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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA D’EMISSIÓ D’AVISOS PER MEGAFONIA EN 

CAS D’INCENDIS I D’INTEGRACIÓ DEL SISTEMA CONTRA INCENDIS EN 

UN SOFTWARE GRÀFIC TG EN L’EDIFICI CONSISTORIAL I EDIFICI DIDÓ 

1    INTRODUCCIÓ 

L’edifici Consistorial de l’Ajuntament de Terrassa i l’edifici Didó disposen d’un sistema de 

detecció automàtica i manual d’alarma d’incendis. L’ús principal del edifici és 

Administratiu amb zones de publica concurrència. Segons CTE DB SI4 Instal.lacions de 

protecció contra incendis, taula 1.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis, si 

l’ocupació de les zones de publica concurrència supera les 500 persones es disposarà d’un 

sistema d’alarma d’incendis per megafonia. 

 

2 OBJECTE 

La present memòria té per objecte descriure la instal·lació d’un sistema d’emissió d’avisos 

per megafonia en cas d’incendis i d’integració del sistema contra incendis en un software 

gràfic TG en l’edifici Consistorial i Didó, tenint en compte les normes i prescripcions 

segons el Codi Tècnic de l’Edificació, normes UNE-EN 54-16:2010 “Sistemes de detecció 

i alarma d'incendis. Part16: Control de l'alarma per veu i equips indicadors”  i UNE-EN 

60849 “Sistemes electroacústics per a serveis d'emergència” i normativa vigent actual, en 

l’edifici Consistorial del Ajuntament de Terrassa i l’edifici Didó.  

 

3 PETICIONARI 

3.1 Dades del peticionari 

El titular de la instal·lació és l’AJUNTAMENT DE TERRASSA amb NIF P-0827900B i 

domicili social al RAVAL DE MONTSERRAT nº14, 08221 de TERRASSA. Telèfon 

937397000. 

3.2 Autor del projecte 

L’autor del projecte és Josep Planas Penalva Enginyer Tècnic Industrial col·legiat número 

19601 del CETIB. Telèfon 620345162. Domicili professional C/Bell Racó nº4 de 

Matadepera 08230 (BCN). 
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4 EMPLAÇAMENT 

L’establiment objecte d’aquest projecte està format per un conjunt de tres edificis. 

L’emplaçament on s’ubica l’activitat del edifici Consistorial és RAVAL DE 

MONTSERRAT nº14, 08221, ocupa la planta baixa, altell, primera, segona i sota coberta. 

L’emplaçament on s’ubica l’activitat del edifici Didó és Plaça Didó nº5, 08221, ocupa 

planta baixa, primera i segona. 

 

5 REGLAMENTACIÓ APLICADA 

 Llei d’incendis 3/2010 de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria 

d'incendis en establiments i activitats. 

 Codi tècnic de l’edificació. 

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

 Reglament d’instal·lacions contra incendis.(R.D. 1942/1993 de 5 de novembre de 

1993, modificat per l’Ordre de 15 d’Abril de 1998). 

 UNE-EN 54-16:2010 “Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part16: Control de 

l'alarma per veu i equips indicadors”. 

 UNE-EN 60849 “Sistemes electroacústics per a serveis d'emergència” 

 

6 ACTIVITAT 

L’activitat a desenvolupar en l’establiment es: 

 

 Us administratiu general. 

 Us publica concurrència en la sala de plens del edifici Consistorial i 

atenció ciutadana en edifici Didó.  

     

7 CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL  

El local que es destina a edifici Consistorial ocupa planta baixa, altell, primera, segona i 

sota coberta  i les seves dimensions es descriuen en plànols adjunts. L’any de construcció 

que figura en el registre cadastral és el 1898, amb una reforma d’importància l’any 1985. 



   

4 

 

L’accés es directe de carrer a traves del Raval de Montserrat i des de la Plaça del 

Ajuntament. Les divisòries entre sales son tàbics de fabrica de ceràmica. Existeixen 

algunes sales sense cel ras. 

L’edifici Didó ocupa planta baixa, primera i segona i les seves dimensions es descriuen en 

plànols adjunts. Les divisòries entre sales son tàbics de fabrica de ceràmica i de fusteria 

prefabricada. Pràcticament en totes les zones hi ha cel ras. 

 

8   SUPERFÍCIE 

L’edifici Consistorial té una superfície total aproximada de 2.530m2. 

 

ZONA m2 

Planta baixa              813 

Planta Altell 45 

Planta Primera 811 

Planta Segona 294 

Planta Tercera 475 

Planta Sota Coberta  92 

TOTAL 2.530

 

L’edifici de Dido té una superfície total aproximada de 3.352m2. 

 

ZONA m2 

Planta baixa      1.380

Planta Primera 986 

Planta Segona 986 

TOTAL 3.530
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9 INTEGRACIÓ DEL SISTEMA CONTRA INCENDIS EN UN SOFTWARE 

GRÀFIC TG 

Es pretén realitzar la integració del sistema contra incendis, visualitzat en la pantalla de la 

central analògica de la marca ESSER model IQ8 Control M0 en un PC. Per això s’utilitzarà 

el software gràfic TG. El programari de gestió gràfic TG és un eficaç sistema de fàcil 

utilització creat específicament per respondre a les necessitats i requeriments de la 

integració dels sistemes de protecció contra incendis d'Honeywell Life Safety Iberia. El 

fàcil funcionament del sistema ajuda a reduir els errors més comuns dels operadors, a causa 

que sota un mateix interfície d'usuari s'integren i gestionen tots els punts de control del 

sistema de protecció contra incendis: 

• Detecció 

• Evacuació 

• Senyalització 

• Maniobres 

• Històrics 

• Avisos GSM 

 L'arquitectura de configuració de TG combinada amb la seva senzilla programació ofereix 

un màxim grau de flexibilitat a l'usuari per a la gestió dels sistemes de protecció contra 

incendis de Esser. La connexió amb la base de dades del sistema, comunicacions internes i 

externes i la interfície amb l'usuari de TG s'han desenvolupat d'acord amb els estàndards 

més avançats de la tecnologia actual. TG processa tota la informació rebuda de les xarxes 

connectades al sistema a través d'un protocol d'esdeveniments (TCP / IP, memòria 

compartida, connexió de servidor). El sistema és compatible amb la majoria d'aplicacions 

gràfiques i permet importar plànols i gràfics amb facilitat. El programari TG compta amb 

capacitat per a la connexió directa amb xarxes d'Ethernet, ja sigui amb sistemes autònoms 

(stand-alone) o sistemes de múltiples usuaris. La seva estructura modular facilita la 

possibilitat d'expansió a cada aplicació i en qualsevol moment. La capacitat del 

funcionament del programari en TG permet la instal·lació i posada en marxa de gran part 

del sistema d'integració en mode off-line. 

A mode de resum les principals tasques que es poden realitzar a través del software TG 

són: 
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 Activar i desactivar detectors, per exemple pot ser útil en obres de reformes on es faci 

molta pols, per tal d’evitar falses alarmes.  

 Silenciar sirenes en els casos de falses alarmes. 

 Verificar el % de la càmera de fums dels detectors per veure la intensitat del incendi. 

El sistema no s’integrarà en un software escada ja perdríem tota la maniobrabilitat abans 

explicada, només podríem visualitzar els detectors i si n’hi ha algun en posició d’alarma. 

En certa manera perdríem la bi-direccionalitat del software TG.  

 

 

10 SISTEMA D’EMISSIÓ D’AVISOS PER MEGAFONIA EN CAS D’INCENDIS 

En el document bàsic per a Seguretat en Cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'edificació 

vigent, es defineix l'obligatorietat de disposar de un sistema de transmissió d'alarmes i 

d'instruccions verbals per megafonia en edificis d'ús hospitalari, així com en tots aquells 

edificis de pública concurrència amb un aforament superior a les 500 persones (CTE-DB SI 

4-1). Sota el concepte de "sistema d'emissió de missatges per megafonia "es poden 

entendre una multitud de sistemes de difusió d'àudio, però pràcticament cap d'ells podria 

arribar a formar part de la infraestructura de seguretat que es requereix per a aquest tipus 

d'aplicacions. En general, es podria dir que un "sistema de megafonia" no és un "sistema 

d'alarmes per veu per a evacuació "ja que, a diferència d'aquests últims, els sistemes de 
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megafonia no necessiten complir la normativa UNE-EN60849 ( "Sistemes electroacústics 

per a serveis d'emergència ". També s’ha de complir la norma UNE-EN 54-16 (BOE 122-

20 / 05/2009), la denominació és "Control de la alarma per veu i equips indicadors ", 

defineix amb gran detall les característiques que aquests sistemes necessiten complir per a 

ser considerats dins d'aquesta classificació. 

 Per això el sistema de megafonia, actualment existent en l’edifici Didó, no es vàlid com a 

sistema de transmissió d'alarmes i d'instruccions verbals per megafonia. El sistema existent 

no compleix la normativa UNE-EN60849 i es troba fora d’ús per averia.  

La normativa UNE-EN60849 abans esmentada, defineix aquest tipus de sistemes com 

"sistemes de sonorització i difusió usats per efectuar una mobilització ràpida i ordenada 

d'ocupants d'àrees tant d'interiors com d'exteriors en una situació d'emergència ". Sota 

aquest precepte, la principal funció d'un sistema d'alarmes per veu és precisament la de 

facilitar una evacuació progressiva i escalonada del recinte en el cas que una emergència 

així ho requereixi. En aquesta línia, hi ha una altra sèrie de sistemes i dispositius instal·lats 

en l’edifici que podrien ser utilitzats per a aquesta comesa, tals com sirenes interiors, i 

sirenes exteriors; però està demostrat que, cada vegada amb més freqüència i, sobretot, si 

no hi ha un entrenament previ, aquests senyals són confuses pel personal que les rep, ja que 

no informen sobre la situació de perill d'una forma clara i específica. Davant d'aquest tipus 

de senyals, en lloc d'una resposta ràpida, la reacció més habitual és la indecisió davant del 

desconeixement de la causa o significat del senyal d'alarma. 

Hi ha diversos estudis estadístics que demostren que el temps de resposta de les persones 

en situació de risc es redueix considerablement si aquestes reben informació clara i precisa 

sobre les accions o procediments que han de seguir. 

El sistema ha de ser capaç d'emetre senyals d'alerta i missatges de veu a una o més àrees de 

forma simultània i ha de permetre l'emissió intel·ligible d'informació sobre mesures a 

prendre per a la protecció de vides dins una o més àrees específiques, això vol dir que, a 

més dels senyals acústics equivalents a les sirenes, ha de permetre la difusió de missatges 

informant dels procediments a seguir davant de l'emergència que hagi pogut desencadenar.  

 

UNE-EN60849 (BOE 175-23 / 07/2002) 
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Aquesta normativa recull els requisits de seguretat i funcions mínimes que han de complir 

els denominats "Sistemes electroacústics per a serveis d'emergència ". Els criteris mes 

representatius i que ens permetran entendre les diferències existents entre un sistema de 

megafonia clàssic i un sistema d'alarmes per veu per a evacuació, es relacionen en els 

següents punts: 

▪Las línies de transmissió entre el equip central i els altaveus, així com entre l'equip central 

i els micròfons d'emergència, han d'estar supervisades i les incidències han ser indicades 

(apartat 5.3-punts i, f i j). Això implica que els elements de gestió del sistema han de 

disposar de funcions per a la supervisió i monitorització d'aquests elements. 

▪La fallada d'un únic circuit amplificador o altaveu no implicarà la pèrdua total de servei a 

la zona d'altaveus coberta (apartat 4.1-punt g). El que condueix a la necessitat de utilitzar 

amplificadors de suport, de manera que, en cas de fallada en un dels amplificadors de 

treball, pugui entrar en funcionament el de reserva, de manera automàtica. 

De la mateixa manera, i en el que fa als altaveus, es fa palesa la necessitat d'utilitzar dues 

circuits independents de altaveus a cada zona, de manera que si un d'ells falla, l'altre pugui 

seguir funcionant evitant deixar sense servei a la zona afectada. No obstant això, i d'acord 

amb la normativa, en el cas particular d'edificis petits, pot no ser necessària la instal·lació 

de dos circuits separats a cada zona d'altaveus. En l’edifici Raval s’utilitzarà un sol circuit 

per planta. En l’edifici Didó, degut a les seves majors dimensions, s’utilitzaran dos circuits 

per planta. 

▪La activació automàtica del sistema d'alarmes per veu a partir del sistema de detecció 

d'incendis es realitza a través d'una interfície de comunicació adequat i aquest enllaç de 

comunicació entre tots dos sistemes s'ha de comprovar de forma contínua a la recerca 

d'errors (apartat 5.5). 

▪El sistema de detecció d'incendis haurà de ser capaç de rebre informació relativa a fallades 

en el sistema d'alarmes per veu i ha d'incloure l'equipament adequat per a la seva 

notificació. En aquest sentit, el sistema d'alarmes per veu ha de ser capaç, com a mínim, de 

transmetre al sistema de detecció d'incendis un senyal de "Error General" per qualsevol de 

les condicions de fallada que poguessin donar-se en el sistema de alarmes per veu (apartat 

5.5). 
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▪Por altra banda, i atès que sense alimentació elèctrica no és possible el funcionament dels 

equips ni la generació dels missatges d'alarma, és imperatiu l'ús d'una font d'alimentació 

auxiliar (SAI) per garantir el constant funcionament del sistema, que haurà disposar de la 

capacitat suficient per al subministrament d'energia en els següents supòsits (apartat 5.6): 

Si l'edifici disposa de generador de reserva, un mínim de sis hores en standby més 30 

minuts en alarma. 

▪Quan es detecti una alarma, el sistema ha de desactivar immediatament qualsevol funció 

no relacionada amb la funció d'emergència, com ara trucades, música o anuncis pregravats 

que estiguin sent emesos a través dels altaveus de les zones que requereixin les emissions 

d'emergència (apartat 4.1-punt a). 

