
21. D'igual manera, qualsevol anotació textual, tant en el caixetí com en el propi dibuix, haurà d'expressar-se en llengua
catalana.
22. Els dibuixos hauran d'haver estat salvats amb una visualització total, és a dir, amb tot el dibuix a pantalla completa.
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23. A més de l'escala indicada en el caixetí, també haurà d'incloure's fora del mateix l'escala del dibuix en manera
gràfica. Això haurà de ser així sempre, tret que per raons justificades no sigui possible. En cas de sol·licitar-ho,
METRO pot proporcionar un programa en AutoLISP que incorpora un rutina per a la generació automàtica d'aquesta
escala gràfica. Com a exemple s'adjunta la següent figura.

24. En tots els plànols hauran d'indicar-se les marques per al plegat de còpies, tant en sentit vertical com a horitzontal.
En sentit horitzontal s’haurà d'especificar tant el plegat de 210 mm. com el de 185 mm., tots dos a partir de l'extrem
inferior dret. En sentit vertical les marques estaran situades a 297 mm. també de l'extrem inferior dret. En qualsevol
cas la longitud d'aquestes marques serà de 5 mm.
25. Tots els plànols hauran d'emplaçar-se en el quadrant superior dret dels eixos de coordenades, amb l'origen
d'aquestes coordenades situats en l'angle inferior esquerre del monitor. Això haurà de ser així sempre, tret que per
raons justificades no sigui possible.
26. Juntament amb els plànols es lliurarà una taula de dades, tipus Excel o Access, contenint els següents camps amb les
seves corresponents dades:
-

Nombre de pla.
Nom de l'arxiu, inclosa extensió.
Títol del plànol.
Data dibuixat.
Escala de traçat.
Format del plànol (grandària).
Empresa i nombre o codi pla.

Aquesta llista podrà estar en un arxiu de text, en una fulla Excel o una base de dades.
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3.2 DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DE CADA SUBSISTEMA.
3.2.1 INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ.
Segons la normativa vigent es distingeixen dos tipus d’instal·lacions: unes que precisen projecte i d’altres que no ho precisen i que per
legalitzar es suficient una memòria tècnica de disseny.
Segons el REBT precisen projecte :
a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potencia màxima admissible superior a 100 kW
b) Locals de pública concurrència .
c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe 1, excepte garatges de menys de 25 places .
d) Locals mullats amb potència màxima admissible superior a 25 kW .
e) Piscines amb potencia màxima admissible superior a 10 kW
f) Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potencia màxima admissible superior a 10 kW.
g) Quiròfans i sales d'intervenció .
h) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW.
De totes les instal·lacions anterior, es necessitarà projecte a totes les estacions per tractar-se d’un local de publica concurrència, per tant i
salvo excepcions el sistema preferent de legalització serà “ amb projecte”

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I LEGALITZACIONS.
La documentació requerida es la següent:
Instal·lacions amb projecte
BT.- 1er document en format PDF.
1. Projecte visat pel col·legi professional que correspongui.
BT.- 2on document en format PDF.
2. Model ELEC-1. Imprès instància i característiques d’instal·lació.
3. Model ELEC-4. Certificat de direcció i acabament d'obra de d’instal·lació visat pel corresponent col·legi professional.
4. Model ELEC-5. Reglaments de seguretat.
5. Certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió realitzat per empresa instal·ladora ( Butlletí )
6. Certificat d'inspecció de la instal·lació, amb qualificació favorable, emès per un organisme de control autoritzat, quan procedeixi
(article 7).
Instal·lacions amb memòria tècnica de disseny ( sense projecte)
BT.- 1er document en format PDF.
1. Model ELEC-1. Imprès instància
2. Model ELEC-2. Esquema unifilar.
3. Model ELEC-3. Memòria Tècnica i càlculs justificatius.
4. Model ELEC-5. Reglaments de seguretat
5. Croquis de l'emplaçament i del traçat de la instal·lació.
6. Certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió realitzat per empresa instal·ladora ( Butlletí )
7. En el cas que s’efectuï d’inspecció : Certificat d'inspecció de la instal·lació, amb qualificació favorable, emès per un organisme de
control autoritzat, quan procedeixi (article 7).

En qualsevol cas, sempre que s’instal·li algun element assimilable als següents, també s’haurà d’adjuntar la documentació
indicada als punts corresponents.
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3.2.1.1 EQUIPS DE MESURA TARIFARI HOMOLOGAT.
En cas de substitució, modificació o una nova instal·lació d’equip de mesura tarifari Homologat per la contractació de subministrament
complementari, tipus TMF, també s’adjuntarà:
TMF.- 1er document en format PDF.
1. Característiques tècniques principals del TMF com marca, model, calibratge embarrats, corrent màxima, fusibles, ICP, etc.
2. Fulls de verificació de laboratori del equip de mesura als que figuren, marca, model, número de sèrie, versió de softwares
carregat, característiques TI, etc.

3.2.1.2 EQUIPS DE MESURA D’ENERGIA I QUALITAT ELÈCTRICA.
Amb la instal·lació d’un nou equip de mesura d’energia i qualitat elèctrica s’aportarà la documentació tècnica següent.
MEQ.-1er document en format PDF.
1. Descriptiu dels circuits mesurats o analitzats per l’equip.
2. Documents amb les característiques tècniques principals del equip com marca, model, registres, capacitat, equipament de
comunicacions, valors màxims-mínims, etc.
3. Documents amb les característiques tècniques del sensors de corrent i de tensió instal·lats.
4. Manual d’usuari específic per la instal·lació concreta i la versió de software carregada.
5. En cas de connexió a xarxa, s’adjuntarà un breu repositori de les dades per la connexió remota amb l’equip SAI ( direcció TCP-IP,
mascara de xarxa i Gateway).
6. Document en el que es descriguin els últims paràmetres configurats a l’equip per restablir-hi en cas necessari.
7. Informe del calibratge i posada en marxa a camp per part del fabricant.

3.2.1.3 EQUIPS SAI
Amb la instal·lació, modificació o substitució d’un equip UPS a FMB es lliurarà la següent informació catalogada com a documentació
tècnica:
SAI.- 1er document en format PDF.
1. Expedient tècnic del fabricant de l’equip amb el descriptiu de les característiques principals.
2. En cas de disposar de bancada de bateries independents,
a. Característiques tècniques del tipus de bateries instal·lades.
b. Característiques del conjunt del sistema d’acumulació d’energia (núm. bateries, diagrama de connexió, aparellatge, etc.)
3. Certificat del instal·lador garantint que s’ha respectat a la sortida del SAI el mateix regim de neutre de la instal·lació principal,
incloent les mesures de resistència de posada a terra dels receptors alimentats de la sortida del SAI.
4. Repositori de les dades per la connexió remota amb l’equip SAI ( direcció TCP-IP, mascara de xarxa i Gateway).
5. Document en el que es descriguin els últims paràmetres configurats a l’equip per restablir-hi en cas necessari.
6. Informe de posada en marxa del fabricant o SAT oficial de la mateixa marca.

