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1 Presentació
Continua el desplegament d’una xarxa sense fils WiFi en els tallers, cotxeres, cues
d’estacionament i estacions finals del metro de Barcelona. El propòsit d’aquesta xarxa és ser la
infraestructura de sistemes com ara la descàrrega de dades, localització de persones i altres.

1.1 METODOLOGIA DE TREBALL
Abans de la realització de les ofertes de contractació es realitzarà una visita d’obra per a poder
oferir on s’aclariran els amidaments d’aquesta contractació.
En compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quan els treballs precisen de la
correcta aplicació de mètodes o procediments específics o es considerin de risc especial, serà
necessària la presència d’un Recurs Preventiu del contractista.
Les activitats que puguin afectar al servei de FMB han de disposar d'un Pilot Homologat de
Seguretat (PHS-1) que serà l'encarregat de fer aplicar les normes de seguretat ferroviària i de
realitza totes les comunicacions necessàries amb el Centre de Control de Metro. El PHS-1 és
una figura que exerceix de recurs preventiu per a treballs en zona de vies pel que es regeix per
la mateixa normativa d'aplicació.
La realització dels treballs elèctrics en cambres de Baixa tensió i SAI han de disposar d'un Pilot
Homologat de Seguretat (PHS-2).
El contractista haurà de disposar dels seus propis mitjans d’elevació adequats per a la
realització dels treballs en alçada i en cap cas TMB facilitarà cap d’aquests mitjans. En tots els
casos els mitjans d’elevació hauran de complir la normativa vigent de PRL.
L’horari de treballs serà preferentment horari nocturn i reduït, encara que en algun cas i per
necessitats del servei pot ser que aquests treballs s’hagin de fer obligatòriament en horari
diürn. Per necessitats greus del servei es poden anul·lar els treballs previstos en qualsevol
moment.
TMB pot canviar l’abast del projecte i tot conservant els preus per partida utilitzar-los en un
altre emplaçament si creu convenient.
Abans de realitzar la instal·lació es realitzarà un replanteig amb l’enginyeria de cobertura WiFi.
Conjuntament amb aquesta es definirà la ubicació idònia tant per a la instal·lació de la caixa
con el accés point i de l’antena com per a la definició del nombre de cambres remotes de
comunicacions necessàries i les seves ubicacions per donar la millor cobertura WiFi.
Una vegada realitzada la instal·lació es realitzaran mesures de cobertura reals. A partir
d’aquestes es pot requerir una correcció de posició de les antenes per tal de millorar els
resultats de la cobertura.
Finalment es requerirà un document “As Built” de totes les instal·lacions, de les noves
ubicacions, de la ubicació de tot el nou equipament i definició de l’estesa del cablejat i
canalitzacions.
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2 Àmbit de la solució
La instal·lació és realitzarà en els següents emplaçaments per ordre de execució:

Els nous punts per als Acces Point WiFi no poden estar instal·lats a més de 90m de cablejat
ethernet fins a la cambra de comunicacions més propera. Això fa que tinguem que crear més
cambres de comunicacions, i algunes ubicades a llocs amb poc espai per a la creació
d’aquestes.

El número de punts totals a realitzar per a cada emplaçament està reflectit en les taules de
amidaments; en aquest també es reflecteix que es realitzaran punts de cablejat estructurat per
a altres sistemes de TMB.
Per tot això disposarem de les diferents possibilitats:
Nova Cambra de Comunicacions Auxiliar.
-

On l’espai permeti la construcció d’una nova cambra de comunicacions auxiliar i futurs
equips ho requereixin optarem per aquesta opció. Aquesta cambra auxiliar disposarà
d’un espai tancat i adequat, amb condicions de climatització, alimentació elèctrica i
espai adequades per a qualsevol nou equip. Disposarà d’un armari de 19” de 42u
d’alçada complet per la instal·lació d’equips.

Nova Cambra de Comunicacions Auxiliar reduïda (Armari).
-

En aquest cas parlem d’una cambra de comunicacions auxiliar però sense el tancament
de la cambra per a estacions on no es disposi de l’espai suficient per a la instal·lació
d’una cambra auxiliar. No disposarem de climatització. L’armari serà un armari de 19”
de 21u d’alçada per la instal·lació d’equips.
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Nou Armari Remot.
-

En el cas de que no disposem d’ubicació per a la creació d’una nova cambra de
comunicacions o la quantitat de punts de comunicacions remots que parteixin de la
mateixa no la justifiqui optarem per a la instal·lació d’un armari remot de
comunicacions, que disposarà del seu switch, alimentació de SAI però no permetrà la
seva ampliació ni la instal·lació d’altres equips. Segons l’armari s’ubiqui en túnel o en
estació, aquest serà de fibra-polièster o metàl·lic respectivament.

La previsió dins l’abast d’aquest projecte de creació de noves auxiliar són les següent:

En els replanteigs en fase de projecte s’acabarà de consensuar les ubicacions definitives i la
topologia de l’auxiliar.
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3 Planing

Emplaçament
PRL
Hosp.de Bellvitge L1
Fondo L1
Torras i Bages L1
Badalona L2
Pep Ventura L2
Paral·lel L2
Sagrera L1
Can Cuiás L11
Sta. Eulàlia L1

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

PRL
Replanteig
instal·lació
Proves
Documentació
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Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Mes 19

Mes 20
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Tots els treballs hauran d’estar finalitzats en els següents 20 mesos des de la seva adjudicació,
incloent en aquest període la signatura del CAE, els treballs d’instal·lació i proves i la
documentació del projecte.
Degut a que totes les instal·lacions de TMB on es realitzaran els treballs es troben en servei,
aquests treballs es realitzaran en horari diürn o nocturn sota criteri de TMB, pel que qualsevol
d’aquests treballs s’ha de valorar tenint en compte aquest condicionant.
Els treballs estaran supeditats als horaris i dies de treball que siguin requerits i autoritzats per
TMB.

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

7

Fase II instal·lació WiFi dipòsits – Lot 1

4 Prescripcions del nou equipament
4.1 CAMBRA DE COMUNICACIONS AUXILIAR
Aquesta sala ha de disposar d’una sèrie d’equipaments mínims, que permetin una correcta
instal·lació i posterior manteniment dels diferents equips de cada sistema. Els equips
electrònics són els usuaris de la sala i per tant els requeriments que tenen d’aquesta és
estabilitat elèctrica i temperatura ambient de 25°C.
Les característiques tècniques mínimes de la sala són:
-

Dimensions mínimes de 2,20 m x 2m
Terra de terratzo.
Parets arrebossades i pintades.
Porta metàl·lica de 90 cm d’amplada i RF-90, amb tanca antipànic i bombí normalitzat
del FMB.
Elements d’impermeabilització.
Passamurs d’entrada i sortida de cables a túnel i a estació.

Els equipaments mínims necessaris són:
-

Il·luminació de la línia de dependències.
Il·luminació d’emergència.
Endolls de la línia de dependències.
Xarxa de terres.
Escomesa SAI d’alimentació de comunicacions
Escomesa energia crític d’alimentació
Escomesa elèctrica d’alimentació d’aire condicionat
Canalització perimetral per a cables de comunicacions.
Canalització perimetral per a cables d’alimentació
Aire condicionat
Detecció d’incendis
Armari de comunicacions

4.1.1 Obra civil
Les especificacions a complir en aquesta obra estan especificades en el plec de condicions
tècniques d’obra civil, adjuntat a aquest document i per tant prescriptiu.
4.1.2 Il·luminació de la línia de dependències
En la part exterior de la sala s’instal·larà una caixa de connexions amb borns de forma que la
distribució elèctrica de la il·luminació del interior de la sala tingui com a origen aquesta caixa i
com a destí el interruptor i les lluminàries. El cable acomplirà les normatives de cables de
distribució de baixa tensió. La instal·lació de tots aquests cables es realitzarà a l’interior de tubs
rígids d’acer galvanitzats, especificats en l’apartat de materials corresponent.
Com a il·luminació de la sala de comunicacions s’instal·larà el següent material:
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-

-

Lluminàries fluorescents i estanques estanca IP 66 completa marca SEAE, model ETIX,
2x36w amb reactància electrònica, marca TRIDONIC, model PC 2/36 T8 PRO (6
contactes).
Un interruptor amb senyalitzador il·luminat incorporat, instal·lat al costat de la porta
de la cambra.

4.1.3 Il·luminació d’emergència
Com a il·luminació d’emergència s’instal·larà el següent:
-

Equip d'enllumenat d'emergència DAISALUX model NOVA 2N7S DE 255 lúmens i 2H
d'autonomia, (ref. KES NOVA).

4.1.4 Endolls de la línia de dependències
En la part exterior de la sala s’instal·larà una caixa de connexions amb borns de forma que la
distribució elèctrica de la línia d’endolls de dependències de l’interior de la sala tingui com a
origen aquesta caixa i com a destí els dos grups de quatre endolls. El cable acomplirà les
característiques indicades a l’apartat corresponent a cables de distribució de baixa tensió. La
instal·lació del cable es realitzarà a l’interior de tubs rígids d’acer galvanitzats, especificats en
l’apartat de materials corresponent.
Al interior de la sala de comunicacions, al costat de la porta d’accés i a l’alçada de sòcol,
s’instal·larà un grup de quatre endolls tipus Shucko bipolar amb pressa de terra de 16 A,
connectat a la línia d’endolls de dependències. El segon grup de quatre endolls s’instal·larà en
l’extrem oposat a la porta d’accés de la sala.
4.1.5 Xarxa de terres
En el interior de la cambra de comunicacions, totes les part metàl·liques quedaran
connectades a un sol punt, en topologia d'estrella, a on es connectarà el cable de terra que ve
des del pou de terres de l’estació.
Tots els armaris elèctrics i de distribució, metàl·lics, de tot tipus de cables es connectaran a
terra.
Totes les safates i tubs metàl·liques, tindran continuïtat i es connectaran a terra.
4.1.6 Escomesa SAI d’alimentació de comunicacions
En cas de SAI de comunicacions existirà una línia de tensió d’un dimensionament adequada per
els futurs serveis d’aquesta cambra. Aquesta escomesa sortirà del quadre de SAI de la cambra
de comunicacions i com a destí l’entrada del quadre d’alimentació de l’auxiliar de
comunicacions. El cable acomplirà les normatives de cables de distribució de baixa tensió i
adequat segons consum.
4.1.7 Escomesa elèctrica d’alimentació d’aire condicionat
En la part exterior de la sala s’instal·larà una caixa de connexions amb borns de forma que
l’alimentació elèctrica de l’aire condicionat de l’interior de la sala tingui com a origen aquesta
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caixa i com a destí un quadre exclusiu per l’aire. El cable acomplirà les característiques
indicades a l’apartat corresponent a cables de distribució de baixa tensió.
L’escomesa elèctrica d’alimentació de l’equip d’aire condicionat segueix els mateixos criteris
que la d’alimentació de comunicacions.
L’equip d’aire condicionat s’alimentarà de la sortida corresponent del subquadre de
proteccions de l’aire condicionat.
El cable a instal·lar serà de la secció adequada al consum de l’equip d’aire condicionat, i
acomplirà les característiques constructives que corresponen als cables de distribució del baixa
tensió, segons les especificacions dels materials.
Qualsevol de les instal·lacions especificades hauran de omplir les especificacions que estan
prescrites en el plec de condicions tècniques de baixa tensió, adjuntat a aquest document i per
tant prescriptiu.
4.1.8 Equip d’aire condicionat
Les temperatures dins d’una cambra de comunicacions poden ser molt elevades produint un
mal funcionament de l’electrònica. Per tant és necessari disposar d’un equip d’aire condicionat
industrial que mantingui la temperatura a la sala.
Les especificacions a complir en l’equipament d’aire condicionat estan especificades en el plec
de condicions tècniques de sistemes de climatització i renovació d’aire de les dependències de
la xarxa de FMB, adjuntat a aquest document i per tant prescriptiu.
4.1.9 Quadre de consums SAI 230 V
A la sala auxiliar s’hi instal·larà un quadre elèctric que dóna servei del SAI que prové de la
cambra de comunicacions. Aquest quadres complirà amb tots el requeriments del plec de
baixa tensió de FMB.
Aquest quadre donarà servei al següents sistemes:
- Alimentació d’armaris rack 19” (un circuit independent per armari).
- Reserva 1
- Reserva 2
- Reserva 3
La realització d’aquests treballs implicarà sempre la seva planificació prèvia i l’autorització
d’aquesta per part de la Direcció Facultativa per assegurar el manteniment de la funcionalitat
dels diferents equips, segons s’especifica en el Plec de Prescripcions.
4.1.10 Detecció d’incendis
És necessari dins de la cambra de comunicacions disposar d’un sistema de detecció d’incendis
per seguretat de l’estació.
Aquest sistema estarà format del següent equipament:
-

Detector òptic de fums analògic per a connexió directa a llaç analògic, marca ZITON ZP730 o similar equivalent.
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-

-

Polsador manual d'alarma direccionable de la marca Ziton model ZP785per per a
sistemes analògics
Cable format per dos conductors trenats (vermell/negre) de coure pulit flexible de 1,5
mm2 de secció, amb aïllament de poliolefina i amb coberta exterior de poliolefina no
propagadora de la llama (UNE-EN 60332-2-1) i no propagadora del foc (UNE50266),
amb baixa emissió de fums (>60%) i lliure d’halògens (<0,5%) de color vermell
Software corresponent a lloc central del sistema d’incendis (Vigiplus), incloent
llicencies, programació, sinòptics, parametrització i proves.
Programació i posta en servei de la central a l' estació de tots els elements tant
existents tant a l’estació com de l’abast del projecte, amb certificació oficial
corresponent de mans d' un contractista autoritzat, inclou plànols i documentació.

Abans de realitzar el lliurament a TMB de les instal·lacions de contra incendis, el
contractista/instal·lador ha de realitzar unes proves prèvies amb les empreses, que porten el
manteniment, Casmar(1) i Desico (local i telecomandament) i posteriorment enviar a TMB la
següent documentació:
-

Plànols actualitzats en format DWG i PDF
Certificat de la instal·lació (ha d'incloure els elements que s'han instal·lat i els plànols
de referència de la instal·lació)
Certificat d'instal·lador de PCI en vigor (RECI)
Protocol de proves passat per l'instal·lador, Direcció d’Obra, Casmar i Desico, signat
(nom i empresa) i data.

Una vegada realitzades les proves prèvies i havent enviat la documentació anteriorment
descrita, si aquesta és correcta, es concretaran proves d'acceptació entre l'instal·lador, la
direcció d'obra i TMB, en les quals també ha d'assistir personal de les empreses Casmar i
Desico.
Si les proves d'acceptació són correctes, aquesta instal·lació es posarà en servei i es lliurarà a
operació i manteniment de TMB.
(1) Contacte CASMAR:
Daniel Campos d.campos@casmar.es
4.1.11 Telefonia
És necessari dins de la cambra de comunicacions disposar d’un sistema de telefonia.
Aquest sistema estarà format del següent equipament:
-

Terminal Alcatel modelo 4018 IP Touch

-

Llicència i programació (a realitzar per l'empresa T-Partner(2), empresa mantenidora)

Configuració de la centraleta (a realitzar per l'empresa T-Partner, empresa
mantenidora)
-

Punt de cablejat estructurat

-

Connexió a switch existent
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El terminal s’instal·larà a l'interior de la sala segon les indicacions de TMB.
(2) Contacte T-Partner:
Jaume Xarrié jaume.xarrier@tpartner.net

4.1.12 Megafonia
És necessari dins de la cambra de comunicacions disposar d’un sistema de megafonia.
Aquest sistema estarà format del següent equipament:
-

-

Caixa acústica de 2 vies, potència RMS 15 W, tensió de línia 100 V, impedància 8 Ohms,
resposta freqüencial entre 160‐20.000 Hz, sensibilitat a 1 KHZ a 1 M de 90 dB (1W),
pressió acústica a 1 KHZ a 1 M de 102 dB (1 W)
Connexió a bus existent de dependències per cable de coure per àudio trenat i
apantallat, tipus a FUMEX de 2X2.5
Comprovació del correcte funcionament mitjançant l’enviament de missatges des del
lloc central.