▪Tots els missatges han de ser clars, curts i sense ambigüitats i, fins on sigui possible, pre 

planificats. En cas d'utilitzar missatges pre gravats, aquests s'han d'emmagatzemar en 

suports no volàtils i que, preferiblement, no depenguin de dispositius mecànics. És a dir, 

que els suports d'emmagatzematge haurien de ser sistemes d'estat sòlid (memòries flash) i 

no discs durs, cintes magnètiques, etcètera (Apartat 4.1-punt i). 

 

UNE-EN 54-16 (BOE 122-20 / 05/2009) 

Aquesta normativa, la denominació és "Control de la alarma per veu i equips indicadors ", 

defineix amb gran detall les característiques que aquests sistemes necessiten complir per a 

ser considerats dins d'aquesta classificació. Entre altres punts, aquesta normativa torna a 

incidir, de manera molt més concreta i específica que la UNEEN60849, en temes com ara: 

▪Supervisió i indicació de les possibles incidències que puguin donar-se en les línies i 

equips d'alimentació, així com en línies de comunicació entre els equips que conformen el 

sistema, incloent els amplificadors i micròfons d'emergència (Apartat 8.2). 

▪Supervisió i indicació de les possibles incidències que puguin donar-se en les línies de 

connexió entre el sistema d'alarmes per veu i el sistema de detecció d'incendis (apartat 8.3). 

▪Supervisió i indicació de les possibles incidències que puguin donar-se en les línies 

d'altaveus (apartat 8.4). 

▪Maneres i condicions per a la cancel·lació dels avisos i indicacions d’anomalia (apartat 

8.7). 
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▪Requisits a complir pels micròfons d'emergència (apartat 12). 

▪Requeriments mecànics, elèctrics i d'accessibilitat dels equips centrals (Apartats 13.3, 13.4 

i 13.6). 

▪Requisits de disseny pel que fa a la integritat de les línies de transmissió (Apartat 13.5). 

▪Ubicació dels missatges pre gravats en suports de memòria no volàtil en lloc d'utilitzar 

mitjans d'emmagatzematge magnètic o òptic (Apartat 13.13). 

▪Necessitat d'incorporar, almenys, un amplificador de suport al sistema de manera que, en 

cas de fallada d'un dels amplificadors de treball, pugui entrar en funcionament de forma 

automàtica per a la seva reposició en un interval de temps inferior als 10 segons a partir de 

la detecció de l'avaria. com a condició addicional, aquest amplificador de reserva ha de 

disposar de, almenys, les mateixes característiques i potència de sortida que l'amplificador 

substituït (Apartat 13.14). 

A diferència de la norma UNEEN60849, i encara que sembli redundant en alguns aspectes, 

la part 16 de la norma UNE-EN 54 és molt més concreta pel que fa a la definició de les 

característiques i requisits que han de complir els dispositius que formen els sistemes 

d'alarma per veu per a evacuació. Aquesta norma es d’obligat compliment a partir d'abril de 

2011. 

 

UNE 23.007-14 (CEN / TS 54-14: 2004) 

Aquesta normativa, la denominació és "Sistema de detecció d'incendi i alarma d'incendi. 

Directrius per a planificació, disseny, instal·lació, posada en marxa, ús i manteniment " 

descriu en el seu annex A.6.6 els nivells sonors i les característiques que han de garantir els 

senyals i avisos acústics que s'utilitzen per informar d'una situació de emergència, pel que 

ens serveix de referència per al disseny acústic de les zones de cobertura. 

D’acord amb l'apartat A.6.6.2.1, els senyals acústics han de complir els següents requisits: 

▪El nivell del so dels senyals d'alarma ha de ser com a mínim 65dB (A) o 5 dB (A) per 

sobre del soroll ambient. 

▪Si l'alarma té per objecte despertar a persones que es trobin dormint (hotels, residències, 

etcètera), el nivell serà com a mínim de 75dB (A) a la capçalera de llit. 
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▪El nivell de pressió sonora no superarà mai els 120dB (A) en cap punt situat a més d'un 

metre del focus del so. 

▪Por altra banda, pel que fa a els requisits per als missatges de alarma parlats, descrits en 

l'apartat A.6.6.3, poden resumir-se en els següents punts: 

▪ Els missatges de veu han de ser clars, breus, inequívocs i, en la mesura del possible, 

planificats prèviament. 

▪Se ha de garantir la intel·ligibilitat del missatge mitjançant un disseny adequat dels equips 

emissors del so (altaveus), tenint en compte que el missatge parlat haurà tenir, almenys, un 

nivell de pressió sonora 10 dB (A) superior al nivell del so ambient. 

▪El interval de temps entre missatges successius no haurà de ser superior a 30 segons.  

 

11 SOLUCIÓ ADOPTADA      

INTEGRACIÓ DEL SISTEMA CONTRA INCENDIS EN UN SOFTWARE 

GRÀFIC TG 

A continuació es detallaran els treballs a realitzar: 

 Instal·lació d’una targeta d’ampliació o expansió de 3 slots per micromòduls 

(referència ESSER 772476) en la central analògica de la marca ESSER model IQ8 

Control M0.  

 Instal·lació de dues targetes de xarxa (referència ESSER 784840.10) , micromòduls 

per connexió de centrals en xarxa essernet a 62,5kBd. Una tarja s’instal·larà en la 

pròpia central i l’altre en el SEI-KIT. 

 Instal·lació d’un SEI-KIT, kit de comunicacions per connexió de dispositius externs a 

través de xarxa essernet. S’instal·larà al costat de la central.  

 Instal·lació del conductor CSR485 manega 2x1mm2 par trenat i apantallat , classe V, 

de color vermell i coure pol·lït flexible. Pantalla de cinta d’alumini / poliester i 

drenatge de coure estanyat de 0.5mm2. Impedància 120 Ohms. No propagador de la 

flama. El conductor s’instal·larà entre la central i el SEI-KIT.  

 Instal·lació d’equip convertidor del port sèrie RS232 (de la central) a IP. El pas del 

conductor UTP des del SEI-KIT  fins al Rack es realitzarà per cel ras i per caixons 

de pladur existents. En el preu de les partides s’inclou el destapar cel ras, protegir 
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mobiliari i si fos necessari moure mobiliari per poder realitzar els treballs de pas de 

conductor. Distancia aproximada entre central d’incendis i PC de control (situat en 

el despatx de manteniment de la primera planta del edifici Didó), 100mts. Es preveu 

una partida de realització de passos de paret i forjat i els posteriors repassos de 

pintura, que poguessin ser necessaris per el traçat del conductor entre la central 

d’incendis i el PC de control (situat en el despatx de manteniment de la primera 

planta del edifici Didó). 

 Instal·lació de switch 8 ports. 

 Instal·lació TG-IP-1 equip convertidor del port sèrie RS232 al software de gestió 

gràfica TG-ESSER, mitjançant protocol IP.  

 Instal·lació del software gràfic ESSER en PC de control (workstation), amb una 

llicencia d’instal·lació. 

 Integració dels elements del sistema contra incendis al software gràfic. Inclús l’edició 

dels plànols. El titular facilitarà plànols generals de la instal·lació de detecció 

d’incendis. Abans de la integració, el instal·lador, haurà de verificar la correcta 

ubicació, en els plànols, de tots els elements i si cal, editar els plànols amb les noves 

ubicacions dels elements. També s’integraran els elements de megafonia.  

 Es realitzarà una jornada de formació del sistema.  

 

SISTEMA D’EMISSIÓ D’AVISOS PER MEGAFONIA EN CAS D’INCENDIS 

La central de detecció d’incendis del edifici Raval - Didó és una central analògica de la 

marca ESSER model IQ8 Control M0. La central disposa de 5 slots per a targetes de llaços 

o repetidors. En l’actualitat, la central disposa de tres llaços amb 67, 53, 48 elements 

connectats en cadascun per l’edifici Didó (cada llaç correspon a una planta) i un llaç amb 

120 elements connectats per l’edifici Raval. Cada llaç permet un nombre màxim de 127 

elements connectats, independentment que aquest elements siguin detectors, polsadors o 

sirenes.  

S’ha dissenyat un sistema d’alarma per veu del mateix fabricant per tal de garantir la 

compatibilitat entre el sistema de detecció i el d’avisos. El sistema d’avisos és la sèrie 

Variodyn D1. 

Els mòduls que componen el sistema Variodyn D1, són els següents: 
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▪DOM (Digital Output Module): constitueix la unitat de control central del sistema 

Variodyn® D1 i consta d'un sol dispositiu que actua com interfície concentrador de totes 

les unitats d'entrada / sortida. Porta a terme el processament digital dels senyals i gestiona i 

supervisa totes les unitats de entrada / sortida, amplificadors i línies d'altaveus. A més, 

disposa de memòria interna per a l'emmagatzematge dels missatges pregravats. 

▪2XV (Double Amplifier): etapes de potència que integren dos amplificadors en un sol 

dispositiu i que s'encarreguen d'amplificar els senyals d'àudio que arriben des del DOM i 

adaptar-les a la tensió de 100V, per al seu posterior transmissió per les línies d'altaveus. 

Les seves funcions, integritat i connexions, estan permanentment supervisades. 

▪DCS (Digital Call Station): o micròfon d'emergència, mitjançant el qual és possible la 

selecció de les línies, la transmissió de missatges i l'activació manual dels avisos i alarmes. 

Les funcions acústiques del micròfon i de la línia de connexió amb DOM estan 

permanentment supervisades. 

▪UIM (Universal Interface Module): aquest mòdul s'utilitza per a la connexió de equips 

perifèrics o externs al sistema Variodyn® D1. 

▪SCU (System Communication Unit): plataforma digital per a emmagatzematge d'àudio, 

que afegeix capacitat a la disponible al DOM i que permet l'enregistrament i reproducció de 

diversos senyals d'àudio al mateix temps. 

▪MSU (Main Switching Unit): element de protecció per a l'alimentació tots els components 

Variodyn® D1 muntats en un mateix armari. Tots aquests elements estan preparats per al 

seu muntatge en un armari estàndard de 19 "i no cal un cablejat complex per a la seva 

interconnexió ja que aquells elements que no utilitzin la xarxa Ethernet, per anar connectats 

directament al DOM, utilitzen cables prefabricats que simplifiquen la connexió d'aquests 

equips, el que redunda en un estalvi substancial del temps de instal·lació i, per tant, en un 

estalvi econòmic. En definitiva, Variodyn ® D1 podria definir-se com un sistema 

d'instal·lació "Plug & Play". 

A més, la seva configuració resulta extremadament senzilla gràcies a una interfície gràfic 

de programació que simplifica aquestes tasques. Mitjançant la interconnexió dels sistemes 

de detecció d'incendis de Honeywell Life Safety (Notifier, Esser) amb el sistema d'alarma 

per veu Variodyn ® D1, s'aconsegueix una sinergia extraordinària i s'afavoreix l'evacuació 

ordenada d'àrees específiques durant les situacions d'emergència. La combinació de les 
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tecnologies d'alarma per veu i detecció d'incendis d'un sol fabricant no només ofereix 

avantatges funcionals, també existeixen avantatges econòmics, ja que la comunicació 

directa entre els dos sistemes fa que l'ús de relés o transponders per a la selecció de zones 

sigui innecessari i, per tant, els requisits de maquinari es veuen reduïts. Amb l'ampli ventall 

de sistemes per a detecció d'incendis d'Honeywell Life Safety (Esser, Notifier), s'obté el 

nivell d'integració i compatibilitat necessaris. 

 

 

 

La central de megafonia s’alimentarà del quadre elèctric general, des del embarrat de 

socors. El quadre elèctric s’haurà d’ampliar amb un diferencial 2P/40A/30mA i un pia 

2P/16A per alimentar el RACK de megafonia.  

El conductor previst per alimentació dels altaveus és 2x1.5mm2 trenat i resistent al foc.  

Tota la instal·lació serà no vista, en canalitzacions en cel ras registrable, on s’utilitzarà tub 

corrugat reforçat. Aquest tub es subjectarà amb abraçadores al sostre. En zones on el cel ras 

no sigui registrable, la instal·lació també serà no vista i si cal s’usaran les lluminàries 

encastades com a registres. Les zones on no disposin de cel ras, la instal·lació serà vista 

amb tub tipus fergon de PVC o canaleta de PVC. En plànols s’indiquen les zones que no 

disposen de cel ras. El pas del conductor de megafonia des de la central fins als altaveus es 

realitzarà, en gran part, per cel ras, per caixons de pladur i per canals de PVC o alumini 
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existents. En el preu de les partides s’inclou el destapar cel ras, protegir mobiliari i si fos 

necessari moure mobiliari per poder realitzar els treballs de pas de conductor. En ocasions 

serà necessari el desmuntatge i muntatge de lluminàries, tipus downlight o pantalles, que 

faran la funció de registre de cel rasos fixos.  

Es preveu una partida per obrir passos a traves de parets i forjats i el seu posterior tapat i 

repassos de pintura per permetre arribar amb la canalització als altaveus.  

Es preveu una partida per el desmuntatge de la instal·lació existent de megafonia en 

l’edifici Didó, retirant els altaveus i el cablejat existent. Les canalitzacions no es retiraran 

per si es poden aprofitar, però es subjectaran al sostre del forjat. Les plaques on es 

subjectaven els altaveus es retiraran per unes de noves.  

Els nous conductors que alimentaran als altaveus seran trenats i resistents al foc segons 

norma UNE50200, de dos fases i de diferents seccions en funció de la seva longitud. La 

tensió de treball és de 100V, en cap cas es podrà superar una caiguda de tensió del 10%. 

Cada zona s’alimentarà amb dues línees, els altaveus d’una mateixa zona s’alimentaran 

alternativament, per tal de que si una línea cau, l’altre segueixi en funcionament.  Existiran 

un total de 17 zones amb 34 línees.  

Existeixen unes zones nobles amb sostres ornamentals, sense cel ras, on no ha estat 

possible instal·lar megafonia dins dels despatxos. Tot i això, en les zones comuns d’aquest 

despatxos si que existeix megafonia. A mes a més en aquestes zones  existeix personal de 

recepció responsables del accés en aquestes zones.  