3.2.1.4 SISTEMES D’IL·LUMINACIÓ.
Amb la ampliació, modificació o renovació dels equips d’enllumenat de la xarxa s’adjuntarà la següent documentació:
ILU.- 1er document en format PDF.
1.

Plànol en planta amb la ubicació del nou sistema d’enllumenat indicant:
a. Els circuits d’alimentació corresponents a cada equip.
b. Nivells lumínics mesurats a camp amb quadricules aproximades de 2mts.
c. Llegenda indicant la marca, model, potencia i característiques de la font de llum de cada equip.
d. Anotar la data de presa de dades i una única lectura de la temperatura ambient mesurada a 1mts del terra al punt mes
càlid.

2.

Full de característiques de cada model instal·lat.
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3.2.2 ASCENSORS - MONTACARREGUES.
Segons la ITC AEM 1 vigent, un ascensor es tot aparell d'elevació instal•lat permanentment en edificis o construccions que serveixi nivells
definits, amb un habitacle que es desplaci al llarg de guies rígides i la inclinació de les quals sobre l'horitzontal sigui superior a 15 graus,
destinat al transport de persones, de persones i objectes i solament d'objectes, si l'habitacle és accessible, és a dir, si una persona pot
entrar en ell sense dificultat, i si està proveït d'òrgans d'accionament situats dins de l'habitacle o a l'abast d'una persona situada dins del
mateix.
Per tant s’aplicarà a tots els ascensors que siguin instal•lats a l’estació i també als muntacàrregues si una persona pot entrar en ell sense
dificultat, i si està proveït d'òrgans d'accionament situats dins de l'habitacle o a l'abast d'una persona situada dins del mateix.
En el cas de que es tracti d’un muntacàrregues en estat pur, es a dir que no es donin les circumstancies esmentades, es legalitzarà com una
maquina, ja descrit a l’apartat corresponent.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I LEGALITZACIONS.
La documentació requerida es la següent:
ASC.- 1er document en format PDF.
La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.
La fitxa tècnica de la instal·lació ( posteriors a 22.05.2013)
Model Indústria AS 1: Marcatge CE ( posteriors a 1997)
Model Indústria AS-2: Declaració CE de conformitat. ( posteriors a 1997)
Model AS -3 Actes dels assajos relacionades amb el control final.
Model AS-4: Llista amb components de seguretat.
Certificat d'inspecció OC inicial amb "Zero defectes", segell entrada
ASC.- 2on document en format PDF.
Expedient tècnic de construcció (ETC), abans de agost de1995 projecte tècnic

3.2.3 ESCALES MECÀNIQUES I PASSADISSOS MÒBILS.
Les escales mecàniques i passadissos rodants ( també anomenats tamisos rodants), son maquines i per tant s’han de legalitzar com un
“producte”.
Inclou la maquina pròpiament dita, i les instal•lacions auxiliars a la mateixa, com enllumenat de balustrada o si escau instal•lacions de
seguretat o enclavaments, el quadre elèctric també formarà part del “ producte” i el límit estarà definit per el punt d’entrega d’energia al
mencionat quadre, en forma de bornes o de entrada al interruptor general, per tant la línia d’alimentació de l’escala formarà part del
expedient de Baixa Tensió.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I LEGALITZACIONS.
La documentació requerida es la següent:
ESC.- 1er document en format PDF.
La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.
La fitxa tècnica de la instal·lació.
la declaració CE de conformitat signada i Emesa per un fabricant d’Europa o pel representant legal que haurà de ser l’adjudicatari
de d’instal·lació.
Actes dels assaigs relacionats amb el control final.
ESC.- 2on document en format PDF.
Expedient tècnic de construcció ( ETC)
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3.2.4 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I EQUIPS D’AIRE CONDICIONAT.
Segons l’article 2 del RITE, es consideraren com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i
ventilació) i de producció d'aigua calenta sanitària, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones.
Per tant, serà d’afectació totes les instal·lacions de aire condicionat i de producció de aigua calenta, encara que la majoria no requeriran
cap tràmit davant industria o Organisme de Control i l’únic document a arxivar serà la declaració de conformitat de l’equip.

Es distingeixen tres tipus d’instal·lacions:
• CLASSE 1
• CLASSE 2
• CLASSE 0, instal·lacions no compreses al grups anteriors.
Les instal·lacions de CLASSE 1 es subdivideixen en les dues subclasses següents:
•

Subclasse 1.1, la constitueixen aquelles instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred,
amb P igual o superior a 5 kW, i inferior a 20 kW en calor o igual o inferior a 12 kW en fred, que no formin part d’una
instal·lació d’energia solar com a equip de recolzament.

•

Subclasse 1.2, la constitueixen les instal·lacions següents:
- Instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb P igual o superior a 20 kW en
calor o superior a 12 kW en fred, i igual o inferior a 70 kW.
- Instal·lacions d’energia solar amb equip d’energia de recolzament de P igual o superior a 5 kW i igual o inferior a
70 kW, o bé, en cas de no existir equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica
que únicament incorpori energia solar, la potència tèrmica resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície
la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats sigui igual o superior a 5 kW i igual o inferior a
70 kW.

Les instal·lacions de CLASSE 2 la constitueixen les instal·lacions següents:
-

Instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb P superior a 70 kW.
Instal·lacions d’energia solar amb equip d’energia de recolzament de P superior a 70 kW, o bé, en cas de no existir
equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia
solar, la potència tèrmica resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors
solars instal·lats sigui superior a 70 kW.

Les instal·lacions de CLASSE 0 son bàsicament les que no estan compreses en les anteriors:
-

-

Instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb potència tèrmica nominal P
inferior a 5 kW.
Instal·lacions d’energia solar amb equip d’energia de recolzament de P inferior a 5 kW, o bé, en cas de no existir
equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia
solar, la potència tèrmica resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors
solars instal·lats sigui inferior a 5 kW.
Sistemes solars consistents en un únic element prefabricat.
Instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària mitjançant escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i
termos elèctrics quan la potència tèrmica nominal P de cadascun d’ells o la seva suma sigui igual o inferior a 70 kW.
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I LEGALITZACIONS.
La documentació requerida es la següent:

INSTAL·LACIONS CLASSE 1 – Subclasse 1.1
TER.- 1er document en format PDF.

-

Certificat d’instal·lació model ITE-3 , subscrit per una empresa instal·ladora, sense projecte, i no cal presentar-lo en
un Organisme de Control Oficial.