La caixa acústica s’instal·larà a l'interior de la sala segon les indicacions de TMB.

4.1.13 Canalització perimetral per a cables de dades
Al voltant de l’auxiliar de comunicacions, i en tot el seu perímetre, s’instal·larà una canalització
del tipus rejiband a una alçada mínima de 2,3 metres del terra de la sala. La instal·lació de la
canalització es farà de forma que la base de la canal quedi paral·lela al terra. Aquesta canal
permetrà la instal·lació dels cables de dades en el seu interior.
La canalització estarà construïda amb varilla electrosoldada i galvanitzada en calent.
Tindrà com a mínim les següents derivacions:
-

Unió de la safata perimetral amb l’armari de comunicacions d’un extrem del lineal dels
armaris
- Unió de la safata perimetral amb cada un dels armaris.
- Unió de la safata perimetral amb els passamurs d’entrada de cables des del túnel
- Unió de la safata perimetral amb els passamurs d’entrada de cables des de l’estació
Les dimensions de la canalització perimetral serà de 200 mm d’amplada i 100 mm d’alçada. Els
suports, instal·lats cada 0.7 metres faran que la canal quedi fixada a la paret de la sala. Les
corbes i derivacions es faran amb els elements indicats pel fabricant de la canalització per
aquest tipus d’instal·lació.
No es permetran, sota cap concepte, el pas de cables de distribució elèctrica per aquestes
canalitzacions.
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4.1.14 Canalització perimetral per a cables d’alimentació
Al voltant de l’auxiliar de comunicacions, i en tot el seu perímetre, s’instal·larà una canalització
del tipus rejiband a una alçada d’entre 40 i 70 cm del terra de la sala. La canalització estarà
formada per 2 canals separades per instal·lar els cables d’alimentació d’orígens diferents (SAI i
general).
Les dos canalitzacions, de dimensions 50 mm d’amplada i 60 mm d’alçada, s’instal·laran de
forma que la seva base quedi fixada a la paret. Els suports s’instal·laran cada 1,5 metres i faran
que la canal quedi fixada a la paret de la sala. Les corbes i derivacions es faran amb els
elements indicats pel fabricant de la canalització per aquest tipus d’instal·lació.
La canalització estarà construïda amb varilla electrosoldada i galvanitzada en calent.
Existiran, com a mínim, les següents derivacions:
- Unió amb els subquadres de distribució elèctrica de comunicacions
- Unió amb el lineal d’armaris de comunicacions
- Unió de la safata perimetral amb els passamurs d’entrada de cables des de l’estació
La unió de la canalització perimetral d’alimentació amb els armaris de comunicacions es farà
per la zona del sòcol dels armaris o per la part superior del primer armari del lineal, sempre per
canalització independent de la de dades. En l’interior dels armaris, la distribució elèctrica
s’instal·larà per l’interior dels sòcols dels armaris.
4.1.15 Especificacions tècniques de safates de plàstic
En el cas que en les estacions s’hagi d’instal·lar safates o tubs de plàstic han de complir mínim
M1 i, a més, zero halògens i no propagadors de la flama.
Aquestes safates s’instal·laran en aquells llocs de l’estació on s’hagi replantejat prèviament
amb FMB per tal de que el cable de fibra no sigui visible i per tant manipulable.
4.1.16 Armari de comunicacions per a la ubicació dels equips
A l’interior de la sala de comunicacions, s’instal·larà un armari de comunicacions. Qualsevol
modificació del tipus d’instal·lació haurà d’estar acceptada per FMB.
L’armari es fixarà a terra mitjançant cargols.
L’armari s’identificaran amb etiqueta serigrafiada i adhesiva a les portes anterior i posterior
amb la llegenda segons TMB.
L’armari disposarà de porta reixada. Per poder l’alimentar electrònica ubicada dins dels
armaris s’instal·larà un power box a la part inferior de l’armari.
Característiques de l’armari:
-

Grau de protecció fins a IP55 si hi ha combinació de porta frontal i posterior cega,
sostre completament cec i terra tancat amb plaques d’entrada de cables
Bastidor
 Estructura formada per quatre perfils verticals de secció en forma de vuit per una
major estabilitat i 8 horitzontals que formen la part superior i la base, plegats 9
vegades i que incorporen, tots ells, forats rodons i quadrats en retícula de 25 mm
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per a facilitat la fixació de l’equipament interior universal. Estan ensamblats
mitjançant unions de cantonades enclavades i soldadura addicional per a
proporcionar una estabilitat òptima.

-

-



Bastidor simètric. Les portes i panells laterals són intercanviables i poden col·locarse en qualsevol cara de l’armari.



Acoblar en forma lineal, en forma de L i verticalment



Xapa d’entrada formada per tres peces intercanviables entre sí i lliscants.



Càncams de transport



Peus d’anivellament de M12 zincats i base de poliamida.



Fabricats sota normes DIN 41488, parts 1-3, per el que respecta a dimensions. DIN
43668 per sistemes de tancament i DIN43656 per pintures i acabats. La perfilaria
de 19” segueix normes DIN41494/IEC 297, i en el cas de mètrica, IEC 917



Dimensions:


Alçada: 2000 mm



Amplada: 800 mm



Profunditat: 800 mm



42 UA (unitats d’alçada per muntatge d’equips i repartidors)

Porta anterior i posterior:
 Tipus:
o

Cega: Porta frontal i posterior cega de xapa d’acer. Per armaris passius.

o

Perforada: Porta frontal i posterior perforada de xapa d’acer. Per armaris
amb electrònica.



Marc interior de quatre cantonades desmuntable, amb trepants en retícula de 25
mm en el cas de portes de xapa d’acer.



Frontisses ocultes amb passador captiu i angle d’obertura de 180° per porta frontal
i 130° per porta posterior.



Tancament mitjançant element preparat per a la instal·lació de bombí tipus KABA i
barres amb enclavament de quatre punts a la porta frontal, en RAL 7035. Sistema
amb pestanya.



El bombí serà tipus KABA amb QUATTRO, del pla de tancament TY50099, número
de clau 20,



Placa serigrafiada amb la identificació de cada armari (tant a la porta anterior com
a la posterior).



Pot haver armaris amb doble porta

El sostre preparat per l’entrada de cables subjecte per quatre cargols M12 a cada
cantonada.
Parets laterals. Només en els armaris d’inici i final d’un grup d’armaris. Els armaris
intermedis no disposaran de parets laterals i s’encastaran entre ells amb les peces
corresponents. Fabricades en xapa d’acer d’1,5 mm, amb tractament de la superfície
en imprimació en RAL 7044 i exterior texturitzada en RAL 7035 estructurat.
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-

Tots els panells i portes amb connexió de trenes de terra.
Acabats de la superfície:
 1ª fase: Neteja, desengreixat i fosfatat.


2ª fase: Imprimació per electroforesi (capa de 25 micres en RAL 7044)



3ª fase: Texturitzat (capa de 60 micres en RAL 7035) en les parts exteriors

-

Aprovacions i homologacions
 UL, CSA, TÜV, VDE, Germanischer Lloyd, Lloyds Register of Shipping, USSR Register
of Shipping.

-

Accessoris:
 Muntants de 19” (instal·lats a 15 cm de profunditat sobre les guies)


Guies de perfil en retícula UA, per equipament de 19” en la part anterior i
posterior, fabricat en xapa d’acer de 1.5 mm amb perforacions integrades de
482.6 mm tant rodones com quadrades en retícula de DIN 43660 de 25 mm.
Pintades en RAL 7032.



Angle per al muntatge centrat de les guies de perfil de 19”.



Fixacions laterals per a guies de perfil de 19”, per contrarestar una possible
torsió produïda per una distribució desigual de la càrrega.



Parets interiors per a la gestió de cablatge



Sòcol




Canal per passar cables






Caixa per poder alimentar amb endolls shuko de 16 A l’equipament a instal·lar
dins de l’armari. La instal·lació es realitzarà a la part inferior de l’armari.

Il·luminació


Cable de connexió amb interruptor de porta i endoll per a connexió directa al
fluorescent.



Il·luminació de 14W, 240-100 V, 50/60 Hz, amb dispositiu de supressió
d’interferències semi-electrònic amb supressor RC integrat, coberta del
fluorescent i connexió manual addicional mitjançant interruptor basculant.



Connexió/desconnexió automàtica a partir de sensor de moviments.



Alimentat de la sortida protegida “endolls i il·luminació” de la caixa
d’alimentació de tensió pròpia de cada armari.



Instal·lada en la part posterior de l’armari.

Portaesquemes




Canal de 42UA per passar i ordenat els cables amb tapa de protecció

Power Box




Sòcol de 200 mm d’alçada, format per una pantalla i dues peces angulars
premuntada tots ells extraïbles.

Portaesquemes de xapa d’acer de fixació directa als perfils del marc de la
porta, mai mitjançant elements adhesius.

Guia de posta a terra horitzontal
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Corrent màxima admissible aproximadament 200A. Guia de posta a terra d’ECU 57 segons DIN EN 12 162, DIN EN 13 601, de 15x5 mm, 20 punts de
connexi9ó amb cargols M5, dos terminals de posta terra 25 mm2, amb dos
aïlladors, incloïen material de fixació.

4.2 CAMBRA AUXILIAR REDUÏDA (ARMARI MURAL)
En els emplaçaments on no es pugui instal·lar un armari de peu s’instal·larà un armari mural i
basculant de 21u d'alçada en 19", amb porta de vidre i amb bombí KABA segons el pla de
tancament de FMB.
En el seu interior s’instal·larà electrònica i cablejat de diferents tipus, ha d’incloure regleta
d'endolls per a rack de 19". L’armari s’etiquetarà segons els criteris de TMB.
Característiques de l’armari:
-

Grau de protecció IP54 en combinació amb placa entrada de cables tancada, a dalt i a
baix.
Material:
 Peça mural i basculant: xapa d'acer d'1,5 mm. RAL 7035.


Porta transparent (RAL 7035) amb cristall de seguretat monocapa, 3 mm.

-

Superfície:
 Texturizada

-

Dimensions:
 Alçada: 1012 mm

-



Amplada: 600 mm



Profunditat: 573 mm



21 UA (unitats d’alçada per muntatge d’equips i repartidors)

Accessoris
 Muntants de 19” (instal·lats a 15 cm de profunditat sobre les guies).


Guies de perfil en retícula UA, per equipament de 19” en la part anterior i
posterior, fabricat en xapa d’acer de 1.5 mm amb perforacions integrades de
482.6 mm tant rodones com quadrades en retícula de DIN 43660 de 25 mm.
Pintades en RAL 7032.



Angle per al muntatge centrat de les guies de perfil de 19”.



Fixacions laterals per a guies de perfil de 19”, per contrarestar una possible
torsió produïda per una distribució desigual de la càrrega.




Parets interiors per a la gestió de cablatge.
Power Box - Caixa per poder alimentar amb endolls shuko de 16 A
l’equipament a instal·lar dins de l’armari. La instal·lació es realitzarà a la part
inferior de l’armari.
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Alimentat de la sortida protegida “endolls i il·luminació” de la caixa
d’alimentació de tensió pròpia de cada armari.



Instal·lada en la part anterior de l’armari.



Connexió amb cargols M5, dos terminals de posta terra 25 mm2, amb dos
aïlladors, incloïen material de fixació.

4.3 ARMARI REMOT
Si tenim per sobre de l’àmbit dels 90 metres de distancia a nivell de recorregut una cambra
auxiliar, i no disposem de cap cambra auxiliar més a prop, i tenim dins d’aquest àmbit més de 3
punts a connectar o bé si la ubicació d’una cambra auxiliar no és possible llavors es realitzarà el
muntatge d’un armari remot.
A segona de la ubicació l'armari pots ser metàl·lic o de polièster.
Esquema tipus d’armari remot estàndard:

-

Especificacions d’armari remot model 16ports metàl·lic:

Componente

Características

Envolvente
"Especial
TMB"

Armario
metálico con
puerta IP65
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400x500x210
Especial,
RAL7035 , con
placa de
montaje y
escotaduras en
ambos
laterales.
Sistema de
Cierre

Maneta con
bombín +
maneta libre

RITTAL

2537000 +
2533000

SZ Maneta
Confort Mini
p/AE p/cilindro
medio + SZ
Maneta
plástica
ejecución B
RAL9011

INC.

Bombín

Cilindro medio Kaba Quatro

KABA

ES8002197

Plan de cierre:
TY50099 (20)

INC.

Ventilación

Filtro IP 54 con
estera filtrante

RITTAL

2Ud. x 3238200

SK Filtro de
salida p/
SK3238.1xx
RAL7035

INC.

Tapa ciega

Tapa ciega p/
venti. con filtro
IP 54

RITTAL

2Ud. x 3238020

SK Cubierta
ciega
SK3238.xxx

INC.

Entrada/sali
da de
cables

4xPG21-M32 +
1xPG16-M25 +
2xPG13-M20 +
PG11-M20

INTERFLE
X

4Ud- 337324
1Ud- 337254
2Ud- 337224
1Ud- 337204

Racores
Metálicos para
tubo flexible de
alma metálica
o nylon tipo
Inteflex
Ondaplast o
Heliplast

8

Carril DIN

3 Carriles de
350mm de
longitud, perfil
bajo

Varios

35mm x 7,5mm

Carril metálico
ciego o
perforado para
montaje de
elementos

3

Switch

Switch
industrial de
16P RJ45
c/POE

CISCO

IE-2000-16PTCG-E

Switch POE de
16+4P

1

Fuente

Fuente
industrial para
Switches IE

CISCO

PWR-IE170WPC-AC=

Fuente
alimentación
familia IE

1

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

18

Fase II instal·lació WiFi dipòsits – Lot 1
170W AC-DC
Caja de
F.O.

Caja de
distribución FO
tipo Industrial

FIBERCO
M

F/CMF-14SC
RUB-DIN
F/SPE-24-10
F/HPF-ST/STMM (x6Ud.)
F/CDE-ADSC/ST
(x6Ud.)
F/R09-S106P002 (x6Ud.)

Caja de
Distribución FO
Mural 14ST
(152x105x56)
con accesorios
para la
utilización de 6
puertos ST en
la parte
inferior.

1

Roseta de
Carril
p/RJ45

Roseta
industrial de un
RJ45 tipo
Keystone para
montaje en
carril DIN

LEONIKERPEN

LKD9A50113000
00

Mecanismo
plástico de
montaje en
Carril DIN para
soporte de
conector RJ45
tipo Keystone

16

Tapa para
roseta

Tapa p/roseta
industrial

LEONIKERPEN

LKD9A50113100
00

Complemento
de tapa final
del mecanismo
de soporte

2

Conector
RJ45

Conector RJ45
Hembra Cat.6A
blindado, tipo
Keystone

LEONIKERPEN

LKD9A50101000
00

Conector RJ45
Hembra Cat.6A
blindado, tipo
Keystone.