En els preus de les partides s’inclou la part proporcional de protecció del mobiliari existent 

i en cas necessari la seva retirada per evitar possibles desperfectes derivats dels treballs a 

realitzar. Els treballs es realitzaran amb l’activitat del centre en funcionament. S’hauran de 

planificar els treballs per interferir el mínim possible en el funcionament del centre. 

L’horari de treball, preferiblement, serà de 13 a 15h en zones comuns i de 15h a 20h en 

despatxos i zones de treball del personal del centre. La planificació realitzada per el 

industrial haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa.  
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12 CONDICIONS DE MANTENIMENT I ÚS DELS DISPOSITIUS 

I.- Instruccions d’ús 

Condicions d’ús: 

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis i el sistema d’alarmes s’utilitzaran 

exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a 

les quals s’ha dissenyat la instal.lació. 

Sistema o aparells instal·lats: Situació: 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d’incendis i del sistema d’avisos, 

ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran 

objectes que puguin obstaculitzar la sortida. 

En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles 

tercers – es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a 

l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst. Aquests poden ser tant els d’alarma 

(polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). El sistema d’avisos ha de 

disposar d’uns missatges pre gravats amb concordança amb el Pla d’evacuació i 

emergència de l’edifici.    

Interaccions durant la vida útil de l’edifici 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 

instal.lació de protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 

representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 

instal·lador autoritzat. 

Incidències extraordinàries 

- En cas d’una emergència incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal  

mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar 

accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot 

adoptant les mesures genèriques i, si s’escau, les dels protocols recollits en el 

Pla d’emergència de l’edifici. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal.lació de protecció contra incendis tindran un 

manteniment periòdic d’acord amb el Pla de Manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 
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- Revisió dels parells o sistemes instal·lats. 

- Les operacions de manteniment i control de funcionament a efectuar son, segons 

 el Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis (Reial Decret 

 1942/1993 de 5 de novembre de 1993, modificat per l’ordre de 15 d’abril de 

 1998) les següents: 

 

- Cada 3 mesos: 

- Comprovar funcionament de la instal·lació. 

- Substituir pilots, fusibles, etc. defectuosos. 

- Manteniment de acumuladors (neteja de borns, etc.). 

 

- Cada 12 mesos: 

- Verificació integral de l’ instal·lació per part de personal especialitzat. 

- Verificació d'unions soldades i roscades. 

- Neteja i reglatge de relés. Regulació de tensions i intensitats. 

- Verificació del equips de transmissió de alarma. 

El titular de la instal·lació es responsable de subscriure els contractes de   

manteniment amb  empreses autoritzades i de mantenir en estat de funcionament 

tots els mitjans de protecció contra incendis. 

- Les verificacions anuals, que hauran de ser efectuades per personal d’empresa 

especialista, es recolliran en una targeta junt els equips en el que hi constarà la 

data de cada comprovació i la identificació de la persona que l’ha realitzat. 

 

En cas d’incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra 

incendis comportar tant la pèrdua de les garanties de l’assegurança així com la 

responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats pel 

sinistre. 

 

13 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
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Es preveu un termini per l’execució total de les obres en una sola fase de 4 mesos, a partir 

de la signatura del mateix. Aquest termini és ampli, degut a la dificultat afegida de que les 

instal·lacions s’han de realitzar i coordinar amb l’edifici en funcionament.  

El període de garantia serà de dos anys (segons normativa legal vigent), si en el contracte 

no s’estipula un altre de major duració. El període de garantia comença a partir del moment 

en que la Direcció Facultativa lliuri el certificat final de recepció. 

Si durant el període de garantia es produeixen averies o defectes de funcionament, aquests 

hauran de ser solucionats gratuïtament per la empresa instal·ladora, excepte que es demostri 

que les averies han estat produïdes per falta de manteniment o ús incorrecte de la 

instal·lació. 

 

14 BENS I SERVEIS AFECTATS 

Degut al tipus d’obra, no es preveu l’afecció a cap xarxa de serveis públics de distribució o 

subministrament. 

 

15 CONTROL DE QUALITAT 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, el qual serà aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

 

16 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, i d’acord amb 

la Disposició addicional sisena del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembre, que 

estableix que no serà exigible la classificació en els contractes d’obres de valor inferior a 

350.000 euros, no es proposa la classificació del contractista.  

 

17 CONTROL D’EXECUCIÓ EN OBRA. 

L’empresa instal·ladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar 

les proves parcials i finals de la instal·lació. 

Un cop la instal·lació estigui totalment acabada, d’acord amb les especificacions del 

projecte s’hauran de realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instal·lació, 

independentment d’aquelles altres que consideri necessàries el director d’obra. 
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Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant 

l’execució, es comprovarà la correcte execució del muntatge i la neteja del bon acabat de la 

instal·lació. Es revisarà: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte 

- Replanteig i ubicació dels equips 

- Replanteig i ubicació de conductes i canonades 

- Verificar característiques dels equips a instal·lar amb els indicats a projecte 

- Verificar característiques i muntatge d’elements de control 

- Proves d’acústica 

- Prova de funcionament de la instal·lació 

- Connexió a quadres elèctrics 

 

 

El Promotor                       El Tècnic 

AJUNTAMENT DE TERRASSA         JOSEP PLANAS PENALVA 

                                            CETIB 19601 

     

 

 

 

Terrassa, NOVEMBRE de 2016  
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18  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT I DESCRIPCIÓ GENERAL DE 

L’OBRA 

El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per 

fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 

treballs d’execució de les obres del Projecte “ instal·lació d’un sistema d’emissió d’avisos 

per megafonia en cas d’incendis i d’integració del sistema contra incendis en un 

software gràfic tg en l’edifici consistorial i edifici didó”, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de 

facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 

recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en 

aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la 

seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla 

de Seguretat i Salut (en el supòsit de ser preceptiu), que haurà/n de presentar-se al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació al inici de les obres, 

per a la seva aprovació i inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral.  

 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes como enterrades 

A peu d’obra existeix: 

Xarxa d’aigua potable 

Xarxa d’electricitat 

Xarxa de sanejament 

 

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació  

Bombers: 085  

Emergències: 112  

Mossos d’Esquadra: 088  

Urgències: 062 
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Descripció dels treballs a realitzar 

Tal i com es descriu en el projecte executiu els treballs a realitzar son de caire elèctric o 

assimilable, tot i que el sistema a instal·lar es de sistema d’avisos per megafonia.  

Els treballs a realitzar, descrits en el projecte executiu, tenen per objecte dotar al edifici, 

d’un sistema d’emissió d’avisos per megafonia. Per a major detall veure el projecte 

executiu. 

 

Mà d’obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 

 

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra  

Cap de colla                   1 

Oficial 1a                       0 

Oficial 1a electricista   2 

Ajudant de electricista   1 

Ajudant Manobre    0 

Manobre especialista  0  

Peó        0 

 

 

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

Magnetotermics i diferencials. 

Centres de comandament, control i regulació  

Conductors de coure de 0,6/1 kv  

Conductors de coure 750v i conductors de control. 

Elements auxiliars per a elements de connexió 

Altaveus i equips de megafonia  

Accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa 
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Tubs flexibles i corbables no metàl·lics tubs rígids no metàl·lics 

 

 

2. COMPLIMENT DEL RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

2.1 Introducció 

El present Estudi Basic de Seguritat i Salut fa constar durant la realització de la instal·lació 

d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals, així com informació útil per efectuar en seu dia, en las degudes condiciones 

de seguritat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per proporcionar unes directrius bàsiques a l’empresa instal·ladora per portar a 

terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant 

el seu desenvolupament , conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que 

s’estableixen disposicions mínimes de seguritat i salut en les obres de construcció. 

En base l’article  7º, i en aplicació d’aquest Estudi Basic de Seguritat i Salut, el contractista 

deurà elaborar un Pla de Seguritat i Salut en el Treball en el que s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguritat i Salut deurà ser aprovat abans del inici de l’obra per el Coordinador de 

Seguritat i Salut  o, quan no existeixi Coordinador, per la Direcció Facultativa. En el cas 

d’obres de les Administracions Públiques deurà ser aprovat per dita Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de que en cada centre de treball existeixi un Llibre de 

Incidències per el seguiment del Pla. Qualsevol  anotació que es realitzi en el Llibre de 

Incidències deurà posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguritat Social en 

24 hores. 

 

Així mateix, es recorda que segons l’article 15º del Real Decret, els contractistes i 

subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut en la instal·lació.  

Abans del inici dels treballs, el instal·lador haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 

competent, segons model inclòs en l’annexa III del Real Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’anar 

acompanyada del Pla de Seguretat i Salut. 



   

23 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat del 

treballadors, podrà parar l’obra parcial o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, el subcontractista i als representants dels 

treballadors. 

Les responsabilitats  dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximirà de les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes (article 11º). 

 

2.2 Principis generals aplicables durant la execució de l’obra 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicarà els principis d’acció preventiva 

continguts en l’article 15º de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables (Llei 31/1995, de 8 

de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en las següents activitats: 

 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a  la execució de l’obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i l’acondicionament de las zones de emmagatzemen de dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracte de matèries o substàncies 

perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) El emmagatzemen i la eliminació o evacuació de residus i deixalles. 

h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat 

que es realitzi a l’obra o a prop del lloc de l’obra. 
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Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15º de la Llei 31/95 són els següents: 

1.- L’empresari aplicarà las mesures que integren el deure general de prevenció, amb acord 

als següents principis generales: 

a) Evitar els riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

c) Combatre els riscos en el seu origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb lo que respecta a la concepció 

dels llocs del treball, així com a la elecció dels equips i els mètodes de treball i de 

producció, amb l’objectiu d’atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes 

del mateix en la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

f) Substituir lo perillós per lo poc o res perillós 

g) Planificar la prevenció, buscar un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball i les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

2.- L’empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i de salut en el moment d’encarregar les tasques. 

3.- L’empresari prendrà les mesures necessàries a fi de garantir que nomes els treballadors 

que hagin rebut formació suficient i adequada poden accedir a les zones de riscs greu i 

específic. 

4.- L’efectivitat de les mesures preventives hauran de preveure  les distraccions o 

imprudències no temeràries que poguessin cometre el treballador. Per a la seva adopció es 

tindran en compte  els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 

preventives, les quals sols podran adaptar-se quan la magnitud de tals riscos sigui 

substancialment inferiors a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 

segures. 

5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin como a fi garantir com a àmbit 

de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
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treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte als socis, del qual la activitat consisteixi en la prestació del seu  treball personal. 

 

2.3 Identificació de riscos 

Sense prejudici de les disposicions mínima de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establertes en l’annexa IV del Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs de l’obra, considerant que alguns 

d’ells poden donar-se durant tot el procés d’execució de l’obra o be ser aplicables a altres 

treballs. 

Hi haurà una especial atenció als riscos més usuals en les obres, com per exemple caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, adoptant en cada moment la postura més idònia segons el 

treball que es realitzi. 

A més a més, s’haurà de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures  

d’edificacions veïnes  i procurar minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Així mateix, els riscos relacionats hauran de tenir-se en compte en els previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans  i maquinaria 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

-Cops i entrebancades. 

-Caigudes de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Contactes elèctrics directes o indirectes 

-Accidents derivats de condicions atmosfèrics 

-Riscos elèctrics 

 

Treballs previs 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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-Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes...) 

-Cops i entrebancades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Sobreesforços per postures incorrectes 

-Caiguda de material apilat. 

-Riscos derivats del emmagatzemen de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

-Riscos elèctrics 

 

Ordre i neteja  

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 

pel que fa a:  

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.  

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.  

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.  

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus.  

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.  

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient.  

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals.  

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.  

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.  

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.  



   

27 

 

 

Zones d'apilament. magatzems  

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

“mínims-màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.  

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament.  

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 

les maniobres. 

 

Tractament de residus  

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del RD. 105/2008, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i 

efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 

determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 

d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. Els residus es lliuraran a un 

gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.  

 

Il·luminació  

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 

de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 

utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota 

rasant. Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 

evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat. En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. En els 

llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
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treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. Les 

intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents:  

25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional 

habitual  

100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amasat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.  

100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 

calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals.  

200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 

treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals.  

300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 

bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.  

500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 

treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 

exigències visuals.  

1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 

constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins 

en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals 

molt altes. Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 

del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 

de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives.  

 

Soroll  
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Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 

construcció:  

Compressor 82-94 dB  

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB  

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB  

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB  

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB  

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB  

Esmeriladora de peu 60-75 dB  

Camions i dumpers 80 dB  

Excavadora 95 dB  

Grua autoportant 90 dB  

Martell perforador 110 dB  

Mototrailla 105 dB  

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 

Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 

d’eficàcia:  

1er.- Supressió del risc en origen.  

2on.- Aïllament de la part sonora.  

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.  

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 

de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives.  

 

Pols  
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La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

• Rinitis  

• Asma bronquial  

• Bronquitis destructiva  

• Bronquitis crònica  

• Efisemes pulmonars  

• Neumoconiosis  

• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)  

• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)  

• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)  

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 

el temps d’exposició. En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de 

sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present 

Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.  

 

Instal·lacions 

Riscos 

-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

-   Talls i punxades 

-   Cops i entrebancades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Contactes elèctrics directes e indirectes 

-   Sobreesforços per postures incorrectes 

 

 

Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric de baixa tensió  
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Tot i que els treballs a realitzar son per la dotació del edifici d’un sistema de detecció 

d’incendis, els riscos elèctrics també hi són existents. No s’ha d’oblidar que està demostrat, 

estadísticament, que el major nombre d’accidents elèctrics es produeixen per la corrent 

alterna de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran de la corrent de baixa tensió 

amb els següents mitjans:  

-No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m, si 

no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines 

precisament protegides per treballar a baixa tensió.  

-Treballant sense tensió. 