INSTAL·LACIONS CLASSE 1 – Subclasse 1.2
TER.- 1er document en format PDF.

-

Certificat d’instal·lació model ITE-3 , subscrit per una empresa instal·ladora, amb la presentació d’un Organisme de
Control Oficial ( sense projecte).
Fotocopia d’inscripció instal·lació existent.
Escrit d’acolliment a la DT 2ª del RD 314/2006 (si es procedent).
Certificat d’ instal·lació d’energia solar de classe 1.2 model ITE-5

INSTAL·LACIONS CLASSE 2
TER.- 1er document en format PDF.

-

Imprès sol·licitud Model ITE-1.
Certificat d’instal·lació de CLASSE 2 model ITE-2
Declaració CE de conformitat d’equips a pressió (RD769/1999 i RD 2060/2008). En cas d’equips anteriors a 1999,
certificats de construcció segons la legislació vigent.
Declaració CE de conformitat de màquines (RD 1435/1992 i RD 1644/2008)
Fotocopia d’inscripció instal·lació existent ( només subclasse 1.2)
Escrit d’acolliment a la DT 2ª del RD 314/2006 ( si es procedent i en el cas de subclasse 1.2)

TER.- 2on document en format PDF.

-

Declaració CE de conformitat dels requisits mínims de rendiment de calderes.
Certificat CE de conformitat d'aparells a gas (RD 1428/1992)
Declaració CE de conformitat de xemeneies modulars metàl•liques a directiva productes construcció (RD1630/1992,
modificat pel RD 1328/1995) .

TER.- 3er document en format PDF.

-

Projecte tècnic, signat i visat per tècnic competent i amb d’informació de l’article 16 del RITE.

TER.- 4rt document en format PDF.

-

Contracte de manteniment.

INSTAL·LACIONS CLASSE 0
TER.- 1er document en format PDF.

-

Certificats CE de maquines o de producte.
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3.2.4.1 EQUIPS D’AIRE CONDICIONAT SENSE OCUPACIÓ AMB INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES. (CAMBRAS DE SAI,
CAMBRES DE COMUNICACIONS, ENCLAVAMNENTS, ETC.)

Amb l’aprovació del Reglament de Seguretat per les Instal·lacions Frigorífiques i les seves Instruccions Complementaries el 8
de març de 2011 (RD138/2011 del 4 de febrer), s’exposen entre altres, les condicions a complir amb la instal·lació i la posada
en marxa d’equips amb sistemes frigorífics.
Aquest reglament i les seves instruccions tècniques complementàries s'aplicaran a les instal·lacions frigorífiques que la seva
funció principal no sigui el confort tèrmic de les persones, ja siguin de nova construcció, ampliacions, modificacions o
manteniment d'aquestes i de les ja existents.
No obstant això, a les instal·lacions i sistemes de refrigeració que a continuació es relacionen se'ls aplicarà única i
exclusivament l'establert en l'article 21 del present reglament:
a. Instal·lacions per absorció que utilitzen BrLi-Aigua.
b. Sistemes de refrigeració no compactes amb càrrega inferior a:
2,5 Kg. de refrigerant del grup L1. (R-22, R-134a, R-407a, R-410a, etc.)
0,5 Kg. de refrigerant del grup L2. (R-412a, R-143a, R-21, etc.)
0,2 Kg. de refrigerant del grup L3. (R-170, R-600a, etc.)
A nivell de referencia d’equips partits d’expansió directa Aire-Aire, s’exposen les cargues de refrigerants,
REF. EQUIPO
MITSUBISHI ELECTRIC
Mr. SLIM

POTENCIA FRIGORIFICA

LONGITUD DE LINIA FRIGORÍFICA

CARGA INICIAL

Kcal/h

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

75 m

Precargada

PUHZ-ZRP35VKA

3.010 / 3.526

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

--

--

2,2

PUHZ-ZRP50VKA

4.300 / 5.160

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

--

--

2,4

PUHZ-ZRP60VHA

4.902 / 5.934

3,1

3,3

3,5

4,1

4,7

--

--

3,5

PUHZ-ZRP71VHA

6.106 / 6.880

3,1

3,3

3,5

4,1

4,7

--

--

3,5

PUHZ-ZRP100VKA
PUHZ-ZRP100YKA
PUHZ-ZRP100YKAR1

8.600 / 9.632

4,6

4,8

5,0

5,6

6,2

6,8

7,4

5,0

PUHZ-ZRP125VKA
PUHZ-ZRP125YKA
PUHZ-ZRP125YKAR1

10.578 / 12.040

4,6

4,8

5,0

5,6

6,2

6,8

7,4

5,0

PUHZ-ZRP140VKA
PUHZ-ZRP140YKA
PUHZ-ZRP140YKAR1

11.696 / 13.760

4,6

4,8

5,0

5,6

6,2

6,8

7,4

5,0

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament:
a. Les instal·lacions frigorífiques corresponents a maneres i mitjans de transport terrestre, marítim i aeris, que es
regiran pel que es disposa en les normes de seguretat internacionals i nacionals aplicables als mateixos i en les seves
normes tècniques complementàries.
b. Els sistemes secundaris utilitzats en les instal·lacions de climatització per a condicions de benestar tèrmic de les
persones als edificis, que es regiran pel que es disposa en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE),
aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.
c. Els sistemes de refrigeració compactes (sistemes de condicionament d'aire portàtils, frigorífics i congeladors
domèstics, etc.) amb càrrega de refrigerant inferior a:
2,5 Kg. de refrigerant del grup L1. (R-22, R-134a, R-407a, R-410a, etc.)
0,5 Kg. de refrigerant del grup L2. (R-412a, R-143a, R-21, etc.)
0,2 Kg. de refrigerant del grup L3. (R-170, R-600a, etc.)
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Es fan diverses classificacions:
a) Classificació per classe de refrigerant,
a. Refrigerants grup L1 o d’alta seguretat. Refrigerants no inflamables i d’acció tòxica lleugera o nul·la. (R-22,
R-134a, R-407a, R-410a, etc.)
b. Refrigerants grup L2 o de mitjana seguretat: refrigerants d'acció tòxica o corrosives o inflamable o explosiva
barrejada amb aire a un percentatge per volum igual o superior a 3,5 per cent. (R-412a, R-143a, R-21, etc. )
c. Refrigerants grup L3 o de seguretat baixa: refrigerants inflamables o explosiu barrejats amb aire en un
percentatge en volum del menys el 3,5 per cent. (R-170, R-600a, etc.)
b) Classificació de fluids secundaris,
a. tipus a: fluids l'intercanvi de calor es produeix exclusivament per transferència de calor sensible.
b. tipus b: fluid amb intercanvi de calor produït amb canvi de fase sòlid-líquid.
c. tipus c: fluid amb intercanvi de calor produït amb canvi de fase líquid-vapor.
c)