16

Conjunto
Magneto+
Diferencial
6A

Magneto
térmico 2 polos
6A curva C con
diferencial
asociado tipo
Vigi de 30mA
Clase A
SuperInmuniza
do.

SCHNEIDE
R
ELECTRIC

A9F79206 +
A9Q31225

Conjunto de
protección
magnetotermic
a con
diferencial
asociado tipo
Vigi, para
alimentación
del Switch.

1

Conjunto
Magneto+
Diferencial
10A

Magneto
térmico 2 polos
10A curva C
con diferencial
asociado tipo
Vigi de 30mA
Clase A
SuperInmuniza
do.

SCHNEIDE
R
ELECTRIC

A9F79210 +
A9Q31225

Conjunto de
protección
magnetotermic
a con
diferencial
asociado tipo
Vigi, para
alimentación
del Switch.

1

Base
Schuco 16A

Base de
enchufe
industrial tipo

SCHNEIDE
R

VDE 0620 NEN
1020

Base de
enchufe tipo
Schuco de

1
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2P+T

Schuco, p/ carril
DIN

ELECTRIC

Bornas
eléctricas

Borna 3 Polos,
clema Cepo,
6mm, 4ud
grises y 2ud
tierra

WAGO

4Ud x 282-681
2Ud x 282-687
2Ud x 282-328

Bornas de
carril de
conexión
rápida por
presión para
cable hasta
6mm. Incluye
accesorios,
tapas y topes
finales.

6

Latiguillo de
FO

Latiguillo MM
bifibra 62,5/125
ST-LC de 2mts

FIBERCO
M

F/LAT-Z186PP02

Latiguillo de
Fibra Óptica
MultiModo
(62,5/125)
Doble ST/PCLCD/PC 02
Metros

2

Latiguillo de
Cobre

Latiguillo RJ45
STP at.6A de
0,5mt

LEONIKERPEN

LKF9AA2302000
00

Latiguillos de
cable de cobre
tipo STP, RJ45
macho, cat6A,
de 50cm.

16

Pequeño
material

Cable de
2x1mm Negro y
Rojo
Cable unifilar
de 2,5mm2
color Negro
Cable unifilar
de 2,5mm2
color Marrón
Cable unifilar
de 2,5mm2
color V/A
Punteras
huecas y
terminales
varios
Numeración
para cables y
bornas
Soporte
autoadhesivo
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p/brida

-

Especificacions d’armari remot model 16ports polièster:

Componente

Características

Envolvente
"Especial
TMB"

Armario
poliéster IP66

RITTAL

Sistema de
Cierre

KS
EMPUÑADURA
PLASTICA
CIERRE
SEGURIDAD

RITTAL

Entrada/sali
da de
cables

4xPG21-M32 +
1xPG16-M25 +
2xPG13-M20 +
PG11-M20

Carril DIN

Descripción

Cantidad
.

KS armario
poliéster
400x600x200m
m RAL7035

1

1484000

Sistema de
Cierre por
maneta
giratoria con
llave RITTAL
3524

2

INTERFLE
X

4Ud- 337324
1Ud- 337254
2Ud- 337224
1Ud- 337204

Racores
Metálicos para
tubo flexible de
alma metálica
o nylon tipo
Inteflex
Ondaplast o
Heliplast

8

3 Carriles de
350mm de
longitud, perfil
bajo

Varios

35mm x 7,5mm

Carril metálico
ciego o
perforado para
montaje de
elementos

3

Switch

Switch
industrial de
16P RJ45
c/POE

CISCO

IE-2000-16PTCG-E

Switch POE de
16+4P

1

Fuente

Fuente
industrial para
Switches IE

CISCO

PWR-IE170WPC-AC=

Fuente
alimentación
familia IE
170W AC-DC

1
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Caja de
F.O.

Caja de
distribución FO
tipo Industrial

FIBERCO
M

F/CMF-14SC
RUB-DIN
F/SPE-24-10
F/HPF-ST/STMM (x6Ud.)
F/CDE-ADSC/ST
(x6Ud.)
F/R09-S106P002 (x6Ud.)

Caja de
Distribución FO
Mural 14ST
(152x105x56)
con accesorios
para la
utilización de 6
puertos ST en
la parte
inferior.

1

Roseta de
Carril
p/RJ45

Roseta
industrial de un
RJ45 tipo
Keystone para
montaje en
carril DIN

LEONIKERPEN

LKD9A50113000
00

Mecanismo
plástico de
montaje en
Carril DIN para
soporte de
conector RJ45
tipo Keystone

16

Tapa para
roseta

Tapa p/roseta
industrial

LEONIKERPEN

LKD9A50113100
00

Complemento
de tapa final
del mecanismo
de soporte

2

Conector
RJ45

Conector RJ45
Hembra Cat.6A
blindado, tipo
Keystone

LEONIKERPEN

LKD9A50101000
00

Conector RJ45
Hembra Cat.6A
blindado, tipo
Keystone.

16

Conjunto
Magneto+
Diferencial
6A

Magneto
térmico 2 polos
6A curva C con
diferencial
asociado tipo
Vigi de 30mA
Clase A
SuperInmuniza
do.

SCHNEIDE
R
ELECTRIC

A9F79206 +
A9Q31225

Conjunto de
protección
magnetotermic
a con
diferencial
asociado tipo
Vigi, para
alimentación
del Switch.

1

Conjunto
Magneto+
Diferencial
10A

Magneto
térmico 2 polos
10A curva C
con diferencial
asociado tipo
Vigi de 30mA
Clase A
SuperInmuniza
do.

SCHNEIDE
R
ELECTRIC

A9F79210 +
A9Q31225

Conjunto de
protección
magnetotermic
a con
diferencial
asociado tipo
Vigi, para
alimentación
del Switch.

1

Base
Schuco 16A
2P+T

Base de
enchufe
industrial tipo
Schuco, p/ carril

SCHNEIDE
R
ELECTRIC

VDE 0620 NEN
1020

Base de
enchufe tipo
Schuco de
montaje en
Carril DIN para

1
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DIN

dar
alimentación
eléctrica al
Switch

Bornas
eléctricas

Borna 3 Polos,
clema Cepo,
6mm, 4ud
grises y 2ud
tierra

WAGO

4Ud x 282-681
2Ud x 282-687
2Ud x 282-328

Bornas de
carril de
conexión
rápida por
presión para
cable hasta
6mm. Incluye
accesorios,
tapas y topes
finales.

6

Latiguillo de
FO

Latiguillo MM
bifibra 62,5/125
ST-LC de 2mts

FIBERCO
M

F/LAT-Z186PP02

Latiguillo de
Fibra Óptica
MultiModo
(62,5/125)
Doble ST/PCLCD/PC 02
Metros

2

Latiguillo de
Cobre

Latiguillo RJ45
STP at.6A de
0,5mt

LEONIKERPEN

LKF9AA2302000
00

Latiguillos de
cable de cobre
tipo STP, RJ45
macho, cat6A,
de 50cm.

16

Pequeño
material

Cable de
2x1mm Negro y
Rojo
Cable unifilar
de 2,5mm2
color Negro
Cable unifilar
de 2,5mm2
color Marrón
Cable unifilar
de 2,5mm2
color V/A
Punteras
huecas y
terminales
varios
Numeración
para cables y
bornas
Soporte
autoadhesivo
p/brida
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4.4 FIBRAÒPTICA
4.4.1 Cable de fibra OM3
Les mànegues de fibres òptiques multimode han de ser de 50/125 micres d’índex gradual per
utilitzar-les en 850 y 1300 nm.
Les mànegues han de ser de 12 FO o 6 FO amb coberta exterior groga composta per material
retardant de la flama, baixa emissió de fums i sense contingut d’halògens, amb un gruix mínim
d '1’4 mm. Acomplirà les normes EN 50265-2-1, EN 50268, EN 50267-2-1 i EN 50267-2-2.
Característiques òptiques i geomètriques
-

Atenuació a 850 nm

-

 2’5 dB/km

-

Atenuació a 1300 nm

-

 0’7 dB/km

-

Ample de banda a 850 nm

-

> 1500 Mhz*km

-

Ample de banda a 1300 nm

-

> 500 Mhz*km

-

Obertura numèrica

-

0’200  0’015

-

Diàmetre del nucli-mode

-

50  3 m

-

Diàmetre del revestiment

-

125  2.0 m

-

Error de concentricitat nucli-

-

 1 m

revestiment
-

No circularitat del nucli

-

 5%

-

No circularitat del revestiment

-

 0’7%

-

Diàmetre del recobriment primari

-

242  5 m

Definició de paràmetres, mètodes d’assaig i característiques no especificades d’acord amb les
recomanacions G.651 del CCITT
El fabricant ha de garantir una vida útil superior a 10 anys per al cable de fibra òptica des de la
data de recepció.
Aquestes fibres han de complir les següents normatives o estàndards:
-

IEC 60793-2-10 A1a.1, A1a.2 y A1a.3,

-

ISO/IEC 60794-1-1

-

TIA/EIA-492AAAB, TIA/EIA-492AAAC-A, TIA/EIA-492AAAD,

-

TIA/EIA 568C.

Han de disposar Euroclase Dca-s2,d2,a2
Disposar de certificat CE.
4.4.2 Repartidors de fibra OM3
És l’element on es realitzen les connexions del cable de fibra cap a l’exterior, permetent que
els equips de comunicacions puguin connectar-se a la fibra òptica.
Les característiques del mòdul de connexions o patch-panel han d’estar adaptats al tipus
d’adaptador femella – femella ST (per fibres òptiques multimode).
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Físicament, està format per una caixa metàl·lica estanca preparada per a la seva instal·lació en
un armari de comunicacions de la cambra de comunicacions (bastidor de 19”).
El dimensionament unitari d’aquests mòduls serà:
Mòdul per adaptadors femella – femella ST: 24 posicions i 1 unitat d’alçada.
La quantitat a subministrar i instal·lar dependrà de la topologia de la fibra òptica i es presenta
en els amidaments corresponents i serà verificat sota replanteig.
Tots els punts de connexió dels patch-panels aniran serigrafiats numèricament de forma
consecutiva, de forma que una connexió quedi identificada d’una forma unívoca.
Els mòduls de connexions permetran l’entrada de fibra per la seva part posterior, mitjançant
junta d’estanqueïtat o elements premsaestopes amb tubulars corrugades metàl·liques, que
eviti l’entrada de pols i petits rosegadors.
4.4.3 Tirantets de fibra OM3
Els tirantets seran bifibra OM3 color aqua amb conector ST en el costat del repartidor i a
definir segons equip de connexió.
Els tirantets seguiran els següents criteris d’instal·lació:


En cas d’instal·lació interna dins el grup d’armaris de comunicacions, els tirantets
s’instal·laran protegits amb espirall de plàstic. Mai quedaran embridats de forma que al
tancar la brida es pugui trencar la fibra de l’interior del cable monofibra.



En cas que el tirantet hagi de sortir fora dels armaris de comunicacions per a la
connexió d’un equip exterior, els tirantets s’instal·laran a l’interior d’una tubular
corrugada amb anima d’acer o canaleta de plàstic M1 i zero al·lògens, a mode de
protecció mecànica, des de la sortida dels armaris fins l’arribada a l’equip.

En tots els casos, en la seva connexió als equips i al mòdul de connexions, els tirantets de fibra
òptica quedaran correctament ordenats i etiquetats.
Mai s’instal·laran de forma que pugin patir esforços mecànics.
La longitud dels tirantets serà l’adient per al recorregut que han de seguir en la connexió del
mòdul de connexions i de l’equip que connectin.
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4.5 CABLE DE COURE
4.5.1

Cable de 25 parells

Dimensionament del cable
Número de parells

25

Característiques físiques
-

Característiques del nucli

La formació del nucli serà cablejat en parells, en capes concèntriques. Els fils es cablejaran en
hèlix esquerra, de dues en dues, formant parells trenats.
S ‘utilitzaran passos diferents per a disminuir l’efecte de la diafonia. El pas màxim serà de 153
mm.
El conjunt de parells se recobrirà d’una veta de polietilè de 1 mm
helicoïdalment, amb un encavalcament del 20 %.

de gruix, aplicada

Els conductors seran de fil únic, de coure electrolític pur, amb conductivitat mínima del 100 %,
i amb una secció circular uniforme. La superfície dels fils serà llisa, neta, brillant i sense escats,
escletxes o altres defectes.
Diàmetre dels fils

0.9 mm. ± 0.005 mm.

Càrrega de ruptura

200/270 N/mm2

Allargament a la ruptura

> 30 %

-

Característiques de l‘aïllament

L ‘aïllament dels conductors serà polietilè d’alta densitat, grau 0.3, calorejat segons codi, de
gruix uniforme i perfectament centrat sobre el conductor.
Gruix

0.4 mm

Densitat a 20°C

0.92/0.94

Càrrega de ruptura

superior a 1100 N/cm2

Allargament a la ruptura

major del 200 %

Constant dielèctrica

menor de 2.35

Índex de fusió

menor de 0.4

Envelliment estufa aire (24h. a 100°C)

Ar 25 %

Resistència d’aïllament a 20°C i a 500 Vcc

10000 Mohm/Km

Rigidesa dielèctrica en sec (cc durant 3 seg.):
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▪

Entre conductors

▪

Entre conductors i pantalles
-

2 KV
6 KV

Característiques de la coberta

El cable portarà, concèntricament amb el nucli, una pantalla d’alumini corrugat estanca de 0.2
± 0.025 mm., de puresa superior al 99 % amb encavalcament de 6.5 mm.
Per assegurar la continuïtat es col·loca un fil en sentit longitudinal, de coure-estany, de 0.6
mm.
La coberta exterior serà continua, hermètica, sense porus ni oclusions, amb superfície llisa i de
reflex uniforme, aplicada per extrusió.
El material de la coberta deurà ajustar-se a les següents normes:
▪

No propagació de la flama i autoextinció, segons norma IEEE 383.

▪

Baixa emissió de fums, amb índex, segons els valors Backara, igual o inferior a 2.

▪

La transmitància serà menor d’un 10 % en N.B.S. (fum, densitat, mode cambra).

▪

El contingut d’halògens en els fums serà menor del 0.5%, amb pes del recobriment,
mesurat amb l’equivalent d’àcid clorhídric (CLH).

El color de la coberta exterior serà blau brillant amb una serigrafia permanent en la qual
figuraran les següents dades en lletres blanques de 3 mm d ’alçada:
▪

Nom del sistema.

▪

Número de parells del cable.

▪

Fabricant.

▪

Any de producció.