Les proteccions contra contactes indirectes s’assoliran combinant adequadament les 

Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT del Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió. Es combina, a la suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els 

interruptors diferencials, de manera que a l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit 

en ocasions, cap massa agafi mai una tensió igual o superior a 24 V. El terra s’obté 

mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 mm i longitud 

mínima de 2 m. En el cas de varies piques, la distància entre aquestes serà com a mínim 

vegada i mitja la longitud, i sempre els seus caps quedaran a 50 cm per sota del terra. Si en 

són vàries, estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure de 35 mm2 de secció. La 

presa de terra així obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les 

preses de terra de tots els quadres generals de l’obra de baixa tensió. Totes les masses 

possibles hauran de quedar connectades a terra. Totes les sortides de l’enllumenat, dels 

quadres generals de l’obra de baixa tensió, estaran dotades amb un interruptor diferencial 

de 30 mA de sensibilitat. La presa de terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any. 

Es revisarà el correcte estat dels cables de generadors, etc., en cas d’haver de realitzar 

entroncaments i/o connexions es faran amb clavilles normalitzades i estances. Garantir 

l’aïllament adequat de totes les parts actives i disposar de protecció diferencial adequada. 

La intervenció en parts elèctriques dels equips només es realitzarà per personal autoritzat i 

amb l’adequada formació. Comprovació periòdica de la continuïtat de les connexions a 

terra. Mantenir tancada la tapa dels quadres elèctrics. El muntatge d’aparells elèctrics 

(magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre per persones especialistes, en 

prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. Es prohibeix el conexionat de cables als 

quadres de subministrament elèctric d’obra sense la utilització de les clavilles mascle-

femella. Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb material 
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aïllant normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. Les eines, l’aïllament de les 

quals estigui deteriorat seran retirades i substituïdes de forma immediata per unes altres en 

bon estat. Les escales de mà a utilitzar seran del tipus de "tisora" dotades amb sabates 

antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats 

sobre superfícies insegures i estretes. Per a evitar la connexió accidental de la instal·lació 

elèctrica de l’edifici a la xarxa general, l’últim cablejat que s’executarà serà el qual va del 

quadre general al de la Companyia subministradora. Les proves de funcionament de la 

instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l’obra abans de ser iniciades. 

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió amb deteniment 

de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals 

elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

 2.4 Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primer seran les proteccions col·lectives davant de les individuals. A 

més a més, tindran que mantenir-se en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la 

maquinaria i les eines de treball. Per un altre cantó, els mitjans de protecció hauran d’estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Les mesures relacionades també hauran de tenir-se en compte per els previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...) 

 

2.4.1 Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 

treballs i circulacions dins de l’obra 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal·lacions existents 

- Els elements de les instal·lacions tenen que estar amb les seves proteccions 

aïllants. 

-Revisió periòdica i manteniment de maquinaria i equips d’obra 

-Us d’escales de mà, plataformes de treball i andamis 

 

Descripció de diferents mesures de protecció col·lectiva: 
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Tanques autònomes de limitació i protecció: Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i 

seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder 

moure ni tombar.  

Baranes: Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 

metres. Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de 

persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i 

entornpeu.  

Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges): Tindran la resistència 

suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 

protectora.  

Escales de mà: No es faran servir simultàniament per dues persones. Tindran un ancoratge 

perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. Tant la pujada com 

la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. Es prohibeix la utilització 

d’escales de mà per a salvar altures superiors a 5 m. Les escales de mà a utilitzar estaran 

dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. Les escales de mà a 

utilitzar per a altures superiors de 5 metres estaran fermament amarrades en el seu extrem 

superior a l’objecte o estructura al que donen accés. Les escales per a treballs de 4 metres 

serà necessària la presència de dos operaris. Les escales de mà a utilitzar sobrepassaran en 

1 m l’altura a salvar. Les escales de mà a utilitzar s’instal·laran de manera que el seu suport 

inferior disti de la projecció vertical del superior 1/4 de la longitud del travesser entre 

suports. Es prohibeix transportar pesos a mà (o a muscle) iguals o superiors a 25 Kg. sobre 

les escales de mà. Es prohibeix donar suport la base de les escales de mà sobre llocs o 

objectes poc ferms que poden minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. L’accés 

d’operaris a través de les escales de mà es realitzarà d’un en un. Es prohibeix la utilització 

al uníson de l’escala a dues o més operaris. L’ascens i descens a través de les escales de mà 

s’efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estan utilitzant. 

Queda prohibit el pas de treballadors, d’escala a escala a l’hora de realitzar treballs 

d’instal·lació per façanes.  

Escales de fusta Les escales de fusta a utilitzar tindran els travessers d’una sola peça, sense 

defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat. Els esglaons (travessers) de fusta 

estaran enssamblats (mai clavats, pegats,...). Les escales de fusta estaran protegides de la 

intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. Les 
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escales de fusta es guardaran a cobert, si pot ser s’utilitzaran preferentment per a usos 

interns de l’obra.  

Escales metàl·liques Els travessers seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o 

abolladures que puguin minvar la seva seguretat. Les escales metàl·liques estaran pintades 

amb pintures autooxidació que les preservin de les agressions de la intempèrie. Les escales 

metàl·liques a utilitzar no estaran complementades amb unions soldades. L’entroncament 

d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials 

fabricats per a tal fi. No s’utilitzaran en les proximitats de línies elèctriques, distància 

mínima per a menys de 66.000 V és de tres metres i per a més de 66.000 V és de cinc 

metres.  

Escales de tisora Són d’aplicació les condicions enunciades per a escales de fusta i 

metàl·liques. Les escales de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments 

horitzontals (o sobre superfícies provisionals horitzontals). Les escales de tisora a utilitzar 

estaran dotades en la seva articulació superior de topalls de seguretat d’obertura. Les 

escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva altura de cadeneta (o cable 

d’acer) de limitació d’obertura màxima. Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a 

tals obrint ambdós travessers per a no minvar la seva seguretat. 35 Les escales de tisora en 

posició d’ús estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura per a no 

minvar la seva seguretat. Les escales de tisora mai s’utilitzaran a manera de borriquetes per 

a sustentar les plataformes de treball. Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició 

necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball obliga a situar els peus en els 3 

últims esglaons. 

Servei tècnic de seguretat i salut: Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic 

en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de 

prevenció.  

Servei mèdic: Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, 

propi o mancomunat. Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual 

o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també 

obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

 

2.4.2 Mesures de protecció individual 
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-Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de      

partícules 

-Utilització de calçat de seguretat 

-Utilització de casc homologat 

-En totes les zones elevades en les que no existeixin sistemes fixes de protecció   

hauran d’establir-se punts d’ancoratge segurs per a  poder subjectar el cinturó de   

seguretat homologat, i que la seva utilització obligatòria. 

-Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.. 

-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos. 

-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per a més d’un operari, en els 

treballs amb perill de intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire 

 

Descripció de diferents mesures de protecció individual: 

Casc: El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar 

homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 

Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. Les característiques principals són:  

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin 

més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres 

de nous. En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n 

canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.  

Calçat de seguretat: Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al 

risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és 

obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica 

reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-

80. Les característiques principals són:  

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin 

rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica 
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reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-

12-81, classe E.  

Guants: Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, 

esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com 

ara:  

- cotó o punt: feines lleugeres  

- cuir: manipulació en general  

- làtex rugós: manipulació de peces que tallin  

- lona: manipulació de fustes Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball 

de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc 

d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària 

MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 4 

Cinturons de seguretat: Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes 

eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica 

reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-

09-77. Les característiques principals són:  

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar 

sempre tibant per impedir la caiguda lliure. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Pàg 13 de 17 

Protectors auditius: Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un 

nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre 

seran d'ús individual. Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma 

tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 

01-09-75.  

Protectors de la vista: Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, 

pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de 

protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres i oculars de protecció 

antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, 

Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17- 08-78, i MT-17, 

Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 7 ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
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granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 

provincial. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 

addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. En el cas d'haver de treballar sota 

la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

 

2.5 Primers auxilis 

Es disposarà d’una farmaciola, que tindrà l’especificat en la normativa vigent. 

S’informarà, al inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als que s’hauran 

de traslladar  els accidentats. Es convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una 

llista amb els telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 

taxis, etc. per a  garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

2.6 Normativa aplicable 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 

que pugui ésser d’aplicació. A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una 

relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la 

normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a 

la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 

Textos generals  

Quadre de malalties professionals R.D.1995/1978Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de 

novembre. BOE 1 de desembre de 1981.  

− Convenis Col·lectius  

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 

febrer de 1940, en vigor capítol VII.  

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril 

de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.  

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 

treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
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 − Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 

20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.  

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d�agost de 1970. BOE 

5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març 

de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.   

− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 

16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 

1961.  

− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 

de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.  

− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 

de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 

setembre. BOE 26 de setembre de 1995.  

− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 

1987. BOE 29 de desembre de 1987.  

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 

de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001.  

− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre.  

− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 

1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.  

− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d�abril de 1997. 

BOE 23 d’abril de 1997.  

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 

487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.  

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 

visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.  

− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 

d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.  Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 
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12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 

de març de 1998.  

− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 

Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001.  

− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 

explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003.  

− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 

24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 

2000.  

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 

1997.  

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 

Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.  

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 

de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997  

− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 

31 de gener de 2004.  

− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de 

treballs temporals en alçada.  

− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 

mecàniques.  

 

Condicions ambientals  

− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 

1940.  
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− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.  

− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll.  

Incendis  

− CTE DB SI 

 − Ordenances Municipals  

− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 

64/1995. (Generalitat de Catalunya).  

 

Instal·lacions elèctriques  

− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 

desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969.  

− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 

setembre de 2002. − Instruccions Tècniques Complementàries.  

 

Equips i maquinària  

− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 

1979. − Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985.  

− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 

de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.  

− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 

desembre de 2000. − Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels 

treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.  

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.  

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.  

− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d�octubre de 1988. 

Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
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setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors 

sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

– MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 

2003. BOE 17 de juliol de 2003.  

− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 

9 de juny de 1989.  

− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.  

 

Equips de protecció individual  

− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat 

per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 

1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, 

i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.  

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.  

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 

20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de 

febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 

de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.  

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 

de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 

151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 

8 de setembre de 2000.  

 

Senyalització  

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 

485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.   

 



   

42 

 

Diversos  

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 

El Promotor                       El Tècnic 

AJUNTAMENT DE TERRASSA         JOSEP PLANAS PENALVA 

                                            CETIB 19601 

     

 

 

 

Terrassa, NOVEMBRE de 2016  
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19 CÀLCULS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9
ENCASTAR 
SOSTRE (3w)

ENCASTAR 
PARET (6w)

SUPERFICIE 
(6w)

TROMPETES 
(10w)

COLUMNES 
(50w)

POTÈNCIA 
(w)

POTÈNCIA 
PER ZONA

Z1 DIDO PB ZONA PUBLIC 7 21 39
Z1 DIDO PB ZONA PUBLIC 6 18
Z2 DIDO PB ZONA PATI 3 1 28 50
Z2 DIDO PB ZONA PATI 2 1 22
Z3 DIDO PB EDIFICI 2 11 33 63
Z3 DIDO PB EDIFICI 2 10 30
Z4 DIDO P1 8 1 30 57
Z4 DIDO P1 9 27
Z5 DIDO P1 EDIFICI 2 14 42 84
Z5 DIDO P1 EDIFICI 2 12 1 42
Z6 DIDO P2 10 0 30 67
Z6 DIDO P2 7 1 1 37
Z7 DIDO P2 EDIFICI 2 15 45 90
Z7 DIDO P2 EDIFICI 2 13 1 45
Z8 RAVAL PB 14 1 48 105
Z8 RAVAL PB 15 2 57
Z9 RAVAL PB MAGATZEM 1 6 12
Z9 RAVAL PB MAGATZEM 1 6

Z10 RAVAL ALTELL 1 1 12 24
Z10 RAVAL ALTELL 1 1 12
Z11 RAVAL P1 ZONA NOBLE 2 1 0 1 62 136
Z11 RAVAL P1 ZONA NOBLE 2 0 3 1 74
Z12 RAVAL P1 DESPATXOS 6 1 2 36 60
Z12 RAVAL P1 DESPATXOS 6 1 24
Z13 RAVAL P2 7 1 27 54
Z13 RAVAL P2 7 1 27
Z14 RAVAL P3 ZONA OFICINES 4 0 1 18 36
Z14 RAVAL P3 ZONA OFICINES 4 1 0 18
Z15 RAVAL P3 ZONA VESTUARIS 5 15 33
Z15 RAVAL P3 ZONA VESTUARIS 6 18
Z16 RAVAL SOTACOBERTA 3 9 18
Z16 RAVAL SOTACOBERTA 3 9
Z17 DIDO PB CPU 2 6 12
Z17 DIDO PB CPU 2 6

210 10 20 3 2 940



x

Línea Descripció T M Tensió Potencia (w) Cos
Intensitat 

(A)
Intensitat  
Pia (A)

Distancia  
(m)

Cu Al Aire Enterra
To 

(ºC)
Tipus Secció Imax

Tem
p(ºC)

cond
(cT)

cdt        
admissible

cdt(V)
Secció 
mínima

(V) (%)  