Classificació de tipus de sistemes de refrigeració general,
a. sistema directa: Quan l'evaporador o el condensador refrigeració està en contacte directe amb el medi que
refreda o calenta.
b. sistema indirecte: Quan l'evaporador o el condensador refrigeració, situat fora del lloc on s'extreu o cedeix
calor al medi a tractar, refreda o escalfa un fluid secundari que es fa circular per uns intercanviadors per
refredar o escalfar el medi esmentat.
d) Classificació de tipus de sistemes de refrigeració amb criteris de seguretat,
a. tipus 1: refredament sistema instal·lat en un espai ocupat per persones, no es consideren una habitació
específica.
b. tipus 2: sistema amb sector d'alta pressió en una sala específica o a l'exterior de refredament.
c. tipus 3: sistema de refredament amb totes les parts que continguin refrigerant situat en una sala específica
o a l'exterior.
e) Classificació per tipus de local,
a. categoria A. Locals que poden estar oberts al públic, i que normalment estan ocupats per persones amb
capacitat limitada de moviments per respondre davant d’una emergència (a títol merament d'exemple
s'indiquen els següents: Hospitals, asils, sanatoris, presons, comissaries de policia , residències d'avis o Llars
d'infants)
b. categoria B. Locals on les persones poden pernoctar i locals als que no es controla el nombre de persones
presents o als que te accés qualsevol persona no familiaritzada amb les mesures de seguretat personals
requerides (a títol merament d'exemple s'indiquen els següents: teatres, cinemes, auditoris, sales de ball,
sales d'espectacles, sales d'exposició, Biblioteques, Museus, supermercats, centres comercials, centres
d'ensenyament, centres esportius, esglésies, estacions de transport públic, hotels, restaurants, o
habitatges)
c. categoria C. Locals on NOMÉS Pot l' REUNIR onU del nombre Limitat De personatges , de les Quines Alguna
de Elles estarà familiaritzada Amb les Mesures generals de seguretat (a títol merament d'exemple
s'indiquen els següents: despatxos professionals , oficines , laboratoris , o llocs de Treball en general) .
d. categoria D. Locals no oberts al públic i als quals tenen accés només a persones autoritzades que estaran
familiaritzades amb les mesures de seguretat generals de l'establiment (a títol merament d'exemple
s'indiquen els següents: centres de producció, indústries químiques o alimentaries, fàbriques de gel,
magatzems frigorífics o àrees restringides de supermercats).
f) Classificació de les instal·lacions frigorífiques,
a. Nivell 1. Instal·lacions formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si amb una
potència elèctrica instal·lada en els compressors per cada sistema inferior o igual a 30 kW elèctrics sempre
que la suma total de les potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics no excedeixi de 100
kW, o per equips compactes de qualsevol potència, sempre que en tots dos casos utilitzin refrigerants d'alta
seguretat (L1), i que no refrigerin càmeres o conjunts de càmeres d'atmosfera artificial de qualsevol volum.
b. Nivell 2. Instal·lacions formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si amb una
potència elèctrica instal·lada en els compressors superior a 30 kW elèctrics en algun dels sistemes, o que la
suma total de les potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics excedeixi de 100 kW, o
que refredin càmeres d'atmosfera artificial, o que utilitzin refrigerants de mitjana i baixa seguretat (L2 i L3).
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Segons es recull a l’article 18 del reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques, una de les obligacions del titular de la
instal·lació es no posar en funcionament la instal·lació sense haver rebut la documentació indicada en article 20.2 d'aquest
reglament i sense haver presentat davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació indicada en l'article
21.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I LEGALITZACIONS.
La documentació requerida es la següent:

INSTAL·LACIONS PER ABSORCIÓ QUE UTILITZEN BRLI-AIGUA I SISTEMES DE REFRIGERACIÓ NO COMPACTES AMB CÀRREGA
INFERIOR A:
2,5 Kg. de refrigerant del grup L1. (R-22, R-134a, R-407a, R-410a, etc.)
0,5 Kg. de refrigerant del grup L2. (R-412a, R-143a, R-21, etc.)
0,2 Kg. de refrigerant del grup L3. (R-170, R-600a, etc.)
AA.- 1er document en format PDF.

-

-

La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.

Certificat “CE” i de les declaracions de conformitat o certificacions que resultin exigibles.
Certificat en el qual figurin les dades de l'empresa instal·ladora, el fabricant, model, any, nombre de
fabricació, càrrega, denominació i grup del refrigerant emprat així com les actuacions realitzades, segons el
model que figura en l'annex de la IF-15 del Reglament (Model IF-11-02).
Manual de servei.
En el cas de les instal·lacions per absorció amb Br Li-Aigua, a més, l'empresa instal·ladora frigorista lliurarà la
justificació documentada.

INSTAL·LACIONS PER ABSORCIÓ QUE UTILITZEN BRLI-AIGUA I SISTEMES DE REFRIGERACIÓ NO COMPACTES AMB CÀRREGA
SUPERIOR A:
2,5 Kg. de refrigerant del grup L1. (R-22, R-134a, R-407a, R-410a, etc.)
0,5 Kg. de refrigerant del grup L2. (R-412a, R-143a, R-21, etc.)
0,2 Kg. de refrigerant del grup L3. (R-170, R-600a, etc.)
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A NOVA INSTAL·LACIÓ O MODIFICACIÓ D’INSTAL·LACIÓ EXISTENT.
AA.- 1er document en format PDF.
- La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.
AA.- 2on document en format PDF.

-

Declaració responsable pel titular (Model IF-13-01 / Model IF-13-02),
Dades identificatives de la instal·lació (Nova instal·lació Model IF-11-01 i Modificació Model IF-21-01) amb la
declaració conforme compleix, i continuarà complint, els requisits reglamentaris.
Memòria tècnica (instal·lacions de nivell 1) o projecte per tècnic titulat competent (instal·lacions de nivell
2), segons els continguts mínims requerits pel reglament RSIF.
Certificat instal·lació elèctrica,
Llibre registre instal·lació, segons els continguts mínims requerits pel reglament RSIF IF-10.
Contracte de manteniment (inst. nivell 2),
Copia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil del titular (inst. nivell 2 i refrigerants grups L2 L3).
Certificat d’instal·lació emes per la empresa frigorista (Model IF-11-02)
Certificat de direcció i acabament d’obra per tècnic titulat competent (Model IF-11-03) (inst. nivell 2)

AA.- 3er document en format PDF.