La repetició mínima de la serigrafia serà cada 1.5 metres.
Característiques elèctriques
Las característiques elèctriques del cable seran:
Resistència a 20°C

menor de 28.6 ohm/km

Desequilibri de resistència entre conductors
del mateix parell

menor del 3 % de la resistència del par (valor
mig del 2%)

Capacitat mútua mitja a 1000 Hz

56 nF

Desequilibri de capacitat parell-parell

menor de 120 pF/300 mts

Atenuació a 1000 Hz

menor de 0.8 dB/km

Temperatura de funcionament

-20°C a 60°C

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

27

Fase II instal·lació WiFi dipòsits – Lot 1
Codi de colors
El codi de colors de cada parell es el següent:
-

PARELL Nº 1
PARELL Nº 2
PARELL Nº 3
PARELL Nº 4
PARELL Nº 5
PARELL Nº 6
PARELL Nº 7
PARELL Nº 8
PARELL Nº 9
PARELL Nº 10
PARELL Nº 11
PARELL Nº 12
PARELL Nº 13
PARELL Nº 14
PARELL Nº 15
PARELL Nº 16
PARELL Nº 17
PARELL Nº 18
PARELL Nº 19
PARELL Nº 20
PARELL Nº 21
PARELL Nº 22
PARELL Nº 23
PARELL Nº 24
PARELL Nº 25
PARELL Nº 26

NEGRE / VERMELL
NEGRE / BLANC
NEGRE / VERD
NEGRE / BLAU
NEGRE / GROC
NEGRE / MARRÓ
NEGRE / TARONJA
VERMELL / BLANC
VERMELL / VERD
VERMELL / BLAU
VERMELL / GROC
VERMELL / MARRÓ
VERMELL / TARONJA
VERD / BLANC
VERD / BLAU
VERD / GROC
VERD / MARRÓ
VERD / TARONJA
BLANC / BLAU
BLANC / GROC
BLANC / MARRÓ
BLANC /TARONJA
BLAU / GROC
BLAU / MARRÓ
BLAU / TARONJA
MARRÓ / GROC

4.5.2 Cablejat estructurat
Cable de 4 parells S/FTP (cablejat estructurat)
-

Cable S/FTP de 100 Ohm
4 * 2 * AWG 23/1
Apantallament individual d’ALPO
Apantallament global d’ALPO
Fil de drenatge AWG 23/1
Nivell 7 (1000 MHz)
Certificat CAT 7 EIA/TIA 568 TSB 36
Utilització en aplicacions de fins 1000 MHz (Nivell 7) ISO/IEC Classe E (DIN 44312-5)
D’acord amb les següents normatives per categoria 6A:
EN50173; EN50173 2ª edició
ISO/IEC11801; ISO/IEC 11801 2ª edició
EN50167; EN50169
prEN50288-2-1 Juny 1999
D’acord amb les següents normatives per categoria 6:
ISO/IEC 11801 2ª edició
prEN50288-5-1 Juny 1999
Marcatge CE
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-

Cables Dca-s2, d2, a2 segons normativa ICT
Coberta lliure d’halògens d’acord amb la IEC 60754-2 amb baixa densitat de fums
segons IEC61034 / LSZH
Codi de colors:

-

blanc-blau / blau-blanc
blanc-taronja / taronja-blanc
blanc-verd / verd-blanc
blanc-marró / marró-blanc

Característiques elèctriques a 20ºC
-

Resistència DC máx. 75 Ohm/km
Resistència aïllament mín. 5 Gohm x km
Capacitat mútua
nominal 42 pF/m
Retràs de propagació aprox. 4 ns/km
Velocitat de propagació
0.8 c
Trans. d’impedància 10 mOhm/m a 10 MHz
Impedància
Test de voltatge Veff máx. 125 V.

Característiques de transmissió a 500MHz:
- Atenuació (dB/100m) 44.1
- NEXT (dB)
62
- ACR-N (dB)
18
- PS-NEXT (dB) 59
- PS-ACR-N (dB) 15
- ACR-F (dB)
43
- PS-ACR-F (dB) 37
- RL (dB)
17.3
Característiques mecàniques
-

Marge de temperatura
-20º a 60ºC (instal·lacions fixes)
Radi de curvatura
mín. 4 x diàmetre
Retardant a la flama D’acord a IEC 60332-3 Cat.C
Diàmetre
7,5 mm
Pes
59 Kg/Km
Capacitat calorífica
0,55 MJ/m

4.5.3 Repartidors per cables STP
Tindran un dimensionament per 24 presses del tipus RJ49 STP classe E, amb connectivitat LSA+
posterior. Estaran preparats per a la seva instal·lació a l’interior d’un armari bastidor de 19”,
d’una unitat d’alçada.
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4.5.4 Tirantets d’assignació de cablatge estructurat
Per la pròpia filosofia del sistema de cablatge estructurat, l’assignació d’un cert servei a un cert
punt d’usuari, es proporciona interconnectant els repartidors del sistema de cablatge
estructurat.
Aquesta interconnexió es realitza amb tirantets de cable flexible, del tipus corresponent al
cable del subsistema horitzontal que connecten, connectoritzats adequadament i de la
longitud necessària.
Tirantets per cables STP
Les seves principals característiques són:
-

Basats en cable flexible de quatre parells de categoria 6A, amb galga AWG27 i
protecció electromagnètica.
Apantallats per parells i pantalla global d’alumini mylar.
Longitud d’1 metre mínim
Connectors als extrems del tipus RJ49 d’alta diafonia.

Punts d’usuari per cable STP
-

Seran punts tipus RJ49 STP per presses simples o dobles
Estaran totalment faraditzades.
La connexió del cable es farà segons LSA+
Seran integrables en caixes universals de 80x80 mm per a dues presses.
Tindran finestra per tapar en cas que no hi hagi connexió del tirantet de l’usuari per
evitar l’entrada de pols.
Disposaran de superfície per retolar la identificació del punt d’usuari.

4.6 INSTAL·LACIÓ ACCES POINT I ANTENES
4.6.1 Caixa
El Acces Point i el punt de xarxa hauran instal·lar-se dins d'una caixa modular d'aïllament a
situar en paret a un alçada màxima de 3,5 mt.
Les seves principals característiques són:
-

-

Material:
o tapa en policarbonat
o part posterior en polièster reforçat amb fibra de vidre
Dimensiones: 27 x 36 x 18 cm
Classe d'aïllament elèctric: classe II
Grau de protecció IP: IP65 IEC 60529
Grau de protecció IK: IK09 IEC 62262
Resistència al foc: 960º IEC 62208
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4.6.2

Cables coaxials i conectors

La connexió entre el Acces Point i l’antena WiFi es realitzarà a través de 4 cables coaxials que ja
venen instal·lats en la mateix antena (longitud aproximada d'1 metre). En el cas que la
distància entre els dos elements seguir major s'hauran d'allargar els quatre cables a través
d'uns nous cables coaxials de baixa perduda.
Característiques mecàniques
-

Jacket negro: PE (polietilens)
Radio mínim de curvatura: 50 mm
Resistència a la tracció: 72,6 kg
Temperatura de funcionament: de -40 a 85 graus Centígrades

Característiques elèctriques
-

Atenuació a 2,4 GHz: 21,703 dB/100 mt.
Atenuació a 5,8 GHz: 23,825 dB/100 mt.
Freqüència de tall: 16,2 GHz
Potencia màxima: 16 kW
Velocitat de propagació: 85%
Impedància: 50 ohms
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Les quatre cables ESe subministren amb un connector RP-TNC i un connector jack RP-TNC
adjunt. Això permet la connexió a la unitat de radi i al cable d'interconnexió subministrat en les
antenes.
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5

Plànols

A continuació es detallen les zones on es situaran els Acces Point indicats amb un cercle blau.
Actualment la ubicació i el nom de l'equip són provisionals segons estudi previ. Abans de
realitzar la instal·lació es realitzarà un replanteig amb l’enginyeria de cobertura WiFi on es
definirà la ubicació idònia i el nombre definitiu de l'equip.

5.1 HOSPITAL DE BELLVITGE L1
DEPÒSIT
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5.2 FONDO L1
ANDANES

CUA DE MANIOBRA
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5.3 TORRAS I BAGES L1
VIES D’APARCAMENT
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ANDANES
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5.4 BADALONA POMPEU FABRA L2
ANDANA

ANDANA I CUA DE MANIOBRA
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5.5 PEP VENTURA L2
VIA DE APARCAMENT
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5.6 PARAL·LEL L2
ANDANES

CUA DE MANIOBRA

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

44

Fase II instal·lació WiFi dipòsits – Lot 1

5.7 LA SAGRERA L1
TALLER
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VIA 3 ACCÉS A TALLER
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5.8 CAN CUIÁS L11

ANDANES
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5.9 SANTA EULÀLIA L1
TALLER

ACCÉS A TALLER
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6 Amidaments
6.1 HOSPITAL DE BELLVITGE L1
Partida

C1

Unitats

u

C2

u

C3

u

C4

m

C5

m

C6

m

C7

u

C8

u

C9

u

C10

u

C11

u

Concepte
Cablejat fins a l'Antena
Comunicacions
Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a l'Antena WIFI per canalitzacions
existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos
punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos
extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou
etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat
estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignífug del forat
realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF
acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell
de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari
nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.
Subministrament i instal·lació d’un passafils en la cambra de comunicacions o en la
cambra auxiliar.
Subministrament i instal·lació de Tub coarrugat necessari per protegir el cablejat en
el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el
seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides
200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge
i fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris
segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament, instal·lació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A amb connectors RJ45
als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge
segons normativa de TMB i l’entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia
corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra.
Desplaçament d'equips existents dins d'armaris de la cambra de comunicacions unes
unitats amunt o a baix dins del mateix armari de comunicacions per a alliberar espai
per altres instal·lacions.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar l'antena WIFI de longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB.
Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de l'antena al màstil amb
els suports necessaris.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar la caixa de l'accès point WIFI de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.
Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster "tipus reforçat" per a la
seva col·locació a túnel de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les
parets o sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a
màstil u suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel
cablejat de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric.
Inclou l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació del cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
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C12

u

C13

u

C14

u

Partida

Unitats

AR1

u

AR2

u

AR3

u

AR4

m

AR5

u

Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 1m i 10m
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 10m i 15m
Instal·lació i connexió d'antena subministrada per TMB amb tots els seus elements
necessaris, cablejat , suport. Tot ell en horari nocturn i reduït o en l'horari que indiqui
TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació de l'antena.

Concepte
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
metàl·lic, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
metàl·lica.
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
de poliester, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
de poliester.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Subministre, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a suportar
l'armari de Comunicacions Remot de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.

25,00

10,00

35,00

Amidament

2,00

4,00

6,00

80,00

6,00

Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït

6,00

AR7

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

750,00

AR8

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari

60,00

AR6
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AR9

u

AR10

u

AR11

u

AR12

m

AR13

u

AR14

u

AR15

u

AR16

u

Partida

Unitats

AM1

u

AM2

m

AM3

m

AM4

u

Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.
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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal•lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.

Armari Remot Comunicacions
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
Concepte
Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
Comunicacions
Subministrament i instal·lació d'armari RITTAL, model DK 7721.735 de 21u d'alçada en
19", amb porta de vidre i amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb
tots els elements i suports necessaris per poder instal·lar en el seu interior
electrònica i cablejat de diferents tipus. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB.
Inclou la correcta fixació a la paret amb el material necessari per a garantir la seva
correcta fixació. Inclou el Powerbox complet amb els 8 endolls en el seu interior
totalment cablejats i connectats.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 200X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Partida alçada a justificar per valor de 500€ per imprevistos no detectats per
l'adequació de l'espai abans i desprès de la instal·lació de l'armari
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6,00

6,00
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2,00
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50,00
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AM5

AM6

u

m

AM7

m

AM8

m

AM9

u

AM10

u

AM11

m

AM12

u

AM13

u

AM14

u

AM15

u

Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
Baixa Tensió
Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A/C d'intensitat nominal,
bipolar, de 25 KA de poder de tall, model C60l, amb bloc diferencial model vigi c60
tripolar, 300 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l’automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l'armari per a la instal·lació de la nova protecció i/o borners, tot
segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques, connexionat, provat i
verificat, inclòs treball nocturn i reduït
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 4x25
segons UNE 21123, tipus Exzhellent de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat amb acabat exterior de pintura EPOXI,
no perforada de 200x100 mm amb tapa tipus BCR de CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i separador (BT/Coms) i material auxiliar, inclòs transport a
obra i muntatge superficial, tot seguint plec prescripcions de FMB.
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Subministrament i instal·lació de protecció Magneto tèrmica 2 pols 10A corba C amb
diferencial associat tipus Vigi de 30mA Classe A SuperInmunizat de la marca
SCHNEIDER dins de quadre elèctric existent per a nou Powerbox.
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal·lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent‐hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal·lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 2 panells distribuïdors de FO per rack de 19" de 24
posicions. Un instal·lat a la CCP i l'altre a la cambra auxiliar. Inclou també el
subministre i instal·lació dels 2 passafils. Tot ell tipus Fibercom. Inclou l'etiquetatge
segons auditoria de FO i la indicació d'OM3
12 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 24
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 12
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

2,00

1.050,00

50,00

20,00
2,00

2,00

1.050,00

2,00

2,00
2,00
8,00

53

Fase II instal·lació WiFi dipòsits – Lot 1
Partida

Unitats

A1

u

A2

u

A3

u

A4

u

A5

u

A6

h

A7

h

A8

h

A9

u

A10

u

Concepte
Altres
Documentació
Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el
que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra
Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de
TMB amb el nou cablejat.
Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves
cambres, armaris remots, dispositius, etc. Documentació en planell de planta de
l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada
ubicació on s'ha instal·lat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o
cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra.

Altres
Obra
Contractació dels mitjans d'elevació necessaris per a la realització dels treballs que
ho requereixin segons la normativa vigent de PRL. Aquests mitjans poden estar
formats per plataforma elevadora o andami, segons les necessitats de l'instal·lador i
segons l'indicat en el Pla de Seguretat i Salut.
Es demanarà l'homologació de l'andami, del montatge del mateix, i l'homologació i
documentació de l'elevadora per poder entrar en les dependències de TMB.
Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb
arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat
permetrà el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la
realització de nous passos de cablejats
Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on
instal·lar cada l'antena i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de
comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i
canalitzacions necessàries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o
nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o superior).
Realització de replanteig durant la instal·lació de tot l'equipament. Aquest replanteig
podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o
superior).
Realització de replanteig exhaustiu al final de la instal·lació de tot l'equipament.
Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB
(hora de tècnic mitjà o superior).
Punt Client lleuger Video Caseta Vigilant - Subministrament i instal·lació de caixa
Cyma doble amb capacitat de 4 elements. Dos d'ells seran endolls que es
subministraran i instal·laran i connectara i l'altre serà un punt de dades. Inclou el
subministrament i connexió de cable elèctric des del quadre eléctric existent amb
cable de secció adequada i el subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat
de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a
ubicació indicada per canalitzacions existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre,
de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de dades o patch
panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou
l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou el
sellament amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas
necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta
certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut
realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari
diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons
normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la instal·lació
del cablejat o ubicació de les antenes i armaris de comunicacions en l'obra valorada
en 2000€
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Amidament

1,00
1,00

1,00

1,00

2,00
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20,00
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1,00
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6.2 FONDO L1
Partida

C1

Unitats

u

C2

m

C3

m

C4

m

C5

u

C6

u

C7

u

C8

u

Concepte
Cablejat fins a l'Antena
Comunicacions
Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a l'Antena WIFI per canalitzacions
existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos
punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos
extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou
etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat
estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignífug del forat
realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF
acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell
de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari
nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub coarrugat necessari per protegir el cablejat en
el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el
seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides
200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge
i fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris
segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament, instal·lació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A amb connectors RJ45
als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge
segons normativa de TMB i l’entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia
corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar l'antena WIFI de longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB.
Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de l'antena al màstil amb
els suports necessaris.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar la caixa de l'accès point WIFI de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.
Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster (amb possibilitat de
frontal transparent) de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les parets o
sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a màstil u
suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel cablejat
de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric. Inclou
l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou
els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del
cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
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Amidament
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C9

u

C10

u

C11

u

C12

u

Partida

Unitats

AR1

u

AR2

u

AR3

u

AR4

m

AR5

u

Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster "tipus reforçat" per a la
seva col·locació a túnel de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les
parets o sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a
màstil u suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel
cablejat de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric.
Inclou l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació del cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 1m i 10m
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 10m i 15m
Instal·lació i connexió d'antena subministrada per TMB amb tots els seus elements
necessaris, cablejat , suport. Tot ell en horari nocturn i reduït o en l'horari que indiqui
TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació de l'antena.