Z1 DIDO PB ZONA PUBLIC X 100 21 1,0 0,2 0,2 200 X x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,2 1,08 1,08
Z1 DIDO PB ZONA PUBLIC X 100 18 1,0 0,2 0,2 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,92 0,92
Z2 DIDO PB ZONA PATI X 100 28 1,0 0,3 0,3 250 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,3 1,79 1,79
Z2 DIDO PB ZONA PATI X 100 22 1,0 0,2 0,2 250 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,2 1,41 1,41
Z3 DIDO PB EDIFICI 2 X 100 33 1,0 0,3 0,4 180 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,3 1,80 1,80
Z3 DIDO PB EDIFICI 2 X 100 30 1,0 0,3 0,3 180 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,2 1,38 1,38
Z4 DIDO P1 X 100 30 1,0 0,3 0,3 210 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,2 1,61 1,61
Z4 DIDO P1 X 100 27 1,0 0,3 0,3 210 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,2 1,45 1,45
Z5 DIDO P1 EDIFICI 2 X 100 42 1,0 0,4 0,4 190 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,3 2,04 2,04
Z5 DIDO P1 EDIFICI 3 X 100 42 1,0 0,4 0,4 190 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,3 2,04 2,04
Z6 DIDO P2 X 100 30 1,0 0,3 0,3 220 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,3 1,69 1,69
Z6 DIDO P2 X 100 37 1,0 0,4 0,4 220 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,3 2,08 2,08
Z7 DIDO P2 EDIFICI 2 X 100 45 1,0 0,5 0,5 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,3 2,30 2,30
Z7 DIDO P2 EDIFICI 3 X 100 45 0,9 0,5 0,5 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,3 2,30 2,30
Z8 RAVAL PB X 100 48 1,0 0,5 0,5 75 X x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,92 0,92
Z8 RAVAL PB X 100 57 1,0 0,6 0,6 75 x x 40 750V 1,5 13 40,1 52,1 10,0 10,0 0,2 1,09 1,09
Z9 RAVAL PB MAGATZEM X 100 6 1,0 0,1 0,1 75 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,0 0,12 0,12
Z9 RAVAL PB MAGATZEM X 100 6 1,0 0,1 0,1 75 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,0 0,12 0,12

Z10 RAVAL ALTELL X 100 12 1,0 0,1 0,1 50 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,0 0,15 0,15
Z10 RAVAL ALTELL X 100 12 1,0 0,1 0,1 50 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,0 0,15 0,15
Z11 RAVAL P1 ZONA NOBLE X 100 62 1,0 0,6 0,6 100 x x 40 750V 1,5 13 40,1 52,1 10,0 10,0 0,2 1,59 1,59
Z11 RAVAL P1 ZONA NOBLE X 100 74 1,0 0,7 0,7 100 x x 40 750V 1,5 13 40,1 52,1 10,0 10,0 0,3 1,89 1,89
Z12 RAVAL P1 DESPATXOS X 100 36 1,0 0,4 0,4 150 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,2 1,38 1,38
Z12 RAVAL P1 DESPATXOS X 100 24 1,0 0,2 0,2 150 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,92 0,92
Z13 RAVAL P2 X 100 27 1,0 0,3 0,3 175 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,2 1,21 1,21
Z13 RAVAL P2 X 100 27 1,0 0,3 0,3 175 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,2 1,21 1,21
Z14 RAVAL P3 ZONA OFICINES X 100 18 1,0 0,2 0,2 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,92 0,92
Z14 RAVAL P3 ZONA OFICINES X 100 18 0,9 0,2 0,2 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,92 0,92
Z15 RAVAL P3 ZONA VESTUARIS X 100 15 1,0 0,2 0,2 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,77 0,77
Z15 RAVAL P3 ZONA VESTUARIS X 100 18 1,0 0,2 0,2 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,92 0,92
Z16 RAVAL SOTACOBERTA X 100 9 1,0 0,1 0,1 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,46 0,46
Z16 RAVAL SOTACOBERTA X 100 9 0,9 0,1 0,1 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,46 0,46
Z17 DIDO PB CPU X 100 6 0,9 0,1 0,1 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,46 0,46
Z17 DIDO PB CPU X 100 6 0,9 0,1 0,1 200 x x 40 750V 1,5 13 40,0 52,1 10,0 10,0 0,1 0,46 0,46

940

JOSEP PLANAS

conducció elecció cable comprovació secció comprovació cdt

                                                      Tensió simple (V):                         100           M=Monofàsic

AJUNTAMENT DE TERRASSA
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
1.1           Capítulo U SOFTWARE GRÀFIC TG 1 9.416,10 9.416,10

EM12WW01      Partida u Targeta d'ampliació central IQ8 CONTROL M0 ESSER 1,00 142,82 142,82

Targeta d'ampliació central IQ8 CONTROL M0 ESSER, 

referència 772476 marca ESSER, muntada en central. 

Aquesta targeta permet disposar de mes ranures (slots) 

per connexió d'altres targetes (micromòduls).

EM12WW02      Partida u Targeta de xarxa 784840.10 essernet 62.5 kBd 2,00 174,82 349,64

Targeta de xarxa per connexió de centrals en xarxa 

essernet a 62.5kBd, marca Esser model 784840.10, 

muntada en central IQ8 CONTROL M0 ESSER i en kit SEI 

KIT. 

EM12WW03      Partida u SEI‐KIT 1,00 631,52 631,52

Instal.lació d'un SEI‐KIT, kit de comunicacions per 

connexió de dispositius externs a través de xarxa 

essernet, muntada superficialment al costat de la 

central d'incendis.

EM12WW05      Partida u Targeta rediricionament IP ref. TG‐IP1 ESSER 1,00 219,82 219,82

Targeta rediricionament IP ref. TG‐IP1 ESSER, muntada 

en SEI‐KIT. Equip convertidor del port sèrie RS232 a 

protocol IP, per connexió de la central al switch amb 

conductor UTP

EP7E1800      Partida u Switch 8 ports 10/100 Mbps 1,00 196,70 196,70

Commutador (switch) de 8 ports 10/100 Mbps, per a 

armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, 

col.locat i connectat

EM12WW04      Partida u Software gràfic TG ESSER 1,00 1.414,62 1.414,62

Instal.lació Software gràfic TG ESSER en PC de control 

(workstation), amb 5 llicències d'instal.lació. El Titular 

disposa de software de control i visualització de 

diferents instal.lacions, poden accedir des de diferents 

terminals i PDA.  S'inclouen les adaptacions i 

requeriments dels serveis informatics per l'accecibilitat 

del software TG ESSER des de diferents terminals i PDA. 

EP7EWW06      Partida u Integració elements específics 550,00 7,96 4.378,00

Integració dels elements específics de la instal.lació de 

detecció d'incendis i de megafonia, al software gràfic 

IQ8C TG‐ESSER. S'inclou l'edició dels plànols. Es 

facilitaran plànols en cad de la instal.lació de detecció 

d'incendis i de megafonia. Abans de la integració, el 

instal.lador, haurà de verificar la correcta ubicació dels 

elements i si cal, editar els plànols amb les noves 

ubicacions dels elements. S'inclou una jornada de 

formació del funcionament del software.  S'inclou la 

realització del manual de funcionament i manteniment 

adaptat a la instal.lació realitzada. 

EP7EWW07      Partida u Workstation 1,00 984,50 984,50



Subministrament i instal.lació workstation que 

realitzarà les funcions de PC de control del software TG 

ESSER, Core i5 4460/3.2 GHz, RAM 4 Gb, HDD500 Gb, 

gravadora DVD, HD graphics 4600, GigE, monitor led 

19.5", 250cd/m2, 1000:1.7ms, ratolí i teclat.

EP731J71      Partida u Connector veu+dades,RJ45 simple,cat.6 

UTP,despl.aïlla.,munt.s/su

6,00 10,02 60,12

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus 

RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per 

desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de 

mòdul estret

EP43WW08      Partida m Cable transm.dades, CSR485 2x1mm2 15,00 1,47 22,05

Cable CSR 485 manega 2x1 mm2, par trenat i amb 

pantalla, classe V, de color vermell i coure polit flexible. 

Pantalla de cinta d'alumini / poliester i drenatge de 

coure estanyat de 0.5mm2. Impedància 120 Ohms. No 

propagador de la flama. El conductor s'instal.larà entre 

la central i el SEI‐KIT. col.locat sota tub o canal

EG21291J      Partida m Tub rígid 

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,uni

ó end

10,00 3,48 34,80

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència 

a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 

una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment

EG2A0009      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,40x20mm,munt.superf. 10,00 8,84 88,40

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x20 

mm i muntada superficialment

EP43C451      Partida u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 UTP,llargària 1,6‐

3,2m,col.

1,00 11,28 11,28

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, 

categoria 6 UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col.locat

EP43XY89      Partida m Cable transm.dades,4par.,cat.6 

UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flam

250,00 1,20 300,00

Cable per a transmissió de dades amb conductor de 

coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama 

segons UNE‐EN 50265, col.locat sota tub o canal. 

Conductor per alimentar a les tres estacions de 

trucades. 

EG225815      Partida m Tub flexible corrugat PVC 

folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

250,00 1,18 295,00

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 

V, muntat sobre sostremort

EG2A1702      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,40x110mm,+ 

separador,munt.superf.

3,00 13,40 40,20

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x110 

mm amb separador i muntada superficialment

EG151D12      Partida u Caixa 

deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,munt.superf.

1,00 17,50 17,50



Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 

mm, amb grau de protecció normal, muntada 

superficialment

EG151512      Partida u Caixa 

deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,munt.superf.

3,00 10,86 32,58

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 

mm, amb grau de protecció normal, muntada 

superficialment

EG31G306      Partida m Conductor Cu,UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV,baixa 

emissivitat fums,3x2,

10,00 2,95 29,50

Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 

0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 

3x2,5 mm2, col.locat en tub

EY03WW09      Partida u Treballs varis 1,00 167,05 167,05

Treballs varis necessaris per la instal.lació del sistema 

de softwre TG:

* Destapar sostres i tornar a tapar

* Passos de paret de 15cm i de forjat

* Tapar passos de paret i repassos de pintura.

* Treballs necessaris per permetre el pas de la 

canalització dels conductors, com per exemple 

destapar canals, desmuntatge de llums i tornar a 

instal.lar‐los. 

1.1 1 9.416,10 9.416,10

1.2           Capítulo U SISTEMA D'EMISSIÓ D'AVISOS PER MEGAFONIA 1 52.101,56 52.101,56

1.2.1         Capítulo u UNITAT DE CONTROL 1,00 19.345,06 19.345,06

EG414D1B      Partida u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 

corbaB,(1P),tall=6000A/10kA,1

1,00 18,39 18,39

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 

d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), 

de 6000 A de poder de tall segons UNE‐EN 60898 i de 

10 kA de poder de tall segons UNE‐EN 60947‐2, d'1 

mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42129H      Partida u Interruptor 

dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in

1,00 36,10 36,10

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 

residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 

de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, 

amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 

defecte, construït segons les especificacions de la 

norma UNE‐EN 61008‐1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN

EG31G306      Partida m Conductor Cu,UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV,baixa 

emissivitat fums,3x2,

25,00 2,95 73,75

Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 

0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 

3x2,5 mm2, col.locat en tub

EG225915      Partida m Tub flexible corrugat PVC 

folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

25,00 1,39 34,75

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 

V, muntat sobre sostremort

EP32WW11      Partida u Mòdul de sortides digital DOM4‐24(EN54‐16) ref. 

583362.22

2,00 3.351,40 6.702,80



Instal.lació de la unitat control central del sistema 

marca Honeywell model Variodyn DOM4‐24 (EN54‐16) 

referència 583362.22 amb 4 canals d'entrada i fins a 24 

línies de sortida, col.locant en rack de 19" i connectat. 

S'encarrega de la gestió i monitorització tant de les 

línies d'altaveus com de la resta de mòduls associats. 

Permet la connexió de 2 amplificadors dobles. Disposa 

de 4 sortides independents d'àudio. Cada sortida pot 

gestionar fins a 6 zones o línies. En cas de fallada d'un 

amplificador, es substitueix per un de reserva de forma 

dinàmica. Els altaveus i les seves possibles fallades 

estan monitoritzats permanentment. Disposa de 

memòria flash com a magatzem dels missatges. El 

volum de cada canal d'amplificació es pot modificar per 

separat. Inclou realització del manual de funcionament 

i manteniment adaptat a la instal.lació realitzada. 

Inclou l'entrega del software de programació de la 

central. Inclou el curs de formació per a dues persones 

per poder modificar els parametres i missatges amb el 

software entregat. 

EP32WW12      Partida u Unitat interruptors principals MSU ref. 583371.21 1,00 936,00 936,00

Instal.lació d'unitat interruptors principals (MSU) per 

protegir alimentació elèctrica de tots els components 

Variodyn D1 (EN54‐16), marca Honeywell, referència 

583371.21, col.locat en rack 19". Disposa de tres 

proteccions de 18 A, amb contactes de control i 

indicació lluminosa. Possibilitat de connexió de PC de 

manteniment.

EP32WW13      Partida u Mòdul de control i visualització VCM (EN56‐16) 1,00 290,25 290,25

Instal.lació de mòdul de control i visualització VCM 

(EN56‐16), col.locat en rack 19"

EP32WW14      Partida u Amplificador digital 2x400w/100v ref. 580232 4,00 1.209,13 4.836,52

Amplificador digital 2x400w/100v, marca Honeywell, 

ref. 580232, col.locat en rack 19". Etapa de potència 

digital de classe D amb dos canals d'amplificador 

independents de 400w de potència i transformadors 

toroïdals de sortida per línies de 100V segons EN54‐16. 

Adaptador per alimentació d'emergència a 24Vdc amb 

bateries. Electrònica de protecció integrada per 

escalfament, curt circuit i sobre carrega.

EP31WW15      Partida u Font alimentació 24V 150A EN54‐4 ref. 581721 2U 1,00 1.284,13 1.284,13

Instal.lació de font alimentació 24V 150A EN54‐4, 

marca Honeywell ref. 581721, col.locat en rack 19". 

Font d'alimentació d'emergència per subministrament 

d'energia auxiliar. Per a dues bateries de 12 V en sèrie. 

Monitorització de l'estat de les bateries, sensors de 

temperatura.

EP31WW16      Partida u Bateria 12 V 150Ah 2,00 357,56 715,12



Instal.lació de bateria 12 V 150Ah  marca Honeywell 

referència 581731, instal.lat en rack 19"

EM12WW03      Partida u SEI‐KIT 1,00 631,52 631,52

Instal.lació d'un SEI‐KIT, kit de comunicacions per 

connexió de dispositius externs a través de xarxa 

essernet, muntada superficialment al costat de la 

central d'incendis.

EM12WW02      Partida u Targeta de xarxa 784840.10 essernet 62.5 kBd 2,00 174,82 349,64

Targeta de xarxa per connexió de centrals en xarxa 

essernet a 62.5kBd, marca Esser model 784840.10, 

muntada en central IQ8 CONTROL M0 ESSER i en kit SEI 

KIT. 