-

Manual de servei.
Resultat dels assajos i les proves per la posada en marxa segons RSIF, IF-09.
Certificat “CE” i de les declaracions de conformitat o certificacions que resultin exigibles.
Declaracions CE equips a pressió, segons els continguts mínims requerits pel reglament RSIC IF-10.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A CANVI DE REFRIGERANT,
AA.- 1er document en format PDF.
- La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.
AA.- 2on document en format PDF.

-

Declaració responsable pel titular (Model IF-13-01 / Model IF-13-02)
Dades identificatives de la instal·lació (Model IF-24-01).
Certificat d’execució per empresa frigorista, que inclogui que no s’han alterat les característiques de la
instal·lació.
Certificat de reciclatge o tractament de residus per empresa gestora de residus autoritzada.

AA.- 3er document en format PDF.

-

Resultat dels assajos i les proves per la posada en marxa segons RSIF, IF-09.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A DESMANTELLAMENT I BAIXA D’INSTAL·LACIÓ
AA.- 1er document en format PDF.
- La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.
AA.- 2on document en format PDF.

-

Declaració responsable pel titular (Model IF-13-01 / Model IF-13-02).
Dades identificatives de la instal·lació (Model IF-51-01).
Certificat d’execució del desmantellament per empresa frigorista
Certificat amb descripció de la actuacions de tractament ambiental dels residus i de descontaminació,
signat per empresa gestora de residus autoritzada.

3.2.4.2 SISTEMES DE RENOVACIÓ D’AIRE DE DEPENDÈNCIES.
Amb la publicació del REIAL DECRET 1027/2007 pel qual s’aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i Instruccions
Tècniques Complementaries (RITE) , s’inclou la ITC - IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat del aire interior” que defineix les condicions mínimes a
garantir de qualitat d’aire dintre dels edificis, dependències o centres de treball.
El Codi Tècnic d’edificació també exposa requeriments mínims de qualitat i renovació d’aire interior CTE “HS-3.- CALIDAD DEL AIRE
INTERIOR”

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.
La documentació requerida es la següent:
AA.- 1er document en format PDF.
- La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.
Manual d’usuari de la instal·lació executada.
Document en el que es descriguin els últims paràmetres configurats a l’equip per restablir-hi en cas necessari.
Plànol en planta amb la ubicació dels elements del sistema, indicant:
e. Els circuits d’alimentació elèctrica.
f. Sistema de control o de maniobra de la instal·lació.
g. Nivells de temperatura, sonors i velocitat de l’aire mesurats a camp a cada sortida-aspiració d’aire (interiors i exteriors).
h. Llegenda indicant la marca, model, potencia i característiques de cada element instal·lat.
i. Anotar la data de presa de dades i una única lectura de la temperatura ambient mesurada a 1mts del terra al punt mes
càlid.
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3.2.5 VENTILACIÓ AMB IMPACTE A VIA PÚBLICA.
El departament de Medi Ambient amb el Decret 176/2009 publicat al DOGC número 5506-16.11.2009, aprova el reglament de la Llei de
protecció contra la contaminació acústica.
En aquest nou reglament obliga a les institucions municipals a elaborar: un Mapa de Situació Acústica Existent, un Mapa de Capacitació
Acústica on es marquen els objectius de qualitat acústica del territori i un Mapa Estratègic Soroll per poder assolir els objectius anteriors.
En aquests mapes, es distingeixen sis zones diferents:
Zona de Sensibilitat Acústica Alta (A).
Zona de Sensibilitat Acústica Moderada (B).
Zona de Sensibilitat Acústica Baixa (C).
Zones de Soroll.
Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).
Zones Acústiques de Regim especial (ZARE).
D’aquestes zones es consideren principals les Zones de Sensibilitat acústica Alta (A), Moderada (B) i Baixa (C), les quals es divideixen en
subgrups depenen l’activitat majoritària de la zona.

El nou reglament de Protecció Contra la Contaminació Acústica distingeix tres nivells màxims de soroll segons la classificació de la zona i la
franja horària següent:
-

Ld: Índex de soroll diürn, indicador de soroll associat a la molèstia diürna (7h - 21h) en dB(A).
Le: Índex de soroll del vespre, indicador de soroll associat a la molèstia del vespre (21h - 23h) en dB(A).
Ln: Índex de soroll nocturn, indicador de soroll associat a la molèstia nocturna (23h - 7h) en dB(A).

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.
La documentació requerida es la següent:
AA.- 1er document en format PDF.
- La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.
Certificat emes per una Òrgan de Control Homologat, en el que s’exposi la classificació de la zona afectada i el compliment
del nivells sonors amb els nivells sonors registrats per la mateix Órgan.
Resultat de les mesures de nivells sonors presses en horari nocturn i diürns, recollits per un Órgan Homologat de Control i
segons les instruccions del reglament de la Llei de protecció contra la contaminació acústica.
Manual d’usuari de la instal·lació executada.
Document en el que es descriguin els últims paràmetres configurats a l’equip per restablir-hi en cas necessari.
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-

Plànol en planta amb la ubicació dels elements del sistema, indicant:
j. Els circuits d’alimentació elèctrica.
k. Sistema de control o de maniobra de la instal·lació.
l. Nivells de temperatura, sonors i velocitat de l’aire mesurats a camp a cada sortida-aspiració d’aire (interiors i exteriors).
m. Llegenda indicant la marca, model, potencia i característiques de cada element instal·lat.
n. Anotar la data de presa de dades i una única lectura de la temperatura ambient mesurada a 1mts del terra al punt mes
càlid.

3.2.6 POUS D’ESGOTAMENT.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.
La documentació requerida es la següent:
AA.- 1er document en format PDF.
- La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.
Manual d’usuari de la instal·lació executada.
Document en el que es descriguin els últims paràmetres configurats a l’equip per restablir-hi en cas necessari.
Plànol en planta amb la ubicació dels elements del sistema, indicant:
o. Els circuits d’alimentació elèctrica.
p. Punts d’aportacions d’aigua
q. Punts de drenatge amb els cabals màxims segons càlculs dels sistema.
r. Sistema de control o de maniobra de la instal·lació.
s. Llegenda indicant la marca, model, potencia i característiques de cada element instal·lat.
t. Anotar la data de presa de dades i una única lectura de la temperatura ambient mesurada a 1mts del terra al punt mes
càlid.