Concepte
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
metàl·lic, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
metàl·lica.
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
de poliester, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
de poliester.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Subministre, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a suportar
l'armari de Comunicacions Remot de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.
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Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït

4,00

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X16
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

500,00

AR8

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

500,00

AR9

m

AR10

u

AR11

u

AR12

u

AR6

AR7

AR13

m

AR14

u

AR15

u

AR16

u

AR17

u

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.
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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal•lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Armari Remot Comunicacions
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
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Partida

Unitats

A1

u

A2

u

A3

u

A4

u

A5

u

A6

h

A7

h

A8

h

A9

u

Concepte
Altres
Documentació
Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el
que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra
Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de
TMB amb el nou cablejat.
Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves
cambres, armaris remots, dispositius, etc. Documentació en planell de planta de
l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada
ubicació on s'ha instal·lat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o
cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra.

Altres
Obra
Contractació dels mitjans d'elevació necessaris per a la realització dels treballs que
ho requereixin segons la normativa vigent de PRL. Aquests mitjans poden estar
formats per plataforma elevadora o andami, segons les necessitats de l'instal·lador i
segons l'indicat en el Pla de Seguretat i Salut.
Es demanarà l'homologació de l'andami, del montatge del mateix, i l'homologació i
documentació de l'elevadora per poder entrar en les dependències de TMB.
Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb
arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat
permetrà el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la
realització de nous passos de cablejats
Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on
instal·lar cada l'antena i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de
comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i
canalitzacions necessàries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o
nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o superior).
Realització de replanteig durant la instal·lació de tot l'equipament. Aquest replanteig
podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o
superior).
Realització de replanteig exhaustiu al final de la instal·lació de tot l'equipament.
Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB
(hora de tècnic mitjà o superior).
Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la instal·lació
del cablejat o ubicació de les antenes i armaris de comunicacions en l'obra valorada
en 2000€
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Amidament
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1,00
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6.3 TORRAS I BAGES L1
Partida

C1

Unitats

u

C2

u

C3

u

C4

m

C5

m

C6

m

C7

u

C8

u

C9

u

C10

u

C11

u

Concepte
Cablejat fins a l'Antena
Comunicacions
Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a l'Antena WIFI per canalitzacions
existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos
punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos
extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou
etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat
estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignífug del forat
realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF
acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell
de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari
nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.
Subministrament i instal·lació d’un passafils en la cambra de comunicacions o en la
cambra auxiliar.
Subministrament i instal·lació de Tub coarrugat necessari per protegir el cablejat en
el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el
seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides
200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge
i fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris
segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament, instal·lació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A amb connectors RJ45
als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge
segons normativa de TMB i l’entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia
corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra.
Desplaçament d'equips existents dins d'armaris de la cambra de comunicacions unes
unitats amunt o a baix dins del mateix armari de comunicacions per a alliberar espai
per altres instal·lacions.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar l'antena WIFI de longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB.
Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de l'antena al màstil amb
els suports necessaris.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar la caixa de l'accès point WIFI de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.
Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster (amb possibilitat de
frontal transparent) de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les parets o
sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a màstil u
suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel cablejat
de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric. Inclou
l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou
els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del
cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
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Amidament

15,00

1,00

1,00

150,00

150,00

250,00

30,00

1,00

15,00

15,00

10,00
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C12

u

C13

u

C14

u

C15

u

Partida

Unitats

AR1

u

AR2

u

AR3

u

AR4

m

AR5

u

Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster "tipus reforçat" per a la
seva col·locació a túnel de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les
parets o sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a
màstil u suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel
cablejat de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric.
Inclou l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació del cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 1m i 10m
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 10m i 15m
Instal·lació i connexió d'antena subministrada per TMB amb tots els seus elements
necessaris, cablejat , suport. Tot ell en horari nocturn i reduït o en l'horari que indiqui
TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació de l'antena.

Concepte
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
metàl·lic, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
metàl·lica.
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
de poliester, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
de poliester.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Subministre, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a suportar
l'armari de Comunicacions Remot de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.
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Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït

2,00

AR7

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

400,00

AR8

m

AR9

u

AR10

u

AR11

u

AR6

AR12

m

AR13

u

AR14

u

AR15

u

AR16

u

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.
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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal•lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Armari Remot Comunicacions
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
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20,00
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Partida

Unitats

A1

u

A2

u

A3

u

A4

u

A5

u

A6

h

A7

h

A8

h

A9

u

Concepte
Altres
Documentació
Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el
que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra
Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de
TMB amb el nou cablejat.
Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves
cambres, armaris remots, dispositius, etc. Documentació en planell de planta de
l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada
ubicació on s'ha instal·lat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o
cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra.

Altres
Obra
Contractació dels mitjans d'elevació necessaris per a la realització dels treballs que
ho requereixin segons la normativa vigent de PRL. Aquests mitjans poden estar
formats per plataforma elevadora o andami, segons les necessitats de l'instal·lador i
segons l'indicat en el Pla de Seguretat i Salut.
Es demanarà l'homologació de l'andami, del montatge del mateix, i l'homologació i
documentació de l'elevadora per poder entrar en les dependències de TMB.
Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb
arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat
permetrà el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la
realització de nous passos de cablejats
Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on
instal·lar cada l'antena i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de
comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i
canalitzacions necessàries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o
nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o superior).
Realització de replanteig durant la instal·lació de tot l'equipament. Aquest replanteig
podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o
superior).
Realització de replanteig exhaustiu al final de la instal·lació de tot l'equipament.
Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB
(hora de tècnic mitjà o superior).
Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la instal·lació
del cablejat o ubicació de les antenes i armaris de comunicacions en l'obra valorada
en 2000€

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

Amidament

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00

8,00

1,00
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6.4 BADALONA POMPEU FABRA L2
Partida

C1

Unitats

u

C2

u

C3

u

C4

m

C5

m

C6

m

C7

u

C8

u

C9

u

C10

u

C11

u

Concepte
Cablejat fins a l'Antena
Comunicacions
Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a l'Antena WIFI per canalitzacions
existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos
punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos
extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou
etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat
estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignífug del forat
realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF
acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell
de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari
nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.
Subministrament i instal·lació d’un passafils en la cambra de comunicacions o en la
cambra auxiliar.
Subministrament i instal·lació de Tub coarrugat necessari per protegir el cablejat en
el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el
seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides
200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge
i fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris
segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament, instal·lació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A amb connectors RJ45
als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge
segons normativa de TMB i l’entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia
corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra.
Desplaçament d'equips existents dins d'armaris de la cambra de comunicacions unes
unitats amunt o a baix dins del mateix armari de comunicacions per a alliberar espai
per altres instal·lacions.
Subministrament i instal·lació de pressa de corrent elèctrica dins d'armari de
comunicacions, consistent en afegir una presses elèctriques en powerbox existent
fins a deixar-lo complet (8 endolls). Inclou el petit material de muntatge i bornes
necessàries. Tot ell en horari nocturn.
Subministrament i instal·lació de nou Powerbox amb 8 endolls per a 19" dins d'armari
de comunicacions connectat en QE existent en la cambra. Inclou el cablejat fins al QE
realitzat amb cable de 3x2.5. Inclou el petit material de muntatge i bornes
necessàries. Tot ell en horari nocturn.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar l'antena WIFI de longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB.
Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de l'antena al màstil amb
els suports necessaris.
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Amidament

10,00

2,00

2,00

50,00

100,00

200,00

20,00

2,00

1,00

1,00

10,00
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u

Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar la caixa de l'accès point WIFI de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.

10,00

C13

u

Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster "tipus reforçat" per a la
seva col·locació a túnel de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les
parets o sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a
màstil u suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel
cablejat de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric.
Inclou l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació del cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB

10,00

C14

u

C15

u

C16

u

Partida

Unitats

AR1

u

AR2

u

AR3

m

AR4

u

C12

Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 1m i 10m
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 10m i 15m
Instal·lació i connexió d'antena subministrada per TMB amb tots els seus elements
necessaris, cablejat , suport. Tot ell en horari nocturn i reduït o en l'horari que indiqui
TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació de l'antena.
Concepte
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
metàl·lic, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
metàl·lica.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Subministre, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a suportar
l'armari de Comunicacions Remot de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.

4,00

6,00

10,00

Amidament

1,00

1,00

10,00

1,00

Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió

AR5

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït
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AR6

m

AR7

m

AR8

u

AR9

u

AR10

u

AR11

m

AR12

u

AR13

u

AR14

u

AR15

u

Partida

Unitats

A1

u

A2

u

A3

u

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.
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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal•lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Armari Remot Comunicacions
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat

Concepte
Altres
Documentació
Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el
que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra
Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de
TMB amb el nou cablejat.
Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves
cambres, armaris remots, dispositius, etc. Documentació en planell de planta de
l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada
ubicació on s'ha instal·lat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o
cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra.
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150,00

30,00

1,00

1,00

1,00

300,00

1,00

1,00
1,00
4,00

Amidament

1,00
1,00

1,00
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A4

u

A5

h

A6

h

A7

h

A8

u

Altres
Obra
Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb
arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat
permetrà el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la
realització de nous passos de cablejats
Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on
instal·lar cada l'antena i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de
comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i
canalitzacions necessàries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o
nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o superior).
Realització de replanteig durant la instal·lació de tot l'equipament. Aquest replanteig
podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o
superior).
Realització de replanteig exhaustiu al final de la instal·lació de tot l'equipament.
Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB
(hora de tècnic mitjà o superior).
Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la instal·lació
del cablejat o ubicació de les antenes i armaris de comunicacions en l'obra valorada
en 1000€
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1,00

5,00

5,00

5,00
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6.5 PEP VENTURA L2
Partida

Unitats

C1

u

C2

u

C3

u

C4

m

C5

m

C6

m

C7

u

C8

u

C9

u

C10

u

C11

u

Concepte
Cablejat fins a l'Antena
Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a l'Antena WIFI per canalitzacions
existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos
punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos
extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou
etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat
estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignífug del forat
realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF
acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell
de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari
nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.
Subministrament i instal·lació d’un passafils en la cambra de comunicacions o en la
cambra auxiliar.
Subministrament i instal·lació de Tub coarrugat necessari per protegir el cablejat en
el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el
seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides
200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge
i fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris
segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament, instal·lació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A amb connectors RJ45
als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge
segons normativa de TMB i l’entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia
corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra.
Desplaçament d'equips existents dins d'armaris de la cambra de comunicacions unes
unitats amunt o a baix dins del mateix armari de comunicacions per a alliberar espai
per altres instal·lacions.
Subministrament i instal·lació de pressa de corrent elèctrica dins d'armari de
comunicacions, consistent en afegir una presses elèctriques en powerbox existent
fins a deixar-lo complet (8 endolls). Inclou el petit material de muntatge i bornes
necessàries. Tot ell en horari nocturn.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar l'antena WIFI de longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB.
Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de l'antena al màstil amb
els suports necessaris.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar la caixa de l'accès point WIFI de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.
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Amidament

7,00

1,00

1,00

50,00

100,00

200,00

14,00

1,00

1,00

7,00
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C12

u

C13

u

C14

u

C15

u

Partida

Unitats

AR1

u

AR2

u

AR3

m

AR4

u

Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster "tipus reforçat" per a la
seva col·locació a túnel de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les
parets o sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a
màstil u suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel
cablejat de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric.
Inclou l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació del cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 1m i 10m
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 10m i 15m
Instal·lació i connexió d'antena subministrada per TMB amb tots els seus elements
necessaris, cablejat , suport. Tot ell en horari nocturn i reduït o en l'horari que indiqui
TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació de l'antena.

Concepte
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
de poliester, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
de poliester.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Subministre, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a suportar
l'armari de Comunicacions Remot de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.

7,00

3,00

4,00

7,00

Amidament

2,00

2,00

20,00

2,00

Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït

2,00

AR6

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

400,00

AR7

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari

20,00

AR5
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AR8

u

AR9

u

AR10

u

AR11

m

AR12

u

AR13

u

AR14

u

AR15

u

Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.
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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal•lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.

Armari Remot Comunicacions
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

2,00

2,00

2,00
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Partida

Unitats

A1

u

A2

u

A3

u

A4

u

A5

h

A6

h

A7

h

A8

u

Concepte
Altres
Documentació
Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el
que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra
Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de
TMB amb el nou cablejat.
Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves
cambres, armaris remots, dispositius, etc. Documentació en planell de planta de
l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada
ubicació on s'ha instal·lat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o
cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra.
Altres
Obra
Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb
arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat
permetrà el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la
realització de nous passos de cablejats
Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on
instal·lar cada l'antena i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de
comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i
canalitzacions necessàries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o
nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o superior).
Realització de replanteig durant la instal·lació de tot l'equipament. Aquest replanteig
podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o
superior).
Realització de replanteig exhaustiu al final de la instal·lació de tot l'equipament.
Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB
(hora de tècnic mitjà o superior).
Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la instal·lació
del cablejat o ubicació de les antenes i armaris de comunicacions en l'obra valorada
en 1000€
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Amidament

1,00
1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

1,00
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6.6 PARAL·LEL L2
Partida

C1

Unitats

u

C2

u

C3

u

C4

m

C5

m

C6

m

C7

u

C8

u

C9

u

C10

u

C11

u

Concepte
Cablejat fins a l'Antena
Comunicacions
Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a l'Antena WIFI per canalitzacions
existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos
punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos
extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou
etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat
estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignífug del forat
realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF
acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell
de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari
nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.
Subministrament i instal·lació d’un passafils en la cambra de comunicacions o en la
cambra auxiliar.
Subministrament i instal·lació de Tub coarrugat necessari per protegir el cablejat en
el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el
seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides
200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge
i fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris
segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament, instal·lació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A amb connectors RJ45
als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge
segons normativa de TMB i l’entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia
corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra.
Desplaçament d'equips existents dins d'armaris de la cambra de comunicacions unes
unitats amunt o a baix dins del mateix armari de comunicacions per a alliberar espai
per altres instal·lacions.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar l'antena WIFI de longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB.
Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de l'antena al màstil amb
els suports necessaris.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar la caixa de l'accès point WIFI de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.
Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster (amb possibilitat de
frontal transparent) de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les parets o
sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a màstil u
suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel cablejat
de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric. Inclou
l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou
els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del
cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
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Amidament

13,00

1,00

1,00

130,00

130,00

250,00

26,00

1,00

13,00

13,00

4,00
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C12

u

C13

u

C14

u

C15

u

Partida

Unitats

AR1

u

AR2

u

AR3

u

AR4

m

AR5

u

Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster "tipus reforçat" per a la
seva col·locació a túnel de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les
parets o sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a
màstil u suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel
cablejat de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric.
Inclou l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació del cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 1m i 10m
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 10m i 15m
Instal·lació i connexió d'antena subministrada per TMB amb tots els seus elements
necessaris, cablejat , suport. Tot ell en horari nocturn i reduït o en l'horari que indiqui
TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació de l'antena.