EP31WW17      Partida u Adaptador I2C‐RS232 TWI 1,00 185,85 185,85

Adaptador I2C‐RS232 TW, instal.lat dins SEI‐KIT. 

Convertidor bidireccional marca Honeywell referència 

583386.21 

EP49WW18      Partida m Conductor ETH STP 2mts ref 583487 2,00 10,38 20,76

Conductor ETH STP 2mts marca Honeywell ref 583487 

instal.lat en el rack 19"

EP49WW19      Partida m Conductor 2XV‐DOM (2xamplif‐DOM4) ref. 583477.21 2,00 53,56 107,12

Conductor 2XV‐DOM (2xamplif‐DOM4) marca 

Honeywell ref. 583477.21 instal.lat dins de rack 19"

EP49WW20      Partida m Conductor DOM RJ45‐XVRJ45 ref. 583491 4,00 7,02 28,08

Conductor DOM RJ45‐XVRJ45 ref. 583491 marca 

Honeywell instal.lat en rack 19"

EP49WW21      Partida m Conductor amplificador reserva RC22 2,00 37,01 74,02

Conductor amplificador reserva RC22, marca 

Honeywell ref. 583422.21 instal.lat en rack 19"

EP49WW22      Partida m Conductor C6 6 línies altaveu 100V ref. 583452.21 8,00 62,79 502,32

Conductor C6 6 línies altaveu 100V marca Honeywell 

ref. 583452.21 instal.lat en rack 19"

EP74WW23      Partida u Panell ceg 3HU 19" DP3 ref. 583706 2,00 42,36 84,72

Panell ceg 3HU 19" DP3 ref. 583706, marca Honeywell

EP74WW24      Partida u Conjunt suport 250mm ref. 584921 5,00 40,87 204,35

Conjunt suport 250mm ref. 584921marca Honeywell

EP74WW25      Partida u Armari metàl.+bastid.rack 19´´,24 

U,1200x600x800mm,1 comp.,a/por

1,00 801,67 801,67



Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 

unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 800 mm (alçària x 

amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta 

de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells 

laterals i estructura fixa, col.locat. Inclou panell 

posterior i rodes giratòries per una carrega de 65kgr. 

Inclou regletes d'endolls per la connexió de tots els 

equips. 

EP32WW26      Partida u Transponder amb 12 sortides ref. 808610.10 1,00 159,13 159,13

Transponder amb 12 sortides marca Honeywell, ref. 

808610.10 per a gravació de 11 missatges específics 

configurables  i 1 de general d'averia. Inclou caixa 

blanca de superfície  ref. 788650.10. S'inclou la seva 

instal.lació al costat de la central i la seva connexió al 

bus de comunicacions. S'alimentarà amb 12V 

procedents de la central. 

EM120012      Partida u Programació de central 1,00 1.268,07 1.268,07

Programació de central de megafonia, gravació de 

missatges segons instruccions de la DF. Jornada 

explicativa del funcionament del sistema. Realització 

del manual de funcionament i manteniment adaptat a 

la instal.lació realitzada.

1.2.1 1,00 19.345,06 19.345,06

1.2.2         Capítulo u ALTAVEUS 1,00 9.188,47 9.188,47

EP35WW30      Partida u Altaveu circ.sostre 5'',6W(RMS),EN54,100V,grapes 

p/encastar

210,00 33,71 7.079,10

Altaveu circular sostre 5'', potència 6W(RMS) ,EN54, 

marca Honeywell ref.LSC‐506, 100V,grapes per 

encastar, instal.lat en fals sostre

EP35WW31      Partida u Altaveu quad.sostre EWA‐BW06‐165/T 

EN54100V,p/munt.superf.

20,00 40,10 802,00

Altaveu quadrat de sostre o paret, marca Honeywell 

model EWA‐BW06‐165/T EN54, ref. 582420, 100V,per 

muntatge superficial 

EP35WW32      Partida u Projector so p/exteriors,10W,muntat superf.EN54‐24 

REF 582473

3,00 103,19 309,57

Projector so per exteriors, de potència10W,muntat 

superficialment, EN54‐24, marca Honeywell REF 

582473

EP35WW33      Partida u Altaveu rectangular 6W(RMS),100V, REF 582425, 

encastat

10,00 66,00 660,00

Altaveu quadrat de sostre o paret, de potència 

6W(RMS),100V,marca Honeywell REF 582425 per 

muntatge encastat. 

EP35WW34      Partida u Columna acústica p/int. ,50W, TSC50‐100 EN54 

REF.582453

2,00 168,90 337,80

Columna acústica per interiors, potència 50W, marca 

Honeywell, model TSC50‐100 EN54 REF.582453, 

col.locada amb fixacions mecàniques al parament

1.2.2 1,00 9.188,47 9.188,47

1.2.3         Capítulo u CANALITZACIONS I CONDUCTORS 1,00 23.568,03 23.568,03



EY030002      Partida u Treballs varis 1,00 1.384,10 1.384,10

Treballs varis necessaris per la instal.lació del sistema 

de megafonia:

* Destapar sostres i tornar a tapar

* Realitzar passos de paret de 15cm i de forjat per 

permetre el pas de la canalització que alimenta els 

altaveus i micros

* Tapar passos de paret i repassos de pintura de la 

zona afectada.

* Realització de forats en el ras i parets per instal.lar els 

altaveus encastats.

* Increment del temps de treball en el pas del tub 

corrugat en l'edifici Raval, desmuntatge i muntatge de 

llums que actuaran com a registres de cel ras. Destapar 

i tornar a tapar canals existents....

* Realització dels passos en parets i forjats entre 

l'edifici Raval i Didó per permetre el pas de 16 línies de 

megafonia i 1 línea conductor UTP, a les tres plantes 

del edifici Didó.

* Realització de caixó de pladur de 3 mts de llargada i 

0.5mts d'ample en la planta baixa del edifici Raval, en 

la zona del cos de guàrdia. Inclou 3 capes de pintura 

plàstica blanca. Aquest caixó serà necessari per el pas 

34 línies de megafonia.

* Protecció del mobiliari, neteja de la zona afectada per 

els treballs, retirada de la possible runa a un abocador 

homologat i pagament de la taxa. Inclou el moviment 

del mobiliari en cas de ser necessari.

EMD6WW40      Partida m Conductor trenat,2x1,5mm2,sota tub, resistent al foc 5.470,00 1,63 8.916,10

Conductor trenat,2x1,5mm2, resistent al foc segons 

EN54, lliure d'halògens, col.locat en tub. 

EG225915      Partida m Tub flexible corrugat PVC 

folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

5.430,00 1,39 7.547,70

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 

V, muntat sobre sostremort

EG21291J      Partida m Tub rígid 

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,uni

ó end

75,00 3,48 261,00

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència 

a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 

una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment

EG2A0009      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,40x20mm,munt.superf. 88,00 8,84 777,92

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x20 

mm i muntada superficialment

EG151512      Partida u Caixa 

deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,munt.superf.

62,00 10,86 673,32

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 

mm, amb grau de protecció normal, muntada 

superficialment

EG31G306      Partida m Conductor Cu,UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV,baixa 

emissivitat fums,3x2,

1,00 2,95 2,95



Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 

0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 

3x2,5 mm2, col.locat en tub

EG329303      Partida m Conductor Cu UNE ES07Z1‐K (AS),baixa emissivitat 

fums,1x2,5mm2,m

1,00 1,05 1,05

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1‐K (AS), 

baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, 

muntat en canalització

EG329206      Partida m Conductor Cu UNE ES07Z1‐K (AS),baixa emissivitat 

fums,1x1,5mm2,c

1,00 0,85 0,85

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1‐K (AS), 

baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, 

col.locat en tub

EG2A1902      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm,+ 

separador,munt.superf.

33,00 14,42 475,86

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 

mm amb separador i muntada superficialment

EG2BWW42      Partida m Canal alumini 60x60mm, munt.superf. 46,00 38,26 1.759,96

Canal alumini, de 60x60 mm, muntada superficialment.

FG22WW41      Partida m Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N, 85,00 3,31 281,35

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència 

a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, 

muntat com a canalització en cel ras, subjectada al 

sostre

EG241502      Partida m Tub flexible ac.galv.,DN=ref.21,munt.superf. 10,00 4,24 42,40

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 

referència 21 i muntat superficialment

EG2A1502      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,40x60mm,+ 

separador,munt.superf.

48,00 8,84 424,32

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 

mm amb separador i muntada superficialment

EG151D12      Partida u Caixa 

deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,munt.superf.

5,00 17,50 87,50

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 

mm, amb grau de protecció normal, muntada 

superficialment

EP43XY89      Partida m Cable transm.dades,4par.,cat.6 

UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flam

301,00 1,20 361,20

Cable per a transmissió de dades amb conductor de 

coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama 

segons UNE‐EN 50265, col.locat sota tub o canal. 

Conductor per alimentar a les tres estacions de 

trucades. 

EY03XX99      Partida u Desmuntatge d'instal.lació existent 1,00 570,45 570,45



Desmuntatge d'instal.lació de megafonia existent en 

l'edifici Didó format per:

* Desmuntatge de 55 altaveus encastats. Inclou la 

substitució de la placa 60x60cm del cel ras.

* Desmuntatge de comandaments instal.lats en la 

paret. Inclou repàs de pintura de la zona afectada.

* Retirada dels conductors (no de les canalitzacions 

que potser es podran aprofitar).

* Retirada a abocador homologat i pagament de la 

taxa. 

1.2.3 1,00 23.568,03 23.568,03

1.2 1 52.101,56 52.101,56

1.3           Capítulo U PLÀNOLS AS BUILT 1 200,00 200,00

Un cop finalitzada l'obra. Realització d'un inventari de 

tota la instal.lació de megafonia format per:

* Llistat de tots els elements que conformen la 

instal.lació de megafonia, indicant marca, model, 

referències, potències, diàmetres i qualsevol altre 

característica definitòria del equip o accessori. El llistat 

es realitzarà amb programa informàtic a decidir per el 

Titular (excell, acces, TCQ...).

* Plànols AS‐Built de tots els elements que conformen 

la instal.lació de megafonia, indicant característiques 

definitòries dels elements i accessoris.

* Entrega de manuals i informació tècnica dels equips i 

accessoris. Realització del manual de funcionament i 

manteniment.

Aquest inventari serà propietat del Ajuntament de 

Terrassa i es podrà fer servir en futures licitacions 

d'obres. 

XPA0X1X1      Partida u Inventari instal.lació 1,00 200,00 200,00

1.3 1 200,00 200,00

1.4           Capítulo U CONTRACTE DE MANTENIMENT 1 250,00 250,00

XPA0X2X2      Partida u Contracte de manteniment anual. 1,00 250,00 250,00

1.4 1 250,00 250,00

1 1 61.967,66 61.967,66
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PRESSUPOST TOTAL PROJECTE                 

1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL OBRA  61.967,66 € 

13,00 %  DESPESES GENERALS  8.055,80 € 

  6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL  3.718,06 € 

SUBTOTAL  73.741,52 € 

2.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT  1.859,03 € 

3.- PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT  774,60 € 

 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA exclòs) 76.375,15 € 

 

El pressupost total per a contracte i per a coneixement de l’administració de les obres 

descrites en el projecte ascendeixen a la quantitat de: 

 

o SETANTA SIS MIL TRES-CENTS SETANTA CINC EUROS AMB QUINZE 
CÈNTIMS (76.375,15 €), essent l’IVA (21%) exclòs. 
 
 

21,00 % IVA 16.038,78 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA inclòs)  92.413,93 € 

                      

El pressupost total per a contracte i per a coneixement de l’administració de les obres 

descrites en el projecte ascendeixen a la quantitat de: 

 

o NORANTA DOS MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA 
TRES CÈNTIMS (92.413,93 €), essent l’IVA (21%) inclòs. 
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El Promotor                        El Tècnic 

AJUNTAMENT DE TERRASSA        JOSEP PLANAS PENALVA 

                      CETIB 19601 

     

 

 

 

 

Terrassa, NOVEMBRE de 2016  

 

En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es 

realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut. 

 

En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es 

realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. 

 

CRITERI AMIDAMENTS 

Com a criteri general, l’amidament de l’obra es realitzarà com a unitats de partida o 

metratge, segons s’indiqui en el pressupost del projecte, totalment finalitzades, amb tot el 

petit material i treballs necessaris per el seu perfecte funcionament.  
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21 MILLORES 

 

MILLORA 1 

TREBALLS PER INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE TRUCADES 

Per tal de millorar  la comunicació dels avisos d’alarma d’incendis  i d’evacuació pre – gravats, es 

preveu com una millora de la instal∙lació de megafonia, la següent millora: 

 

Instal∙lació  d’estació  de  trucades  en  el  cos  de  guàrdia  formada  per  1 Ud  d’estació  de  trucada 

digital DCS 15 Variodyn D1 marca Honeywell  referència 583501.RE, amb 15 botoneres. 1Ud de 

mòdul d’ampliació DKM18.01, marca Honeywell referència 583506, amb 18 botoneres. S’ha de 

tenir present que a part d’un botó per cadascuna de les 17 zones existents, també és necessari un 

botó per pujar el volum, un altre per baixarlo, 1 per missatge de proba, 1 botó per emergència 

general... 

Amb  aquesta  millora  a  part  dels  missatges  pre  –  gravats,  es  podran  emetre  missatges  per 

micròfon.  