3.2.7 FOSSATS SÈPTICS.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.
AA.- 1er document en format PDF.
- La fitxa de característiques tècniques tipus de FMB omplerta, per la cessió a manteniment.
Manual d’usuari de la instal·lació executada.
Document en el que es descriguin els últims paràmetres configurats a l’equip per restablir-hi en cas necessari.
Plànol en planta amb la ubicació dels elements del sistema, indicant:
u. Els circuits d’alimentació elèctrica.
v. Punts d’aportacions d’aigua
w. Punts de drenatge amb els cabals màxims segons càlculs dels sistema.
x. Sistema de control o de maniobra de la instal·lació.
y. Llegenda indicant la marca, model, potencia i característiques de cada element instal·lat.
z. Anotar la data de presa de dades i una única lectura de la temperatura ambient mesurada a 1mts del terra al punt mes
càlid.
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ANNEX 1. Document de presentació d’AS-BUILT DE PROJECTE D’INSTAL·LACIONS:
Títol de projecte
CODI. Projecte (FMB)
Ubicació.

Data inici de Projecte
Data lliurament AS-BUILT

Empresa Adjudicatària
Empresa
Persona de contacte

NIF empresa Adjudicatària
Tel. mòbil de contacte:

Direcció d’obra
Assignació DO.
Persona de contacte

NIF assignació DO
Tel. mòbil de contacte:

Tècnic d’instal·lacions de FMB assignat al projecte
Nom
Nom
Nom

Departament
Departament
Departament

Dades econòmiques de projecte
Pressupost total licitat
Cost final de projecte

Import retingut

Subsistemes afectats als projecte i inclosos al AS-BUILT de projecte d’instal·lacions.
Subsistema

Quantitat
d’equips

Instal·lador

Estació/centre de treball
i detall ubicació

Data inici
treballs

Data fi
treballs

Data fi
garantia
equips
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ANNEX 2. Document de presentació AS-BUILT DE SUBSISTEMA:
Títol de Projecte
CODI. Projecte (FMB)
Ubicació

Data inici Obres Subsistema
Data lliurament AS-BUILT Subsistema

Subsistema
 Instal·lacions elèctriques de BT.

 Ascensors - Muntacàrregues

 Pous d’esgotament.

 Equip SAIs.

 Escales mecàniques - Passadissos mòbils.

 Fossats sèptics.

 Mesura d’energia i qualitat elèctrica.

 Instal·lacions Tèrmiques.

 Sistemes de renovació d’aire.

 Sistemes d’Il·luminació.

 Equips d’aire condicionat amb instal·lacions
 Maquinaria especifica de taller
frigorífiques.
 Tractament i qualitat de l’aire de dependències.  Integració de subsistemes a les
(Humidificadors, purificadors i filtres)
Telecomunicacions de FMB.

 Sistemes amb regeneració d’energia.


Ventilació amb impacte a via
pública.



........................................................................

Empresa Adjudicatària
Empresa
Persona de contacte

NIF empresa Adjudicatària
Tel. mòbil de contacte:

Direcció d’obra
Assignació DO.
Persona de contacte

NIF assignació DO
Tel. mòbil de contacte:

Tècnic d’instal·lacions de FMB assignat al control del subsistema.
Nom
Departament
Instal·lador
Assignació DO.
Persona de contacte

NIF assignació DO
Tel. mòbil de contacte:

Dades econòmiques de projecte
Pressupost licitat subsistema
Cost final de subsistema
Subsistemes afectats als projecte i inclosos al AS-BUILT de projecte d’instal·lacions.
Identificador
Subsistema

Marca/ Model

Detall
ubicació

Característiques
(Potencia, distancia,
capacitat, m3/h, etc.)

Data inici
treballs

Data fi
treballs

Data fi
garantia
equips
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ANNEX 3. Informe de consum energètic mesurat a camp.
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OBJECTE
A les actuacions de modificació, ampliació o substitució de subsistemes es lliurarà un informe previ en la fase de replanteig per indicar
l’esta actual i un altre a la fase de lliurament del subsistema per comprovar les diferencies després dels treballs.
Cada informe de consum energètic mesurat a camp, estarà basat en un registre d’un període de gravació mínim de 24h i amb una
integració de valors de 5 minuts.
Els registres es realitzaran per mitja d’un analitzador de xarxes portàtil classe II. L’equip es connectarà a la sortida de la protecció de
capçalera més propera al subsistema, preferiblement dintre de la QGDBT.
La presentació de cada informe de consum energètic es composarà de tres arxius independents en FORMAT DIGITAL,
-

Repositori de les dades extretes del registre de gravació, en format EXCEL.
Esquema unifilar elèctric indicant on s’han pres les mesures del registre (esquema a ma alçada escanejat amb PDF, AutoCAD o
qualsevol altre suport informàtic).
Complementació de la plantilla d’aquest annex, impresa en PDF.

CONFIGURACIÓ DEL ANALITZADOR DE XARXA PER LA GRAVACIÓ DEL REGISTRE.
L’analitzador de xarxa es programarà per la gravació de les dades següents:
o

Temps de registre: mínim de 24h

o

Període d’integració de cada registre: 5 min

o

Tipus de circuit: dependrà de cada cas (monofàsic, trifàsic 3 fils sense dist. neutre, trifàsic 4 fils amb dist. neutre).

o

Relació de Tensió: dependrà de cada cas però lo més habitual serà 1:1.

o

Relació de corrent: dependrà de la pinça de corrent. (100/1, 200/5, etc.)

o

Registres a configurar per la gravació:
ENERGÍA CONSUMIDA posant comptadors a cero al inici del registre (kWh, kVarh, kVAh).
POTENCIA MÀXIMA DEMANDADA (kWmax, kVarmax, kVAmax).
POTENCIA MITJA DEMANDADA (kWmitja, kVarmitja, kVAmitja).
POTENCIA MÍNIMA DEMANDADA (kWmin, kVarmin, kVAmin).
CORRENT MÀXIMA CONSUMIDA amb integracions de períodes de 5 min (Amax).
CORRENT MITJA CONSUMIDA amb integracions de períodes de 5 min (Amitja).
CORRENT MINIMA CONSUMIDA amb integracions de períodes de 5 min (Amin).
TENSIÓ MITJA COMPOSTA (FASE-FASE) amb integracions de períodes de 5 min (Umitja).
TENSIÓ MITJA SIMPLE (FASE-NEUTRE) amb integracions de períodes de 5 min (Vmitja).
DESEQUILIBRI DE CARREGUES ENTRE FASES valor percentual (%).
TASA DE DISTORSIÓ HARMÓNICA DE TENSIÓ THD (V%)
TASA DE DISTORSIÓ HARMÓNICA DE CORRENT THD (A%)
FACTOR DE POTÈNCIA (cos ϕ)
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ANNEX 3. Informe de consum energètic mesurat a camp.

Pàgina 2 de 3

DADES REFLEXADES A L’INFORME
Per la complementació del “Informe de consum energètic“, s’exposa d’una forma mes detallada les característiques que s’haurien
de considerar a cada valor de mesura anotat a la plantilla adjunta al final d’aquest ANNEX 5.
Es realitzarà un informe de consum energètic per registre d’energia amb l’analitzador.
EQUIP DE
MESURA

ENERGIA

POTENCIA

QUALITAT
ENERGIA

MARCA/ MODEL DEL EQUIP DE MESURA UTILITZAT
AMB LES SONDES DE CORRENT EMPREADES.