Concepte
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
metàl·lic, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
metàl·lica.
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
de poliester, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
de poliester.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Subministre, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a suportar
l'armari de Comunicacions Remot de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

9,00

10,00

3,00

13,00

Amidament

1,00

1,00

2,00

20,00

2,00
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Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït

2,00

AR7

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

400,00

AR8

m

AR9

u

AR10

u

AR11

u

AR6

AR12

m

AR13

u

AR14

u

AR15

u

AR16

u

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.
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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal•lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Armari Remot Comunicacions
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
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20,00

2,00

2,00

2,00

400,00

2,00

2,00
2,00
8,00
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Partida

Unitats

A1

u

A2

u

A3

u

A4

u

A5

u

A6

h

A7

h

A8

h

A9

u

Concepte
Altres
Documentació
Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el
que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra
Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de
TMB amb el nou cablejat.
Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves
cambres, armaris remots, dispositius, etc. Documentació en planell de planta de
l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada
ubicació on s'ha instal·lat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o
cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra.

Altres
Obra
Contractació dels mitjans d'elevació necessaris per a la realització dels treballs que
ho requereixin segons la normativa vigent de PRL. Aquests mitjans poden estar
formats per plataforma elevadora o andami, segons les necessitats de l'instal·lador i
segons l'indicat en el Pla de Seguretat i Salut.
Es demanarà l'homologació de l'andami, del montatge del mateix, i l'homologació i
documentació de l'elevadora per poder entrar en les dependències de TMB.
Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb
arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat
permetrà el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la
realització de nous passos de cablejats
Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on
instal·lar cada l'antena i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de
comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i
canalitzacions necessàries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o
nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o superior).
Realització de replanteig durant la instal·lació de tot l'equipament. Aquest replanteig
podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o
superior).
Realització de replanteig exhaustiu al final de la instal·lació de tot l'equipament.
Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB
(hora de tècnic mitjà o superior).
Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la instal·lació
del cablejat o ubicació de les antenes i armaris de comunicacions en l'obra valorada
en 1000€
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Amidament

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

7,00

7,00

7,00

1,00
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6.7 LA SAGRERA L1
Partida

C1

Unitats

u

C2

u

C3

u

C4

m

C5

m

C6

m

C7

u

C8

u

C9

u

C10

m

C11

u

C12

u

Concepte
Cablejat fins a l'Antena
Comunicacions
Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a l'Antena WIFI per canalitzacions
existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos
punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos
extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou
etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat
estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignífug del forat
realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF
acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell
de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari
nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.
Subministrament i instal·lació d’un passafils en la cambra de comunicacions o en la
cambra auxiliar.
Subministrament i instal·lació de Tub coarrugat necessari per protegir el cablejat en
el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el
seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides
200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge
i fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris
segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament, instal·lació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A amb connectors RJ45
als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge
segons normativa de TMB i l’entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia
corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra.
Subministrament i instal·lació de nou Powerbox amb 8 endolls per a 19" dins d'armari
de comunicacions connectat en QE existent en la cambra. Inclou el cablejat fins al QE
realitzat amb cable de 3x2.5. Inclou el petit material de muntatge i bornes
necessàries. Tot ell en horari nocturn.
Subministrament i instal·lació de protecció Magneto tèrmica 2 pols 10A corba C amb
diferencial associat tipus Vigi de 30mA Classe A SuperInmunizat de la marca
SCHNEIDER dins de quadre elèctric existent per a nou Powerbox.
Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5),
designació R Z1 0,6/1 KV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus Exzhellent de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
desmuntatge i muntatge de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar l'antena WIFI de longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB.
Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de l'antena al màstil amb
els suports necessaris.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar la caixa de l'accès point WIFI de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.
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Amidament

36,00

4,00

4,00

360,00

360,00

650,00

72,00

1,00

1,00

25,00

36,00

36,00
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C13

u

C14

u

C15

u

C16

u

Partida

Unitats

CA1

u

CA2
CA3
CA4

u
m2
m2

CA5

m

CA6

u

CA7

u

CA8

m

CA9

u

CA10

u

Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster "tipus reforçat" per a la
seva col·locació a túnel de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les
parets o sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a
màstil u suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel
cablejat de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric.
Inclou l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació del cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 1m i 10m
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 10m i 15m
Instal·lació i connexió d'antena subministrada per TMB amb tots els seus elements
necessaris, cablejat , suport. Tot ell en horari nocturn i reduït o en l'horari que indiqui
TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació de l'antena.

Concepte
Adequació Cambra Auxiliar
Obra
Forat en sostre/paret per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips
per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus
Sanejament de parets. Inclou desmuntatje de material fora de servei.
Pintat de parament vertical, amb pintura acrílica amb dues capes
Reparació de paviment existent.
Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6
Adequació Cambra Auxiliar
Armari Comunicacions
Subministrament i instal·lació d'armari RITTAL, model TMB-8428P de dimensions
800X800X2200 (RACK 19"), amb portes perforades dobles de 40cm cada una i amb
bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els elements i suports
necessaris per poder instal·lar en el seu interior electrònica i cablejat de diferents
tipus. Inclou el Powerbox complet amb els 8 endolls en el seu interior totalment
cablejats i connectats. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB. Inclou la correcta
fixació al terra.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de comunicacions. Inclou cable i tot el petit material
necessari per la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 200X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Girar armari de comunicacions existent de 42 UA per donar-li la direccció adhient per
instal·lar el nou armari a continuació d'aquest.
Partida alçada a justificar per valor de 500€ per afectacions a serveis existents.
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36,00

20,00

16,00

36,00

Amidament

1,00
1,00
50,00
16,00
16,00
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1,00

20,00
1,00
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Adequació Cambra Auxiliar
Baixa Tensió

CA11

u

CA12

u

CA13

u

CA14

u

CA15

u

CA16

m

CA17

m

CA18

u

CA19

u

CA20

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 300 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït
Subministrament i muntatge de nou quadre elèctric 650x600x260mm ubicat a la
cambra auxiliar , (SAI), instal·lat en armari amb marc fix i porta transparent, IP-55,
marca MERLIN GERIN PRISMA PLUS sistema G o similar equivalent. Ubicant al seu
interior tots els elements de protecció, maniobra i senyalització necessaris segons
plànols projecte, esquema normalitzat de FMB i plec de prescripcions. Totalment
instal·lat, connexionat i provat.
Conjunt d'interruptor-seccionador 63A 4P Compact INS63, connexionat, provat i
verificat, inclòs treball nocturn i reduït
Conjunt de repartidor de connexió ràpida de 125A (distribloc) 4P 13 sortidas per fase,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït
Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A/C d'intensitat nominal,
bipolar, de 25 KA de poder de tall, model C60l, amb bloc diferencial model vigi c60
tripolar, 300 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre de SAI, incloent part proporcional de cables de
potència i senyal, connectats a circuit intern de l’automàtic del quadre, en colors
normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent, retolació de frontis,
cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions necessàries en l'armari per
a la instal·lació de la nova protecció i/o borners, tot segons les especificacions del
plec de prescripcions tècniques, connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn
i reduït
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 4x16
segons UNE 21123, tipus Exzhellent de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat amb acabat exterior de pintura EPOXI,
no perforada de 200x100 mm amb tapa tipus BCR de CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i separador (BT/Coms) i material auxiliar, inclòs transport a
obra i muntatge superficial, tot seguint plec prescripcions de FMB.
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Llumenera hermètica i estanca marca LEDVANCE model DampProofLED 1200
39W/4000K IP65, incloent premsaestopes, tub flexible d'acer de connexió entre
llumenera i caixa de derivació, tipus interplast o equivalent, i els corresponents
racords tipus JUDODIX o equivalent, cable d'interconnexió amb caixa de derivació,
part proporcional d'elements d'identificació, accessoris, fixacions i ancoratge tipus
travesser segons indicació de FMB i la DO. Muntada, connexionada i provada, inclòs
treball nocturn i reduït, seguint el plec de prescripcions tècniques de FMB.
Bloc autònom d’emergència i senyalització amb làmpada fluorescent de 8 W,
acumuladors de NI-CD d'autonomia superior a dues hores. Marca DAISALUX model
NOVA LD 2N5 o similar equivalent, incloent caixa IP66 KES NOVA, tub flexible d'acer
de connexió entre llumenera i caixa de derivació, tipus interflex o similar i els
corresponents racords tipus JUDODIX o similar, cable d'interconnexio amb caixa de
derivació, fixacions, ancoratges i mecanitzat de placa existent, en instal·lació
superficial, i reixa del mateix tipus de les llumeneres del passadís a aprovar per la
direcció facultativa.
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5,00

200,00

30,00

30,00

2,00
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m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X2,5
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

60,00

CA22

u

Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.

5,00

CA23

u

CA24

u

CA21

Desmuntatge d'equip de climatització format per unitat exterior, fixacions i
canalitzacions sense servei. Inclou el transport fins a punt verd. No inclou unitat
interior.
Subministrament i instal·lació de sistema de climatització compost per una
MITSUBISHI ELECTRIC, gama MR.SLIM, model PKZS-M35VHAL de pared. Incloent-hi
comandament remot model PAR-30MAA, conduccions frigorífiques de tub de coure
d'3/8-5/8 amb fixacions, suports i accessoris, desguàs de la línia de condensats (si cal,
amb bomba) amb fixacions i accessoris i interconnexions elèctriques de la unitat
interior i exterior i de la línia de potència mitjançant cable multiconductor tipus RZ1K (AS) 0'6/1KV de secció adient. Connectat per a un correcte acabat de la instal·lació.
Subministrament i instal·lació de 2 mts lineals de sistema de conducció de ventilació
metàl·lic (xapa galvanitzada), rectangular de 700x650mm aprox. i amb les
corresponents figures, gestos, suportació, fixacions, acoblaments rígids i elàstics, etc.
per embocar la sortida d'aire fred al passadís central dels armaris, embocar la sortida
d'aire exterior i/o als espais definits pel tècnic de FMB.

1,00

1,00

Subministrament i instal•lació de 2 mts lineals de sistema de conducció de ventilació
metàl•lic (xapa galvanitzada), rectangular de 700x650mm aprox. i amb les
corresponents figures, gestos, suportació, fixacions, acoblaments rígids i elàstics, etc.
per embocar la sortida d'aire fred al passadís central dels armaris, embocar la sortida
d'aire exterior i/o als espais definits pel tècnic de FMB

CA25

u

CA26

u

CA27

u

CA28

u

CA29

u

CA30

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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal·lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent‐hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal·lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Confecció de projecte segons el vigent REBT climatització i legalització de tota la
instal·lació de climatització realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC).
Incloent‐hi posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant
(còpia visada del projecte, certificat d’instal·lació climatització, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.

Adequació Cambra Auxiliar
Telefonia
Subministrament i instal·lació d'equip telefònic ALCATEL 4018 IP Touch per a
instal·lació indiferent mural o sobretaula, segons plec de prescripcions tècniques.
inclou proves. El telèfon s'ha de programar i incloure la llicència necessària dins de la
xarxa IP de TMB i ha de ser compatible amb el sistema actual
Suministro e instalación en remoto de 1 licencia Alcatel IP para nueva extensión
telefónica en la OXE correspondiente de TMB convencional. Se incluye repercusión
sobre SPS vigente
Subministre, instal·lació i parxeig del telèfon fins a la CCP, dotant de continuitat per
les diferents cambres de comunicacions i repartidors que siguin necessaris.
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CA31

m

CA32

u

CA33

u

CA34

u

CA35

u

Partida

Unitats

AR1

u

AR2

u

AR3

m

AR4

u

Adequació Cambra Auxiliar
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
12 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 24
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 12
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
Concepte
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
de poliester, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
de poliester.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Subministre, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a suportar
l'armari de Comunicacions Remot de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.

200,00

2,00

1,00
1,00
4,00

Amidament

2,00

2,00

40,00

2,00

Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió

AR5

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït
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m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

100,00

AR7

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X16
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

400,00

AR8

m

AR9

u

AR10

u

AR11

u

AR6

AR12

m

AR13

u

AR14

u

AR15

u

AR16

u

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.
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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal•lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Armari Remot Comunicacions
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
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2,00

450,00
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2,00
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Partida

Unitats

A1

u

A2

u

A3

u

A4

u

A5

u

A6

h

A7

h

A8

h

A9

u

Concepte
Altres
Documentació
Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el
que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra
Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de
TMB amb el nou cablejat.
Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves
cambres, armaris remots, dispositius, etc. Documentació en planell de planta de
l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada
ubicació on s'ha instal·lat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o
cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra.

Altres
Obra
Contractació dels mitjans d'elevació necessaris per a la realització dels treballs que
ho requereixin segons la normativa vigent de PRL. Aquests mitjans poden estar
formats per plataforma elevadora o andami, segons les necessitats de l'instal·lador i
segons l'indicat en el Pla de Seguretat i Salut.
Es demanarà l'homologació de l'andami, del montatge del mateix, i l'homologació i
documentació de l'elevadora per poder entrar en les dependències de TMB.
Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb
arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat
permetrà el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la
realització de nous passos de cablejats
Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on
instal·lar cada l'antena i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de
comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i
canalitzacions necessàries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o
nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o superior).
Realització de replanteig durant la instal·lació de tot l'equipament. Aquest replanteig
podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o
superior).
Realització de replanteig exhaustiu al final de la instal·lació de tot l'equipament.
Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB
(hora de tècnic mitjà o superior).
Punt Client lleuger Video Caseta Vigilant - Subministrament i instal·lació de caixa
Cyma doble amb capacitat de 4 elements. Dos d'ells seran endolls que es
subministraran i instal·laran i connectara i l'altre serà un punt de dades. Inclou el
subministrament i connexió de cable elèctric des del quadre eléctric existent amb
cable de secció adequada i el subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat
de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a
ubicació indicada per canalitzacions existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre,
de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de dades o patch
panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou
l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou el
sellament amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas
necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta
certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut
realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari
diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons
normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
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Amidament

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

18,00

18,00

18,00

1,00
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A10

u

A11

u

Punt Client lleuger Video Porta Cotxeres - Subministrament i instal·lació de caixa
Cyma doble amb capacitat de 4 elements. Dos d'ells seran endolls que es
subministraran i instal·laran i connectara i l'altre serà un punt de dades. Inclou el
subministrament i connexió de cable elèctric des del quadre eléctric existent amb
cable de secció adequada i el subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat
de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a
ubicació indicada per canalitzacions existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre,
de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de dades o patch
panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou
l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou el
sellament amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas
necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta
certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut
realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari
diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons
normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la instal·lació
del cablejat o ubicació de les antenes i armaris de comunicacions en l'obra valorada
en 2000€
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6.8 CAN CUIÁS L11
Partida

C1

Unitats

u

C2

u

C3

u

C4

m

C5

m

C6

m

C7

u

C8

u

C9

u

Concepte
Cablejat fins a l'Antena
Comunicacions
Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a l'Antena WIFI per canalitzacions
existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos
punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos
extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou
etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat
estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignífug del forat
realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF
acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell
de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari
nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.
Subministrament i instal·lació d’un passafils en la cambra de comunicacions o en la
cambra auxiliar.
Subministrament i instal·lació de Tub coarrugat necessari per protegir el cablejat en
el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el
seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides
200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge
i fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris
segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament, instal·lació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A amb connectors RJ45
als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge
segons normativa de TMB i l’entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia
corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar l'antena WIFI de longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB.
Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de l'antena al màstil amb
els suports necessaris.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar la caixa de l'accès point WIFI de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.