La  millora  contempla  els  treballs  i  el  material  anteriorment  citat,  en  perfecte  acabat  i 

funcionament.  La  valoració  econòmica  d’aquesta millora,  es  valora  com  un  increment  sobre  el 

pressupost de projecte de: 

    IMPORT TOTAL MILLORA 1  1  1.531,00€   

           

13,00% Despeses Generals…………….   199,03€ 

  6,00% Benefici industrial……………..     91,86€ 

SUMA DE G.G. i B.I.      290,89€ 

21,00% I.V.A. …………………………..……………………      382,60€ 

TOTAL PRESSUPOST MILLORA  2.204,49€ 
 
 

Terrassa, a Novembre de 2016 

El promotor  El tècnic   

AJUNTAMENT DE 
TERRASSA  JOSEP PLANAS PENALVA   
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MILLORA 2 

TREBALLS PER INSTAL·LACIÓ DE DUES ESTACIONS DE TRUCADES 

Per tal de millorar  la comunicació dels avisos d’alarma d’incendis  i d’evacuació pre – gravats, es 

preveu com una millora de la instal∙lació de megafonia, la següent millora: 

 

Instal∙lació d’estació de trucades en  la sala del departament de Patrimoni  i Manteniment  i en  la 

sala de Prevenció de  riscos,    formada per 2 Ud d’estació de  trucada digital DCS 15 Variodyn D1 

marca  Honeywell  referència  583501.RE,  amb  15  botoneres.  2Ud  de  mòdul  d’ampliació 

DKM18.01, marca Honeywell referència 583506, amb 18 botoneres. S’ha de tenir present que a 

part d’un botó per cadascuna de  les 17 zones existents, també és necessari un botó per pujar el 

volum, un altre per baixarlo, 1 per missatge de proba, 1 botó per emergència general... 

Amb  aquesta  millora  a  part  dels  missatges  pre  –  gravats,  es  podran  emetre  missatges  per 

micròfon.  

La  millora  contempla  els  treballs  i  el  material  anteriorment  citat,  en  perfecte  acabat  i 

funcionament.  La  valoració  econòmica  d’aquesta millora,  es  valora  com  un  increment  sobre  el 

pressupost de projecte de: 

    IMPORT TOTAL MILLORA 1  1  3.062,00€   

           

13,00% Despeses Generals…………….   398,06€ 

  6,00% Benefici industrial……………..   183,72€ 

SUMA DE G.G. i B.I.      581,78€ 

21,00% I.V.A. …………………………..……………………      765,20€ 

TOTAL PRESSUPOST MILLORA  4.408,98€ 

 

 
Terrassa, a Novembre de 2016 

El promotor  El tècnic   

AJUNTAMENT DE 
TERRASSA  JOSEP PLANAS PENALVA   
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22 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

1.1           Capítulo U SOFTWARE GRÀFIC TG 1 9.416,10 9.416,10

EM12WW01      Partida u Targeta d'ampliació central IQ8 CONTROL M0 ESSER 1,00 142,82 142,82

Targeta d'ampliació central IQ8 CONTROL M0 ESSER, 

referència 772476 marca ESSER, muntada en central. 

Aquesta targeta permet disposar de mes ranures (slots) 

per connexió d'altres targetes (micromòduls).

BM12WW01      Material u Targeta d'ampliació central IQ8 CONTROL M0 ESSER 1,000 100,00 100,00

BMY12000      Material u P.p.elements especials p/centrals detecció 1,000 0,57 0,57

Part proporcional d'elements especials per a centrals de 

detecció

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador

EM12WW01 1,00 142,82 142,82

EM12WW02      Partida u Targeta de xarxa 784840.10 essernet 62.5 kBd 2,00 174,82 349,64

Targeta de xarxa per connexió de centrals en xarxa 

essernet a 62 5kBd marca Esser model 784840 10essernet a 62.5kBd, marca Esser model 784840.10, 

muntada en central IQ8 CONTROL M0 ESSER i en kit SEI 

KIT. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador

BM12WW02      Material u Targeta de xarxa 784840.10 1,000 132,00 132,00

BMY12000      Material u P.p.elements especials p/centrals detecció 1,000 0,57 0,57

Part proporcional d'elements especials per a centrals de 

detecció

EM12WW02 2,00 174,82 349,64

EM12WW03      Partida u SEI‐KIT 1,00 631,52 631,52

Instal.lació d'un SEI‐KIT, kit de comunicacions per 

connexió de dispositius externs a través de xarxa 

essernet, muntada superficialment al costat de la 

central d'incendis.

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador

BM12WW03      Material u SEI‐KIT 1,000 588,70 588,70

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

BMY12000      Material u P.p.elements especials p/centrals detecció 1,000 0,57 0,57

Part proporcional d'elements especials per a centrals de 

detecció

EM12WW03 1,00 631,52 631,52



Targeta rediricionament IP ref. TG‐IP1 ESSER, muntada 

en SEI‐KIT. Equip convertidor del port sèrie RS232 a 

protocol IP, per connexió de la central al switch amb 

conductor UTP

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador

BM12WW05      Material u Targeta rediricionament IP ref. TG‐IP1 ESSER 1,000 177,00 177,00

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

BMY12000      Material u P.p.elements especials p/centrals detecció 1,000 0,57 0,57

Part proporcional d'elements especials per a centrals de 

detecció

EM12WW05 1,00 219,82 219,82

EP7E1800      Partida u Switch 8 ports 10/100 Mbps 1,00 196,70 196,70

Commutador (switch) de 8 ports 10/100 Mbps, per a 

armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col.locat 

i connectat

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 2,000 22,72 45,44

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 2,000 19,53 39,06

Ajudant muntador

BP7E1800      Material u Switch 8 ports 10/100 Mbps 1,000 112,20 112,20

Commutador (switch) de 8 ports 10/100 Mbps, per a 

i ti k 19'' b li t ió 240Varmari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V

EP7E1800 1,00 196,70 196,70

EM12WW04      Partida u Software gràfic TG ESSER 1,00 1.414,62 1.414,62

Instal.lació Software gràfic TG ESSER en PC de control 

(workstation), amb amb 5 llicències d'instal.lació. El 

Titular disposa de software de control i visualització de 

diferents instal.lacions, poden accedir des de diferents 

terminals i PDA.  S'inclouen les adaptacions i 

requeriments dels serveis informatics per l'accecibilitat 

del software TG ESSER des de diferents terminals i PDA. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,800 22,72 40,90

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,800 19,53 35,15

Ajudant muntador

BM12WW04      Material u Software gràfic TG ESSER 1,000 1.338,00 1.338,00

Instal.lació Software gràfic TG ESSER en PC de control 

(workstation), amb amb 5 llicències d'instal.lació. El 

Titular disposa de software de control i visualització de 

diferents instal.lacions, poden accedir des de diferents 

terminals i PDA.  S'inclouen les adaptacions i 

requeriments dels serveis informatics per l'accecibilitat 

del software TG ESSER des de diferents terminals i PDA. 

BMY12000      Material u P.p.elements especials p/centrals detecció 1,000 0,57 0,57

Part proporcional d'elements especials per a centrals de 

detecció

EM12WW04 1 00 1 414 62 1 414 62



Integració dels elements específics de la instal.lació de 

detecció d'incendis i de megafonia, al software gràfic 

IQ8C TG‐ESSER. S'inclou l'edició dels plànols. Es 

facilitaran plànols en cad de la instal.lació de detecció 

d'incendis i de megafonia. Abans de la integració, el 

instal.lador, haurà de verificar la correcta ubicació dels 

elements i si cal, editar els plànols amb les noves 

ubicacions dels elements. S'inclou una jornada de 

formació del funcionament del software.  S'inclou la 

realització del manual de funcionament i manteniment 

adaptat a la instal.lació realitzada. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,350 22,72 7,95

Oficial 1a muntador

BP7EWW06      Material u Integració elements específics 1,000 0,01 0,01

EP7EWW06 550,00 7,96 4.378,00

EP7EWW07      Partida u Workstation 1,00 984,50 984,50

Subministrament i instal.lació workstation que 

realitzarà les funcions de PC de control del software TG 

ESSER, Core i5 4460/3.2 GHz, RAM 4 Gb, HDD500 Gb, 

gravadora DVD, HD graphics 4600, GigE, monitor led 

19.5", 250cd/m2, 1000:1.7ms, ratolí i teclat.

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 2,000 19,53 39,06

Ajudant muntador

BP7EWW07      Material u workstation 1,000 900,00 900,00

Subministrament i instal.lació workstation que 

realitzarà les funcions de PC de control del software TG 

ESSER, Core i5 4460/3.2 GHz, RAM 4 Gb, HDD500 Gb, 

gravadora DVD, HD graphics 4600, GigE, monitor led 

19.5", 250cd/m2, 1000:1.7ms, ratolí i teclat.

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 2,000 22,72 45,44

Oficial 1a muntador

EP7EWW07 1,00 984,50 984,50

EP731J71      Partida u Connector veu+dades,RJ45 simple,cat.6 

UTP,despl.aïlla.,munt.s/su

6,00 10,02 60,12

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus 

RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per 

desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de 

mòdul estret

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,180 22,72 4,09

Oficial 1a muntador

BP73J170      Material u Connector veu+dades,RJ45 simple,cat.6 

UTP,despl.aïlla.,p/munt.su

1,000 4,85 4,85

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus 

RJ45 simple categoria 6 UTP, amb connexió per 

desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport 

o sobre panell

BP7ZSR10      Material u Suport p/1 connect.RJ45,per adaptació s/mec. tipus 

mod.1mòd.estr

1,000 1,08 1,08

Suport per a 1 connector RJ45, per a l'adaptació sobre 

mecanismes de tipus modular d'1 mòdul estret i sobre 



EP731J71 6,00 10,02 60,12

EP43WW08      Partida m Cable transm.dades, CSR485 2x1mm2 15,00 1,47 22,05

Cable CSR 485 manega 2x1 mm2, par trenat i amb 

pantalla, classe V, de color vermell i coure polit flexible. 

Pantalla de cinta d'alumini / poliester i drenatge de 

coure estanyat de 0.5mm2. Impedància 120 Ohms. No 

propagador de la flama. El conductor s'instal.larà entre 

la central i el SEI‐KIT. col.locat sota tub o canal

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,015 22,72 0,34

Oficial 1a muntador

BP43WW08      Material m Cable trans.dades,CSR 485 2x1mm2 1,050 0,80 0,84

Cable CSR 485 manega 2x1 mm2, par trenat i amb 

pantalla, classe V, de color vermell i coure polit flexible. 

Pantalla de cinta d'alumini / poliester i drenatge de 

coure estanyat de 0.5mm2. Impedància 120 Ohms. No 

propagador de la flama. El conductor s'instal.larà entre 

la central i el SEI‐KIT. col.locat sota tub o canal

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,015 19,53 0,29

Ajudant muntador

EP43WW08 15,00 1,47 22,05

EG21291J      Partida m Tub rígid  10,00 3,48 34,80

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,uni

ó end

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència 

a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 

una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 

muntat superficialment

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,050 19,50 0,98

Ajudant electricista

BG212910      Material m Tub rígid 

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N

1,020 1,33 1,36

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència 

a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 

una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BGW21000      Material u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 0,14 0,14

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,044 22,72 1,00

Oficial 1a electricista

EG21291J 10,00 3,48 34,80

EG2A0009      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,40x20mm,munt.superf. 10,00 8,84 88,40

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x20 

mm i muntada superficialment

BGW2A000      Material u P.p.accessoris p/canals plàstics 1,000 0,37 0,37

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques

BG2A0009      Material m Canal PVC rígid,lateral llis,40x20mm+separador 1,020 5,57 5,68



Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x20 

mm i muntada superficialment

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,066 19,50 1,29

Ajudant electricista

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,066 22,72 1,50

Oficial 1a electricista

EG2A0009 10,00 8,84 88,40

EP43C451      Partida u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 UTP,llargària 1,6‐

3,2m,col.

1,00 11,28 11,28

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, 

categoria 6 UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col.locat

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,030 22,72 0,68

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,030 19,53 0,59

Ajudant muntador

BP43C450      Material u Cable xarxa,4 par.,2xRJ45,cat.6 UTP,1,6‐3,2m 1,000 10,01 10,01

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, 

categoria 6 UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària

EP43C451 1,00 11,28 11,28

EP43XY89      Partida m Cable transm.dades,4par.,cat.6 

UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flam

250,00 1,20 300,00

Cable per a transmissió de dades amb conductor de 

coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de 

l l f b d d d l flpoliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama 

segons UNE‐EN 50265, col.locat sota tub o canal. 

Conductor per alimentar a les tres estacions de 

trucades. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,015 22,72 0,34

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,015 19,53 0,29

Ajudant muntador

BP434610      Material m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 

UTP,poliolefina/PVC,n/propag.fl

1,050 0,54 0,57

Cable per a transmissió de dades amb conductors de 

coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama 

segons UNE‐EN 50265

EP43XY89 250,00 1,20 300,00

EG225815      Partida m Tub flexible corrugat PVC 

folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

250,00 1,18 295,00

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 

V, muntat sobre sostremort

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,016 22,72 0,36

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,020 19,50 0,39

Ajudant electricista

BG225810      Material m Tub flexible corrugat 

PVC,folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V

1,020 0,42 0,43



Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 

V

EG225815 250,00 1,18 295,00

EG2A1702      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,40x110mm,+ 

separador,munt.superf.

3,00 13,40 40,20

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x110 

mm amb separador i muntada superficialment

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,066 22,72 1,50

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,066 19,50 1,29

Ajudant electricista

BG2A1700      Material m Canal PVC rígid,lateral llis,40x110mm+separador 1,020 10,04 10,24

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x110 

mm amb separador

BGW2A000      Material u P.p.accessoris p/canals plàstics 1,000 0,37 0,37

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques

EG2A1702 3,00 13,40 40,20

EG151D12      Partida u Caixa 

deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,munt.superf.

1,00 17,50 17,50

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 

mm amb grau de protecció normal muntadamm, amb grau de protecció normal, muntada 

superficialment

BGW15000      Material u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,000 0,28 0,28

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació 

quadrada

BG151D12      Material u Caixa 

deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,p/munt.superf.

1,000 2,93 2,93

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 

mm, amb grau de protecció normal i per a muntar 

superficialment

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,500 22,72 11,36

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,150 19,50 2,93

Ajudant electricista

EG151D12 1,00 17,50 17,50

EG151512      Partida u Caixa 

deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,munt.superf.

3,00 10,86 32,58

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 

mm, amb grau de protecció normal, muntada 

superficialment

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,300 22,72 6,82

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,150 19,50 2,93

Ajudant electricista

BG151512      Material u Caixa 

deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,p/munt.superf.