S'ha de prendre nota de les marques i el models dels equips de mesura
utilitzats

NUM. SERIE O IDENTIFICACIÓ DELS EQUPS DE
MESURA EMPREATS



S'ha de prendre nota de numero de sèrie o referencia dels equips de
mesura utilitzats

CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS DE MESURA I DE
LES SONDES DE CORRENT I TENSIÓ (RELACIÓ DE
TRANSFORMACIÓ)

 S'ha d'anotar la empresa propietària dels equips de mesura utilitzats.

ENERGIA TOTAL CONSUMIDA

kWh (+)



Indicar el valor de la energia consumida total durant tot el registre de
24h o desprès de iniciar l'actuació

ENERGIA TOTAL RETORNADA

kWh (-)

○

En cas d’aplicació, anotar el valor de la energia retornada a la xarxa total
durant tot el registre de 24h o desprès de l'actuació

POTENCIA INSTAL·LADA TEÒRICA

kW

 Indicar el valor de la potencia instal·lada teòrica.

POTENCIA MITJA-MÍNIMA ACTIVA CONSUMIDA EN
UN PERIODE

kW



Indicar el valor de la mínima potencia mitja de tots els períodes
d'integració de 5 minuts,

POTENCIA MITJA-MÀXIMA ACTIVA CONSUMIDA EN
UN PERIODE

kW



Indicar el valor de la màxima potencia mitja de tots els períodes
d'integració de 5 minuts,

POTENCIA MITJA ACTIVA CONSUMIDA TOTAL

kW



Indicar el valor de la potencia mitja ACTIVA consumida de tot el registre
de 24h despès de l'actuació.

POTENCIA MITJA REACTIVA CONSUMIDA

kVAr



Indicar el valor de la potencia mitja REACTIVA consumida de tot el
registre de 24h despès de l'actuació.

POTENCIA MITJA DISTORCIONANT CONS.

kVAd

○

En cas d'aplicació, indicar el valor de la potencia mitja DISTORSIONANT
consumida de tot el registre de 24h despès de l'actuació.

CORRENT MITJA CONSUMIDA

A



Indicar el valor de la corrent mitja consumida de tot el registre (24h)
desprès de l'actuació.

CORRENT MITJA-MÍNIMA CONSUMIDA EN UN
PERIODE DE 5 MIN.

A



Indicar el valor mínim de corrent mitja de tots els períodes d'integració
de 5 minuts durant tot el registre (24h),

CORRENT MITJA-MÀXIMA CONSUMIDA EN UN
PERIODE DE 5 MIN.

A



Indicar el valor màxim de corrent mitja de tots els períodes d'integració
de 5 minuts durant tot el registre (24h),

TENSIÓ COMPOSTA MITJA (FASE-FASE)

U



Indicar el valor de la tensió fase-fase mitja de tot el registre de 24h
consumida desprès de l'actuació.

TENSIÓ SIMPLE MITJA (FASE-NEUTRE)

V

○

En cas d'aplicació, indicar el valor de la tensió fase-neutre mitja de tot el
registre de 24h desprès de l'actuació.

DESEQUILIBRI DE CARREGUES

%

 Indicar el valor % del desequilibri mes accentuat del tot el registre.

THD (I%)

%



Indicar el valor % mes desfavorable de tots els períodes de 5 min de la
distorsió harmònica de la tensió fase-fase.

THD (V%)

%



Indicar el valor % mes desfavorable de tots els períodes de 5 min de la
distorsió harmònica de la corrent.

0-1



Indicar el valor % mes desfavorable de tots els períodes del factor de
potencia (PF).

mes-any



Anotar la data aproximada en la que s'ha començat l'actuació (mes en
números-any, "XX-20XX")

FACTOR DE POTÈNCIA (cos ϕ)

TEMPS

DATA ACTUACIÓ
DURACIÓ DEL REGISTRE

h

FACTOR SIMULTANEITAT

0-1

 Indicar el tems en hores de registre total.
Càlcul d'aplicació automàtica, valor % de la diferencia de la potencia
 mitja-màxima consumida en un període i la Potencia nominal de la
instal·lació
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Títol de Projecte

Data

CODI. Projecte (FMB)

Ubicació

Circuit mesurat

AVANÇ DE L’ACTUACIÓ



DESPRES DE L’ACTUACIÓ

Subsistema afectat.
 Instal·lacions elèctriques de BT.

 Ascensors - Muntacàrregues

 Pous d’esgotament.

 Equip SAIs.

 Escales mecàniques - Passadissos mòbils.

 Fossats sèptics.

 Mesura d’energia i qualitat elèctrica.

 Instal·lacions Tèrmiques.

 Sistemes de renovació d’aire.

 Sistemes d’Il·luminació.

 Equips d’aire condicionat amb instal·lacions
 Maquinaria especifica de taller
frigorífiques.
 Tractament i qualitat de l’aire de dependències.  Integració de subsistemes a les
(Humidificadors, purificadors i filtres)
Telecomunicacions de FMB.

 Sistemes amb regeneració d’energia.


Ventilació amb impacte a via
pública.



........................................................................

Empresa Adjudicatària
Empresa

NIF empresa Adjudicatària

Persona de contacte

Tel. mòbil de contacte:

Tècnic d’instal·lacions de FMB assignat al control del subsistema.
Nom

Departament

Equip de Mesura
MARCA/ MODEL (ANALITZADOR)

MARCA/ MODEL (SONDES)

NUM. SERIE (ANALITZADOR)

RELACIÓ DE TRANSFORMACIÓ (SONDES)

CARTACTERISTIQUES GENERALS
(ANALITAZDOR)

CARTACTERISTIQUES GENERALS
(SONDES)

Energia
DATA INICI DE GRAVACIÓ DEL
REGISTRE (dd-mm-aaaa)
ENERGIA TOTAL CONSUMIDA
(KWh)
ENERGIA TOTAL CONSUMIDA
(KVARh)

DURACIÓ DEL REGISTRE
(hh:mm:ss)
ENERGIA TOTAL CONSUMIDA
(KVAh)
ENERGIA TOTAL RETORNADA
(KWh)

Potencia
POTENCIA INSTAL·LADA TEÒRICA
(kW)
POTENCIA MÍNIMA ACTIVA REAL
(kWmín)
POTENCIA MÀXIMA ACTIVA REAL
(kWmax)

POTENCIA MITJA ACTIVA REAL
(kWmitjà)
POTENCIA MITJA REACTIVA REAL
(kVar mitjà)
FACTOR SIMULTANEITAT
(0-1)

Qualitat energia
CORRENT MITJA CONSUMIDA
(A mitjà)
CORRENT MÍNIMA ACTIVA
(A min)
CORRENT MÀXIMA ACTIVA
(A max)
THD (A%)

TENSIÓ COMPOSTA MITJA (FASE-FASE)
(U mitjà)
TENSIÓ SIMPLE MITJA (FASE-NEUTRE)
(V mitjà)
DESEQUILIBRI DE CARREGUES
(%)
THD (V%)

FACTOR DE POTÈNCIA
(Cos ϕ)
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Unitat de Sistemes i equipament d'estacions.
Baixa Tensió i Sistemes Electromecànics.