C10

u

Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster "tipus reforçat" per a la
seva col·locació a túnel de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les
parets o sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a
màstil u suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel
cablejat de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric.
Inclou l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació del cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB

C11

u

Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 1m i 10m
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Amidament

8,00

1,00

1,00

80,00

80,00

0,00

16,00

8,00

8,00

8,00

5,00
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C12

u

C13

u

Partida

Unitats

AR1

u

AR2

u

AR3

m

AR4

u

Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 10m i 15m
Instal·lació i connexió d'antena subministrada per TMB amb tots els seus elements
necessaris, cablejat , suport. Tot ell en horari nocturn i reduït o en l'horari que indiqui
TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació de l'antena.

Concepte
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
de poliester, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
de poliester.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Subministre, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a suportar
l'armari de Comunicacions Remot de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.

3,00

8,00

Amidament

1,00

1,00

10,00

1,00

Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït

1,00

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

50,00

AR7

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X16
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

200,00

AR8

m

AR9

u

AR5

AR6

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

10,00

1,00

84

Fase II instal·lació WiFi dipòsits – Lot 1

AR10

u

AR11

u
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AR13

u

AR14

u

AR15

u

AR16

u

Partida

Unitats

AM1

u

AM2

u

AM3

m

AM4

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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal•lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Armari Remot Comunicacions
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
Concepte
Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
Comunicacions
Subministrament i instal·lació d'armari RITTAL, model DK 7721.735 de 21u d'alçada en
19", amb porta de vidre i amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb
tots els elements i suports necessaris per poder instal·lar en el seu interior
electrònica i cablejat de diferents tipus. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB.
Inclou la correcta fixació a la paret amb el material necessari per a garantir la seva
correcta fixació. Inclou el Powerbox complet amb els 8 endolls en el seu interior
totalment cablejats i connectats.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 200X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Partida alçada a justificar per valor de 500€ per imprevistos no detectats per
l'adequació de l'espai abans i desprès de la instal·lació de l'armari
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Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
Baixa Tensió
Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A/C d'intensitat nominal,
bipolar, de 25 KA de poder de tall, model C60l, amb bloc diferencial model vigi c60
tripolar, 300 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l’automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l'armari per a la instal·lació de la nova protecció i/o borners, tot
segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques, connexionat, provat i
verificat, inclòs treball nocturn i reduït
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 4x16
segons UNE 21123, tipus Exzhellent de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat amb acabat exterior de pintura EPOXI,
no perforada de 200x100 mm amb tapa tipus BCR de CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i separador (BT/Coms) i material auxiliar, inclòs transport a
obra i muntatge superficial, tot seguint plec prescripcions de FMB.
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal·lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent‐hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal·lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
12 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 24
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 12
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
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u
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A6

h

A7

h

A8

h

A9

u

Concepte
Altres
Documentació
Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el
que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra
Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de
TMB amb el nou cablejat.
Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves
cambres, armaris remots, dispositius, etc. Documentació en planell de planta de
l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada
ubicació on s'ha instal·lat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o
cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra.
Altres
Obra
Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb
arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat
permetrà el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la
realització de nous passos de cablejats
Subministrament i instal·lació de barana d'acer inoxidable austènic AISI 304, amb
passamà i travesser intermedi de Ø 43 , muntants cada 100 cm, de 6m de llargaria i
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter. Totalment instal·lada incloent remats,
embellidors i soldadures.
Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on
instal·lar cada l'antena i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de
comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i
canalitzacions necessàries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o
nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o superior).
Realització de replanteig durant la instal·lació de tot l'equipament. Aquest replanteig
podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o
superior).
Realització de replanteig exhaustiu al final de la instal·lació de tot l'equipament.
Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB
(hora de tècnic mitjà o superior).
Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la instal·lació
del cablejat o ubicació de les antenes i armaris de comunicacions en l'obra valorada
en 1000€
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6.9 SANTA EULÀLIA L1
Partida

C1

Unitats

u

C2

u

C3

u

C4

m

C5

m

C6

m

C7

u

C8

u

C9

u

C10

u

C11

u

Concepte
Cablejat fins a l'Antena
Comunicacions
Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a l'Antena WIFI per canalitzacions
existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos
punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos
extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou
etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat
estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignífug del forat
realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF
acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell
de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari
nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.
Subministrament i instal·lació d’un passafils en la cambra de comunicacions o en la
cambra auxiliar.
Subministrament i instal·lació de Tub coarrugat necessari per protegir el cablejat en
el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el
seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i
petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans
elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides
200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge
i fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris
segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament, instal·lació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A amb connectors RJ45
als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge
segons normativa de TMB i l’entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia
corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra.
Desplaçament d'equips existents dins d'armaris de la cambra de comunicacions unes
unitats amunt o a baix dins del mateix armari de comunicacions per a alliberar espai
per altres instal·lacions.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar l'antena WIFI de longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB.
Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de l'antena al màstil amb
els suports necessaris.
Subministrament, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a
suportar la caixa de l'accès point WIFI de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.
Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster (amb possibilitat de
frontal transparent) de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les parets o
sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a màstil u
suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel cablejat
de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric. Inclou
l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou
els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del
cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
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Subministrament, disseny de les dimensions i format de la caixa per incloure l'accès
point WIFI, mecanització i instal·lació de caixa de polièster "tipus reforçat" per a la
seva col·locació a túnel de mides aproximades 300x300 en qualsevol punt de les
parets o sostre de la cotxera segons es decideixi en el replanteig inicial de l'obra a
màstil u suport inclòs en una altra partida. La caixa es mecanitzarà amb pasamurs pel
cablejat de comunicacions, pel cablejat coaxial de l'antena i pel cablejat elèctric.
Inclou l'etiquetatge de la caixa segons indiqui TMB. Tot ell en horari nocturn i reduït.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació del cablejat. L'antena i l'Accès Point el subministrarà TMB
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 1m i 10m
Subministrament i instal·lació del cablejat coaxial de comunicació de l'antena WIFI
amb l'Acces Point (4 coaxials). Inclou els connectors Tipus RP-TNC necessaris en els
dos extrems. La longitud del cable serà d'entre 10m i 15m
Instal·lació i connexió d'antena subministrada per TMB amb tots els seus elements
necessaris, cablejat , suport. Tot ell en horari nocturn i reduït o en l'horari que indiqui
TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la
instal·lació de l'antena.
Concepte
Nova Cambra Auxiliar
Armari Comunicacions
Subministrament i instal·lació d'armari RITTAL, model TMB-8428P de dimensions
800X800X2200 (RACK 19"), amb portes perforades dobles de 40cm cada una i amb
bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els elements i suports
necessaris per poder instal·lar en el seu interior electrònica i cablejat de diferents
tipus. Inclou el Powerbox complet amb els 8 endolls en el seu interior totalment
cablejats i connectats. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB. Inclou la correcta
fixació al terra.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de comunicacions. Inclou cable i tot el petit material
necessari per la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 200X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
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m

Programació i posta en servei de la central a l'estació de tots els elements tant
existents tant a l’estació com de l’abast del projecte, amb certificació oficial
corresponent de mans d' un contractista autoritzat, inclou plànols i documentació
segons Plec de Preinscripcions Tècniques del Sistema de Protecció Contra Incendis.
Subministrament i instal·lació del software corresponent a lloc central del sistema
d’incendis (Vigiplus), incloent llicencies, programació, sinòptics, parametrització i
proves
Subministrament, instal·lació i connexionat de detector òptic de fums analògic per a
connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP-730. Incloent base ZP7-SB1, totalment
instal·lat i provat, així com petit material de muntatge.
Subministrament, instal·lació i connexionat de polsador manual d'alarma
direccionable, de la marca Ziton model ZP785per a sistemes analògics, inclou base de
superfície Z-CPSB-1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de
muntatge.
Subministrament i instal·lació de cable de manguera format per dos conductors
trenats (vermell/negre) de coure pulit flexible de 1,5 mm2 de secció, amb aïllament
de poliolefina i amb coberta exterior de poliolefina no propagadora de la llama (UNEEN60332-2-1) i no propagadora del foc (UNE-50266), amb baixa emissió de fums
(>0,5%) de color vermell. Inclou la instal·lació en tub d'acer segons plec de condicions
tècniques. Inclou petit material de muntatge.
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Nova Cambra Auxiliar
Baixa Tensió
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Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 300 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït
Subministrament i muntatge de nou quadre elèctric 650x600x260mm ubicat a la
cambra auxiliar , (SAI), instal·lat en armari amb marc fix i porta transparent, IP-55,
marca MERLIN GERIN PRISMA PLUS sistema G o similar equivalent. Ubicant al seu
interior tots els elements de protecció, maniobra i senyalització necessaris segons
plànols projecte, esquema normalitzat de FMB i plec de prescripcions. Totalment
instal·lat, connexionat i provat.
Conjunt d'interruptor-seccionador 63A 4P Compact INS63, connexionat, provat i
verificat, inclòs treball nocturn i reduït
Conjunt de repartidor de connexió ràpida de 125A (distribloc) 4P 13 sortidas per fase,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït
Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A/C d'intensitat nominal,
bipolar, de 25 KA de poder de tall, model C60l, amb bloc diferencial model vigi c60
tripolar, 300 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre de SAI, incloent part proporcional de cables de
potència i senyal, connectats a circuit intern de l’automàtic del quadre, en colors
normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent, retolació de frontis,
cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions necessàries en l'armari per
a la instal·lació de la nova protecció i/o borners, tot segons les especificacions del
plec de prescripcions tècniques, connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn
i reduït
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 4x16
segons UNE 21123, tipus Exzhellent de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat amb acabat exterior de pintura EPOXI,
no perforada de 200x100 mm amb tapa tipus BCR de CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i separador (BT/Coms) i material auxiliar, inclòs transport a
obra i muntatge superficial, tot seguint plec prescripcions de FMB.
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Desmuntatge i trasllat de qualsevol tipus de cablejats d'instal·lacions elèctriques i de
comunicacions existents en passadissos, vestíbul o cabina. Inclou el trasllat de la
safata o tubs. Trasllat a la ubicació a determinar per FMB i la DO. S'inclouen els
elements necessaris per a la seva correcta reubicació i subjecció posterior.
Llumenera hermètica i estanca marca LEDVANCE model DampProofLED 1200
39W/4000K IP65, incloent premsaestopes, tub flexible d'acer de connexió entre
llumenera i caixa de derivació, tipus interplast o equivalent, i els corresponents
racords tipus JUDODIX o equivalent, cable d'interconnexió amb caixa de derivació,
part proporcional d'elements d'identificació, accessoris, fixacions i ancoratge tipus
travesser segons indicació de FMB i la DO. Muntada, connexionada i provada, inclòs
treball nocturn i reduït, seguint el plec de prescripcions tècniques de FMB.
Bloc autònom d’emergència i senyalització amb làmpada fluorescent de 8 W,
acumuladors de NI-CD d'autonomia superior a dues hores. Marca DAISALUX model
NOVA LD 2N5 o similar equivalent, incloent caixa IP66 KES NOVA, tub flexible d'acer
de connexió entre llumenera i caixa de derivació, tipus interflex o similar i els
corresponents racords tipus JUDODIX o similar, cable d'interconnexio amb caixa de
derivació, fixacions, ancoratges i mecanitzat de placa existent, en instal·lació
superficial, i reixa del mateix tipus de les llumeneres del passadís a aprovar per la
direcció facultativa.
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CA20

CA21

CA22

m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X2,5
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

20,00

u

Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.

3,00

u

Subministrament i instal·lació de sistema de climatització compost per una
MITSUBISHI ELECTRIC, gama MR.SLIM, model PKZS-M35VHAL de pared. Incloent-hi
comandament remot model PAR-30MAA, conduccions frigorífiques de tub de coure
d'3/8-5/8 amb fixacions, suports i accessoris, desguàs de la línia de condensats (si cal,
amb bomba) amb fixacions i accessoris i interconnexions elèctriques de la unitat
interior i exterior i de la línia de potència mitjançant cable multiconductor tipus RZ1K (AS) 0'6/1KV de secció adient. Connectat per a un correcte acabat de la instal·lació.
Subministrament i instal·lació de 2 mts lineals de sistema de conducció de ventilació
metàl·lic (xapa galvanitzada), rectangular de 700x650mm aprox. i amb les
corresponents figures, gestos, suportació, fixacions, acoblaments rígids i elàstics, etc.
per embocar la sortida d'aire fred al passadís central dels armaris, embocar la sortida
d'aire exterior i/o als espais definits pel tècnic de FMB.

1,00

Subministrament i instal•lació de 2 mts lineals de sistema de conducció de ventilació
metàl•lic (xapa galvanitzada), rectangular de 700x650mm aprox. i amb les
corresponents figures, gestos, suportació, fixacions, acoblaments rígids i elàstics, etc.
per embocar la sortida d'aire fred al passadís central dels armaris, embocar la sortida
d'aire exterior i/o als espais definits pel tècnic de FMB
CA23

u

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, muntada superficialment

1,00

CA24

m

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

1,00

u

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X2,5
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT DE Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

30,00

CA25

CA26

u

CA27

u

CA28

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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal·lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent‐hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal·lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Confecció de projecte segons el vigent REBT climatització i legalització de tota la
instal·lació de climatització realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC).
Incloent‐hi posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant
(còpia visada del projecte, certificat d’instal·lació climatització, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
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CA29

u

CA30

u

CA31

u

CA32

m

CA33

u

CA34

u

CA35

m

CA36

u

CA37

m

CA38

u

CA39

u

CA40

u

CA41

u

Nova Cambra Auxiliar
Telefonia
Subministrament i instal·lació d'equip telefònic ALCATEL TEMPORIS 10 (Negro) per a
instal·lació indiferent mural o sobretaula, segons plec de prescripcions tècniques.
inclou proves.
1 llicència analògica associada: inclou els següents elements:
CSTA 500 bypass software license
ABC Network service software licencse (Including ARS, H323, ABC CDR)
Analog Premium license – 1 user
Subministre, instal·lació i parxeig del telèfon fins a la CCP, dotant de continuitat per
les diferents cambres de comunicacions i repartidors que siguin necessaris.
Subministre, instal·lació en safata, tub o grapat a sotre per sobre de les lames de
cable de 25 parells trenat FTP per a 100MHz, categoria 5 EIA/TIA 568 tsb 36, permetent
prestacions d'enllaç, classe D sedons ISO/IEC 11801, i coberta lliure d'halogens,
resistent al foci baixa emissió de fums, segons plec de prescripcions
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.

Nova Cambra Auxiliar
Megafonia
Subministrament, instal•lació i connexionat al bus de dependències de caixa acústica
de 2 vies, potència RMS 15 W, tensió de línia 100 V, impedància 8 Ohms, resposta
freqüencial entre 160‐20.000 Hz, sensibilitat a 1 KHZ a 1 M de 90 dB (1W), pressió
acústica a 1 KHz a 1 M de 102 dB (1 W)
Subministrament i instal•lació de cable de coure per audio trenat i apantallat, tipus a
FUMEX de 2X2.5, instal•lat i col•locat
Nova Cambra Auxiliar
Control d'accessos
Subministre i instal·lació de pany BMH1003 de forrellat amb un cilindre Salto amb
lector exterior W i muletilla interior (sense barra antipánic); donada d'alta en el
sistema central de TMB per deixar-lo totalment en funcionament, segons indicacions
de TMB i amb la subcontractació d'empresa autoritzada a realitzar aquests treballs de
configuració

Nova Cambra Auxiliar
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 2 panells distribuïdors de FO per rack de 19" de 24
posicions. Un instal·lat a la CCP i l'altre a la cambra auxiliar. Inclou també el
subministre i instal·lació dels 2 passafils. Tot ell tipus Fibercom. Inclou l'etiquetatge
segons auditoria de FO i la indicació d'OM3
12 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 24
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 12
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
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Partida

Unitats

AR1

u

AR2

u

AR3

m

AR4

u

Concepte
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL
metàl·lic, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els
elements i suports necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris
de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a
garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB
inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema
funcional.
La caixa estarà formada per totes les referències indicades en el plec i serà la versió
metàl·lica.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Subministre, disseny, instal·lació i mecanització de màstil o suport per a suportar
l'armari de Comunicacions Remot de longitud i inclinació necessària segons
indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret així com la fixació de la
caixa al màstil amb els suports necessaris.

Amidament

4,00

4,00

40,00

4,00

Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió

u

Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal,
tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60
tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l´armari per a la instal·lació de la nova protecció de la nova protecció
i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques,
connexionat, provat i verificat, inclòs treball nocturn i reduït

4,00

AR6

m

Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

500,00

AR7

m

AR8

u

AR9

u

AR10

u

AR5

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de
pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran
fixats a la caixa i aquesta disposarà de l'etiquetatge corresponent.
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 dependències 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).
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal•lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.

Tecnologia de Negoci – Instal·lacions

40,00

4,00

4,00

4,00

93

Fase II instal·lació WiFi dipòsits – Lot 1

AR11

m

AR12

u

AR13

u

AR14

u

AR15

u

Partida

Unitats

AM1

u

AM2

u

AM3

m

AM4

u

AM5

AM6

u

m

Armari Remot Comunicacions
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
Concepte
Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
Comunicacions
Subministrament i instal·lació d'armari RITTAL, model DK 7721.735 de 21u d'alçada en
19", amb porta de vidre i amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb
tots els elements i suports necessaris per poder instal·lar en el seu interior
electrònica i cablejat de diferents tipus. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB.
Inclou la correcta fixació a la paret amb el material necessari per a garantir la seva
correcta fixació. Inclou el Powerbox complet amb els 8 endolls en el seu interior
totalment cablejats i connectats.
Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho
requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per
la seva correcta execució.
Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 200X60 mm,
amb 2 separadors. Inclòs la part proporcional d'accessoris i suports, col·locada
realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar.
Partida alçada a justificar per valor de 500€ per imprevistos no detectats per
l'adequació de l'espai abans i desprès de la instal·lació de l'armari
Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
Baixa Tensió
Conjunt d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A/C d'intensitat nominal,
bipolar, de 25 KA de poder de tall, model C60l, amb bloc diferencial model vigi c60
tripolar, 300 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i
auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part
proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l’automàtic
del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent,
retolació de frontis, cables i borns, així com les modificacions i mecanitzacions
necessàries en l'armari per a la instal·lació de la nova protecció i/o borners, tot
segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques, connexionat, provat i
verificat, inclòs treball nocturn i reduït
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 4x16
segons UNE 21123, tipus Exzhellent de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge
de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
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AM7

m

AM8

m

AM9

u

AM10

u

AM11

u

AM12

u

AM13

u

AM14

u

AM15

u

AM16

u

Partida

Unitats

A1

u

A2

u

A3

u

Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat amb acabat exterior de pintura EPOXI,
no perforada de 200x100 mm amb tapa tipus BCR de CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i separador (BT/Coms) i material auxiliar, inclòs transport a
obra i muntatge superficial, tot seguint plec prescripcions de FMB.
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal·lació
elèctrica realitzada davant de l’organisme oficial competent (EIC). Incloent‐hi
posterior lliurament a FMB d’una copia de tota la documentació resultant (còpia
visada del projecte, certificat d’instal·lació elèctrica, certificat de direcció i
acabament d’obra, certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat
favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la
legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB.
Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
FO
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb
coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure
d'halògens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de
les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn. Inclou els mitjans elevadors
necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24
posicions, instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a
les 24 posicions i també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions
amb la Fibra. Inclou també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat
d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO
i la indicació d'OM3.
12 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el
repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 24
fusions per cada unitat.
Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 12
noves fibres instal·lades.
Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de
color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa
d'instal·lacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat
Cambra Auxiliar Reduïda (Armari Mural)
Telefonia
Subministre, instal·lació en safata, tub o grapat a sotre per sobre de les lames de
cable de 25 parells trenat FTP per a 100MHz, categoria 5 EIA/TIA 568 tsb 36, permetent
prestacions d'enllaç, classe D sedons ISO/IEC 11801, i coberta lliure d'halogens,
resistent al foci baixa emissió de fums, segons plec de prescripcions
Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la
cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons
normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o
similar.

Concepte
Altres
Documentació
Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el
que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra
Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de
TMB amb el nou cablejat.
Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves
cambres, armaris remots, dispositius, etc. Documentació en planell de planta de
l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada
ubicació on s'ha instal·lat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o
cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra.
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Altres
Obra
Contractació dels mitjans d'elevació necessaris per a la realització dels treballs que
ho requereixin segons la normativa vigent de PRL. Aquests mitjans poden estar
formats per plataforma elevadora o andami, segons les necessitats de l'instal·lador i
segons l'indicat en el Pla de Seguretat i Salut.
Es demanarà l'homologació de l'andami, del montatge del mateix, i l'homologació i
documentació de l'elevadora per poder entrar en les dependències de TMB.
Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb
arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat
permetrà el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la
realització de nous passos de cablejats
Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on
instal·lar cada l'antena i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de
comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i
canalitzacions necessàries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o
nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o superior).
Realització de replanteig durant la instal·lació de tot l'equipament. Aquest replanteig
podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tècnic mitjà o
superior).
Realització de replanteig exhaustiu al final de la instal·lació de tot l'equipament.
Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB
(hora de tècnic mitjà o superior).
Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la instal·lació
del cablejat o ubicació de les antenes i armaris de comunicacions en l'obra valorada
en 2000€
Pupitres Megafonía - Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de
xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a
ubicació actual de pupitre per canalitzacions existents. Inclou el desmuntatge de fals
sostre, de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el
necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els mòduls Keystone
CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de
dades o patch panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB.
Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou
el sellament amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas
necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta
certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut
realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari
diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons
normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.

A11

u

Oficina Material Movil - Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de
xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a
ordinadors i telèfons de l'oficina per canalitzacions existents. Inclou el desmuntatge
de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i
tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els mòduls Keystone
CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de
dades o patch panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB.
Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou
el sellament amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas
necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta
certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut
realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari
diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons
normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.

A12

u

Subministre i instal·lació de repartidor de coure sense cap mòdul connector preparat
per a CAT6A o superior
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Oficina Porta cotxeres - Subministrament i instal·lació d'equip telefònic ALCATEL
4018 IP Touch per a instal·lació indiferent mural o sobretaula, segons plec de
prescripcions tècniques. inclou proves. El telèfon s'ha de programar i incloure la
llicència necessària dins de la xarxa IP de TMB i ha de ser compatible amb el sistema
actual
Oficina Porta cotxeres - Suministro e instalación en remoto de 1 licencia Alcatel IP
para nueva extensión telefónica en la OXE correspondiente de TMB convencional. Se
incluye repercusión sobre SPS vigente
Punt Client lleuger Video Caseta Vigilant - Subministrament i instal·lació de caixa
Cyma doble amb capacitat de 4 elements. Dos d'ells seran endolls que es
subministraran i instal·laran i connectara i l'altre serà un punt de dades. Inclou el
subministrament i connexió de cable elèctric des del quadre eléctric existent amb
cable de secció adequada i el subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat
de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a
ubicació indicada per canalitzacions existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre,
de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de dades o patch
panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou
l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou el
sellament amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas
necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta
certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut
realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari
diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons
normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Punt Client lleuger Video Porta Cotxeres - Subministrament i instal·lació de caixa
Cyma doble amb capacitat de 4 elements. Dos d'ells seran endolls que es
subministraran i instal·laran i connectara i l'altre serà un punt de dades. Inclou el
subministrament i connexió de cable elèctric des del quadre eléctric existent amb
cable de secció adequada i el subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat
de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a
ubicació indicada per canalitzacions existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre,
de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari
per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen,
Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de dades o patch
panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou
l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou el
sellament amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas
necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta
certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut
realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari
diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons
normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
Oficina Porta cotxeres - Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de
xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar a
ordinadors i telèfons de l'oficina per canalitzacions existents. Inclou el desmuntatge
de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i
tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els mòduls Keystone
CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de
dades o patch panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB.
Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou
el sellament amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas
necessari. S’entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta
certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut
realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari
diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons
normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
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7

Documentació

Una vegada es doni l’obra per acabada s’haurà d’entregar “As Built” en format digital del nou
de tota la documentació.
L’actualització de les taules de cablejat estructurat es demanaran una vegada acabat
l’emplaçament..
En el document s’han d’entregar de tot els treballs realitzat per estació incloent:
-

Plànols generals d’ubicació de les noves auxiliars. S’adjuntarà fotos de les cambres

-

Plànols generals de recorregut de cablejat diferenciant el tipus de cable. Inclou
cablejat troncal com cablejat específic de sistemes.

-

Plànols dels esquemes elèctrics

-

Plànols d’ubicació dels elements de cadascun dels sistemes.

-

Reflectometria dels cables de fibra si s’ha fet alguna actuació

-

Certificacions del cablejat estructurat

-

Taula indicant el servei que hi ha en cadascun del repartidors de cablejat estructurat.
S’ha d’indicar extensió de telèfons, dades de DA, dades porta Par, intèrfons, etc.

-

Altres informacions especifiques de cada sistema (incendis, megafonia, etc. )

-

Legalitzacions elèctriques i de climatització.

La informació de cables, recorreguts, ubicacions tècniques, conectorizacions, mesures de
reflectrometries i fusions s’haurà d’entregar omplin les taules excel amb formats establerts per
la integració de la informació dintre de la plataforma de gestió de TMB.
Seran propietat de FMB tots els documents elaborats para la instal·lació del present contracte.

7.1 FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ
La documentació s’haurà d’entregar tant en format imprès com amb suport electrònic.
S’haurà de lliurar:
-

1 copies en format electrònic

Tota la documentació estarà escrita en català o en castellà.
Els esquemes i dibuixos s’entregaran en CAD format DIN A4 o DIN A3 en funció del nivell de
detall.
.
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8 Requisits a complir
A continuació és descriuen els requisits necessaris que han de complir els ofertants per poder
optar a realitzar l’adequació i ampliació de les cambres tècniques de comunicacions dins de la
xarxa de FMB.
-

Disposar de pilots homologats de via, propis de l’empresa ofertant PHS I. En cas
contrari s’haurà de contractar a una empresa en serveis de prevenció.

-

Disposar de pilot homologat d’energia PHS II.

-

Proporcionar un Pla de Seguretat i Salut a coordinar amb FMB. L’ofertant haurà de
disposar d’un coordinador de Seguretat i Salut per tal de coordinar les accions
corresponents amb el seu respectiu d’FMB.

-

Complir amb les Normatives de Seguretat i Salut per treballs a vies i dins de la xarxa de
FMB , així mateix s’hauran de complir totes les normatives d’accés i treball a túnel.

-

Proporcionar personal dedicat exclusivament a aquesta obra.

-

Proporcionar personal dedicat al seguiment exclusiu oferint planificacions detallades
de l’evolució i de l’obra i informes periòdics de la realització de l’obra.

-

Disposar de personal especialitzat en instal·lacions de comunicacions en estacions i
dins de túnel.

-

Contractar les empreses especialitzades segons indiqui TMB en cadascun del sistemes
existents en les cambres de comunicacions.

-

Disposar d’eines, maquinària i personal especialitzat en manipulació de cablejat de
coure i fibra òptica per la seva correcte instal·lació i fusió.

-

Disposar del material necessari d’elevació per executar correctament l’obra.
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9 Requisits d’instal·lació
Per realitzar la instal·lació de l’adequació de les cambres tècniques de comunicacions dins de la
xarxa de FMB serà necessari complir amb els següents requisits d’instal·lació.
-

Tota instal·lació a les estacions que afecti a la zona de passatge s’haurà de realitzar en
horari nocturn.

-

S’haurà reposar aquell material de l’estació que hagi sigut retirat per facilitar la
instal·lació de cablejat.

-

En la zona de passatge de les estacions no es podrà deixar material en males
condicions que pugi afectar als usuaris.

-

Tota instal·lació a túnel s’haurà de realitzar en horari nocturn.

-

L’accés a via es permetrà una vegada s’hagi donat el tall de servei fins a la reposició del
tall de servei.

-

Tots els pilots homologat han de disposar de ràdio i equipament de senyalització per
permetre que es pugui treballar a via segons normativa.

-

Els treballs a realitzar a via s’hauran d’adaptar a les limitacions de concessió de tall que
pugui realitzar FMB. Aquest fet en cap moment ha de penalitzar el projecte ni a FMB.

-

FMB no deixarà material mòbil de via. Aquest fet en cap moment ha de penalitzar el
projecte ni a FMB.

-

L’ofertant haurà d’aportar tot el material que sigui necessari per la instal·lació,
elevadors, escales, bastides, etc.

-

L’ofertant haurà d’informar diàriament del tipus de treball que realitzarà a túnel per
tant de que els talls nocturns compleixin els requeriments per realitzar la feina
esperada, així com els pilot encarregat del tall.

-

Qualsevol feina a realitzar que pugui posar en perill el servei de la xarxa de FMB
s’haurà de realitzar en horari nocturn.

-

Qualsevol entrada de material de grans dimensions dins les cambres de comunicacions
s’haurà de realitzar en horari nocturn.
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10 Informes de seguiment
Per tal de tenir un control exhaustiu de tota la instal·lació que s’està realitzant serà necessari la
següent informació:
-

Abans de començar la instal·lació serà necessari una planificació detallada de tota la
instal·lació i passos a seguir.

-

Després del replanteig el contractista haurà de fer una acte de replanteig on quedi clar
tot el que s’ha decidit durant el replanteig i remarcant decisions crítiques que s’hagin
pres conjuntament amb FMB.

-

Actes de seguiment quinzenals amb tot el que s’ha instal·lat durant aquest període. En
aquestes actes s’ha de contemplar evolució de la instal·lació, incidències possibles que
hi hagi pogut haver, fotos dels punts crítics d’instal·lació, així com tota aquella
informació que el Contractista consideri oportuna. Aquesta periodicitat pot variar si
FMB o creu necessari i segons l’avanç de l’obra.

A part d’aquesta documentació seran necessaris reunions periòdiques per fer el seguiment de
l’avanç de l’obra i analitzar problemes o futures actuacions.
Aquestes reunions podran ser quinzenals o mensual segons cregui FMB. En aquestes reunions
s’haurà de lliurar tota documentació de les setmanes anteriors i la planificació al dia de la
instal·lació indicant punts crítics per possibles de retards si s’escau.

11 Documentació a entregar per l’oferta
Tal i com s’indica en el Plec de Condicions Particulars (contingut sobre 2) s’ha de entregar una
taula indicant marca i model del següent material:

Equipament
Cable de coure estructurat
Cable de fibra multimode
Cable elèctric
Repartidors de coure
Repartidors de fibra
Armari de comunicacions 42U
Armari de comunicacions paret
Armari remot de comunicacions
Caixa per AP
Aire condicionat
Envolvent Quadres elèctrics
Mecanismes Quadres elèctrics
Il·luminació LED cambres
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