ANNEX 4. Activitats bàsiques implícites al inici del Projecte Executiu i a cada FASE D’OBRA de subsistema:
INICI PROJECTE EXECUTIU

Sol·licitud i lliurament dels permisos d’accés per executar treballs a les instal·lacions de FMB.



Definició d’espais d’ocupació, tancaments.



Assignació d’horaris de treballs.



Definició exacta de la solució tècnica a executar.



Lliurament del llistat d’activitats que compondran l’obra amb la planificació incloent els terminis
d’aprovisionament de tots els materials necessaris per l’execució de l’obra i la avaluació de les afectacions
produïdes.



Execució dels treballs a camp.



Signatura per part de la propietat de tots els documents necessaris per la legalització.



Lliurament de la documentació requerida a aquesta fase d’obra com: llistat de material instal·lat, Certificats
de qualitat, etc.



Elaboració i lliurament de la documentació tècnic com de legalització, manuals, dossiers tècnics.



Passar per part del contractista i Direcció d’obra, sense personal de FMB, els protocols de funcionaments
dels subsistemes corresponents i el posterior lliurament dels resultats al tècnic assignat de FMB.



Lliurament de la maqueta de AS-BUILT del subsistema.



Visita conjunta amb el departament de manteniment corresponent de FMB, que serà qui inclogui el sistema
al contracte o pla de manteniment.



Recepció de les observacions del departament de manteniment.



Lliurament de la documentació tècnica final i de les legalitzacions corresponents al subsistema.



Lliurament de la documentació requerida a aquesta fase com: fitxes del subsistema, pla de manteniment,
etc.



Revisió dels punts indicats als protocols de proves de funcionament dels subsistemes amb personal de FMB.



Resolució per part del contractista del punts pendents o no favorables detectats al protocols de proves dels
subsistemes.



Verificació amb personal de FMB de la resolució dels punts detectats com pendents o no favorables
detectats als protocols de proves dels subsistemes.



Inspeccions tècniques de les instal·lacions executades prèvies a la finalització dels treballs de camp.



Lliurament del AS-BUILT definitiu del subsistema.



Lliurament dels plànols actualitzats per introduir-los a la base de dades de FMB.



En cas necessari, formació per part del contractista, fabricant o instal·lador per la correcta manipulació i
manteniment del subsistema amb els manuals propis corresponents.



Lliurament del subsistema i les instal·lacions derivades al departament de manteniment.



OBRA SUBSISTEMA 1,
ESTACIÓ “X”

FASE REPLANTEIG

FASE EXECUCIÓ

FASE FINALITZACIÓ
D’OBRA

FASE POSADA EN SERVEI

FASE LLIURAMENT
SUBSISTEMA 1
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ANNEX 5. Resum intercanvi d’informació/doc. durant el Projecte Executiu i a cada FASE D’OBRA de subsistema:
INICI PROJECTE EXECUTIU
Acta de replanteig.



Definició del equip de treball per crear una llista de distribució de la informació del projecte. S’inclouran
els telèfons de contacte i e-mails de les persones implicades directa o indirectament al projecte



Llistat d’activitats generals que composen l’obra.



Planificació de cada una de les activitats generals anteriors.



S’indicarà a la planificació anterior les afectacions produïdes amb altres departaments.



Llistat d’activitats particulars que composen l’obra.



Planificació de cada una de les activitats particulars anteriors.



S’indicarà a la planificació anterior les afectacions produïdes amb altres departaments.



Emissió de comunicats al llistat de distribució de l’obra, avisant de les pròximes afectacions a altres
sistemes.



OBRA SUBSISTEMA 1,
ESTACIÓ “X”
FASE REPLANTEIG

Informe de consum energètic INICIAL mesurat a camp.

FASE EXECUCIÓ

FASE FINALITZACIÓ
D’OBRA

FASE POSADA EN SERVEI

FASE LLIURAMENT
SUBSISTEMA 1

Revisió de les activitats, planificació i afectacions.



Emissió de comunicats al llistat de distribució de l’obra, avisant de les pròximes afectacions a altres
sistemes.



Llistat de material a instal·lar.



Certificats de qualitat del materials instal·lats.



Entrega a FMB tota la documentació que necessiti la signatura del titular.



Elaboració i lliurament dels projectes de legalització, manuals, dossiers tècnics, etc.



Protocols de funcionament interns de FMB passats pel contractista i Direcció d’obra.



AS-BUILT de Subsistema (maqueta)



Planificació per passar els protocols de funcionament tipus de FMB amb personal de FMB.



Planificació per la resolució de punts pendents o no satisfactoris detectats als protocols de proves (només
en cas d’existir).



Planificació per comprovar amb personal de FMB la resolució dels punts detectats als protocols de proves.



Entrega a FMB de les legalitzacions i/o expedients tècnics corresponents a cada subsistema.



Pla de manteniment del subsistema.



Fitxes amb les característiques de cada subsistema pel lliurament a manteniment.



AS-BUILT de Subsistema



Actualitzacions dels plànols existents a la base de dades de FMB i afectat per les actualitzacions de l’obra.



Informe de consum energètic FINAL mesurat a camp.



Entrega a FMB els manuals de funcionament o utilització corresponents de cada subsistema.



Formació per la correcta manipulació i manteniment del subsistema.



Acta Final d’obra.



Documentació AS-BUILT de projecte d’instal·lacions.



FI PROJECTE EXECUTIU
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Codi: 0 _F.15621.4_PJOB
Data: 25 / 09 / 15

En data 25 de setembre de 2015 es signa el Plec de Condicions 0 _F.15621.4_PJOB - PLEC DE
CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ I REFORÇ D'ENLLUMENAT D'ANDANES
D'ESTACIONS DE LA XARXA DE FMB - TIPUS PANELL LED.

Responsable plec de
prescripcions

José Sánchez Liria
USEE

PLEC DE CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ
I REFORÇ D'ENLLUMENAT D'ANDANES D'ESTACIONS DE LA XARXA DE FMB

Gestor Projecte
/ Resp. Unitat

Jordi Picas Albets
USEE
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