1,000 0,83 0,83

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 

mm, amb grau de protecció normal i per a muntar 

superficialment



Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació 

quadrada

EG151512 3,00 10,86 32,58

EG31G306      Partida m Conductor Cu,UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat 

fums,3x2,

10,00 2,95 29,50

Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 

kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 

mm2, col.locat en tub

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,015 22,72 0,34

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,015 19,50 0,29

Ajudant electricista

BG31G300      Material m Conductor de Cu UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV baixa 

emissivitat fums 3

1,020 2,27 2,32

Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 

kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 

mm2

EG31G306 10,00 2,95 29,50

EY03WW09      Partida u Treballs varis 1,00 167,05 167,05

Treballs varis necessaris per la instal.lació del sistema de

softwre TG:

* Destapar sostres i tornar a tapar

* Passos de paret de 15cm i de forjat

* Tapar passos de paret i repassos de pintura.

* Treballs necessaris per permetre el pas de la 

canalització dels conductors, com per exemple destapar 

canals desmuntatge de llums i tornar a instal lar‐loscanals, desmuntatge de llums i tornar a instal.lar‐los. 

A0150000      Mano de obra h Manobre especialista 5,000 19,03 95,15

Manobre especialista

C200H000      Maquinaria h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5‐20cm 5,000 4,38 21,90

Treballs varis:

* Desmontatge d'endolls existents

* Destapar sostre i tornar a tapar

* Passos de pared de 15cm

BDD1WX99      Material u Part proporcional de pintura i material d'obra 1,000 50,00 50,00

EY03WW09 1,00 167,05 167,05

1.1 1 9.416,10 9.416,10

1.2           Capítulo U SISTEMA D'EMISSIÓ D'AVISOS PER MEGAFONIA 1 52.101,56 52.101,56

1.2.1         Capítulo u UNITAT DE CONTROL 1,00 19.345,06 19.345,06

EG414D1B      Partida u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 

corbaB,(1P),tall=6000A/10kA,1

1,00 18,39 18,39

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 

d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 

6000 A de poder de tall segons UNE‐EN 60898 i de 10 

kA de poder de tall segons UNE‐EN 60947‐2, d'1 mòdul 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,150 22,72 3,41

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,200 19,50 3,90

Ajudant electricista

BG414D1B Material u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 1,000 10,73 10,73



Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 

d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 

6000 A de poder de tall segons UNE‐EN 60898 i de 10 

kA de poder de tall segons UNE‐EN 60947‐2, d'1 mòdul 

DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BGW41000      Material u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 0,35 0,35

Part proporcional d'accessoris per a interruptors 

magnetotèrmics

EG414D1B 1,00 18,39 18,39

EG42129H      Partida u Interruptor 

dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in

1,00 36,10 36,10

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 

residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 

de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, 

amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 

defecte, construït segons les especificacions de la 

norma UNE‐EN 61008‐1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN

BG42129H      Material u Interruptor 

dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in

1,000 23,93 23,93

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 

residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 

de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, 

amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 

defecte, construït segons les especificacions de la 

UNE EN 61008 1 d 2 òd l DIN d 18norma UNE‐EN 61008‐1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BGW42000      Material u P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 0,32 0,32

Part proporcional d'accessoris per a interruptors 

diferencials

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,350 22,72 7,95

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,200 19,50 3,90

Ajudant electricista

EG42129H 1,00 36,10 36,10

EG31G306      Partida m Conductor Cu,UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat 

fums,3x2,

25,00 2,95 73,75

Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 

kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 

mm2, col.locat en tub

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,015 22,72 0,34

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,015 19,50 0,29

Ajudant electricista

BG31G300      Material m Conductor de Cu UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV baixa 

emissivitat fums 3

1,020 2,27 2,32

Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 

kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 

mm2

EG31G306 25,00 2,95 73,75

EG225915      Partida m Tub flexible corrugat PVC 

folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

25,00 1,39 34,75



Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 

V, muntat sobre sostremort

BG225910      Material m Tub flexible corrugat 

PVC,folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V

1,020 0,63 0,64

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 

V

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,016 22,72 0,36

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,020 19,50 0,39

Ajudant electricista

EG225915 25,00 1,39 34,75

EP32WW11      Partida u Mòdul de sortides digital DOM4‐24(EN54‐16) ref. 

583362.22

2,00 3.351,40 6.702,80

Instal.lació de la unitat control central del sistema 

marca Honeywell model Variodyn DOM4‐24 (EN54‐16) 

referència 583362.22 amb 4 canals d'entrada i fins a 24 

línies de sortida, col.locant en rack de 19" i connectat. 

S'encarrega de la gestió i monitorització tant de les 

línies d'altaveus com de la resta de mòduls associats. 

Permet la connexió de 2 amplificadors dobles. Disposa 

de 4 sortides independents d'àudio. Cada sortida pot 

ti fi 6 lí i E d f ll d d'gestionar fins a 6 zones o línies. En cas de fallada d'un 

amplificador, es substitueix per un de reserva de forma 

dinàmica. Els altaveus i les seves possibles fallades 

estan monitoritzats permanentment. Disposa de 

memòria flash com a magatzem dels missatges. El 

volum de cada canal d'amplificació es pot modificar per 

separat. Inclou realització del manual de funcionament i 

manteniment adaptat a la instal.lació realitzada. Inclou 

l'entrega del software de programació de la central. 

Inclou el curs de formació per a dues persones per 

poder modificar els parametres i missatges amb el 

software entregat. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 4,000 22,72 90,88

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 4,000 19,53 78,12

Ajudant muntador

BP32WW11      Material u Modul de sortides digital DOM4‐24(EN54‐16) 1,000 3.182,40 3.182,40



Instal.lació de la unitat control central del sistema 

marca Honeywell model Variodyn DOM4‐24 (EN54‐16) 

referència 583362.22 amb 4 canals d'entrada i fins a 24 

línies de sortida, col.locant en rack de 19" i connectat. 

S'encarrega de la gestió i monitorització tant de les 

línies d'altaveus com de la resta de mòduls associats. 

Permet la connexió de 2 amplificadors dobles. Disposa 

de 4 sortides independents d'àudio. Cada sortida pot 

gestionar fins a 6 zones o línies. En cas de fallada d'un 

amplificador, es substitueix per un de reserva de forma 

dinàmica. Els altaveus i les seves possibles fallades 

estan monitoritzats permanentment. Disposa de 

memòria flash com a magatzem dels missatges. El 

volum de cada canal d'amplificació es pot modificar per 

separat. Inclou realització del manual de funcionament i 

manteniment adaptat a la instal.lació realitzada. Inclou 

l'entrega del software de programació de la central. 

Inclou el curs de formació per a dues persones per 

poder modificar els parametres i missatges amb el 

software entregat. 

EP32WW11 2,00 3.351,40 6.702,80

EP32WW12      Partida u Unitat interruptors principals MSU ref. 583371.21 1,00 936,00 936,00

Instal lació d'unitat interruptors principals (MSU) perInstal.lació d unitat interruptors principals (MSU) per 

protegir alimentació elèctrica de tots els components 

Variodyn D1 (EN54‐16), marca Honeywell, referència 

583371.21, col.locat en rack 19". Disposa de tres 

proteccions de 18 A, amb contactes de control i 

indicació lluminosa. Possibilitat de connexió de PC de 

manteniment.

BP32WW12      Material u Unitat interruptors principals MSU ref. 583371.21 1,000 893,75 893,75

Instal.lació d'unitat interruptors principals (MSU) per 

protegir alimentació elèctrica de tots els components 

Variodyn D1 (EN54‐16), marca Honeywell, referència 

583371.21, col.locat en rack 19". Disposa de tres 

proteccions de 18 A, amb contactes de control i 

indicació lluminosa. Possibilitat de connexió de PC de 

manteniment.

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador

EP32WW12 1,00 936,00 936,00

EP32WW13      Partida u Mòdul de control i visualització VCM (EN56‐16) 1,00 290,25 290,25

Instal.lació de mòdul de control i visualització VCM 

(EN56‐16), col.locat en rack 19"

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador



Instal.lació de mòdul de control i visualització VCM 

(EN56‐16), col.locat en rack 19"

EP32WW13 1,00 290,25 290,25

EP32WW14      Partida u Amplificador digital 2x400w/100v ref. 580232 4,00 1.209,13 4.836,52

Amplificador digital 2x400w/100v, marca Honeywell, 

ref. 580232, col.locat en rack 19". Etapa de potència 

digital de classe D amb dos canals d'amplificador 

independents de 400w de potència i transformadors 

toroïdals de sortida per línies de 100V segons EN54‐16. 

Adaptador per alimentació d'emergència a 24Vdc amb 

bateries. Electrònica de protecció integrada per 

escalfament, curt circuit i sobre carrega.

BP32WW14      Material u Amplificador digital 2x400w/100v ref. 580232 1,000 1.188,00 1.188,00

Amplificador digital 2x400w/100v, marca Honeywell, 

ref. 580232, col.locat en rack 19". Etapa de potència 

digital de classe D amb dos canals d'amplificador 

independents de 400w de potència i transformadors 

toroïdals de sortida per línies de 100V segons EN54‐16. 

Adaptador per alimentació d'emergència a 24Vdc amb 

bateries. Electrònica de protecció integrada per 

escalfament, curt circuit i sobre carrega.

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,500 22,72 11,36, , ,

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,500 19,53 9,77

Ajudant muntador

EP32WW14 4,00 1.209,13 4.836,52

EP31WW15      Partida u Font alimentació 24V 150A EN54‐4 ref. 581721 2U 1,00 1.284,13 1.284,13

Instal.lació de font alimentació 24V 150A EN54‐4, 

marca Honeywell ref. 581721, col.locat en rack 19". 

Font d'alimentació d'emergència per subministrament 

d'energia auxiliar. Per a dues bateries de 12 V en sèrie. 

Monitorització de l'estat de les bateries, sensors de 

temperatura.

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,500 22,72 11,36

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,500 19,53 9,77

Ajudant muntador

BP31WW15      Material u Font alimentació 24V 150A EN54‐4 ref. 581721 1,000 1.263,00 1.263,00

Instal.lació de font alimentació 24V 150A EN54‐4, 

marca Honeywell ref. 581721, col.locat en rack 19". 

Font d'alimentació d'emergència per subministrament 

d'energia auxiliar. Per a dues bateries de 12 V en sèrie. 

Monitorització de l'estat de les bateries, sensors de 

temperatura.

EP31WW15 1,00 1.284,13 1.284,13

EP31WW16      Partida u Bateria 12 V 150Ah 2,00 357,56 715,12

Instal.lació de bateria 12 V 150Ah  marca Honeywell 

referència 581731, instal.lat en rack 19"



BP31WW16      Material u Bateria 12 V 150Ah 1,000 347,00 347,00

Instal.lació de bateria 12 V 150Ah  marca Honeywell 

referència 581731, instal.lat en rack 19"

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,250 22,72 5,68

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,250 19,53 4,88

Ajudant muntador

EP31WW16 2,00 357,56 715,12

EM12WW03      Partida u SEI‐KIT 1,00 631,52 631,52

Instal.lació d'un SEI‐KIT, kit de comunicacions per 

connexió de dispositius externs a través de xarxa 

essernet, muntada superficialment al costat de la 

central d'incendis.

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador

BM12WW03      Material u SEI‐KIT 1,000 588,70 588,70

Instal.lació d'un SEI‐KIT, kit de comunicacions per 

connexió de dispositius externs a través de xarxa 

essernet, muntada superficialment al costat de la 

central d'incendis.

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

BMY12000      Material u P.p.elements especials p/centrals detecció 1,000 0,57 0,57

Part proporcional d'elements especials per a centrals de 

detecció

EM12WW03 1,00 631,52 631,52

EM12WW02      Partida u Targeta de xarxa 784840.10 essernet 62.5 kBd 2,00 174,82 349,64

Targeta de xarxa per connexió de centrals en xarxa 

essernet a 62.5kBd, marca Esser model 784840.10, 

muntada en central IQ8 CONTROL M0 ESSER i en kit SEI 

KIT. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador

BM12WW02      Material u Targeta de xarxa 784840.10 1,000 132,00 132,00

Targeta de xarxa per connexió de centrals en xarxa 

essernet a 62.5kBd, marca Esser model 784840.10, 

muntada en central IQ8 CONTROL M0 ESSER i en kit SEI 

KIT. 

BMY12000      Material u P.p.elements especials p/centrals detecció 1,000 0,57 0,57

Part proporcional d'elements especials per a centrals de 

detecció

EM12WW02 2,00 174,82 349,64

EP31WW17      Partida u Adaptador I2C‐RS232 TWI 1,00 185,85 185,85

Adaptador I2C‐RS232 TW, instal.lat dins SEI‐KIT. 

Convertidor bidireccional marca Honeywell referència 

583386.21 

BP31WW17      Material u Adaptador I2C‐RS232 TWI 1,000 143,60 143,60



Adaptador I2C‐RS232 TW, instal.lat dins SEI‐KIT. 

Convertidor bidireccional marca Honeywell referència 

583386.21 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador

EP31WW17 1,00 185,85 185,85

EP49WW18      Partida m Conductor ETH STP 2mts ref 583487 2,00 10,38 20,76

Conductor ETH STP 2mts marca Honeywell ref 583487 

instal.lat en el rack 19"

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,100 22,72 2,27

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,100 19,53 1,95

Ajudant muntador

BP49WW18      Material m Conductor ETH STP 2mts ref 583487 1,000 6,16 6,16

Conductor ETH STP 2mts marca Honeywell ref 583487 

instal.lat en el rack 19"

EP49WW18 2,00 10,38 20,76

EP49WW19      Partida m Conductor 2XV‐DOM (2xamplif‐DOM4) ref. 583477.21 2,00 53,56 107,12

Conductor 2XV‐DOM (2xamplif‐DOM4) marca 

Honeywell ref. 583477.21 instal.lat dins de rack 19"Honeywell ref. 583477.21 instal.lat dins de rack 19

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,100 22,72 2,27

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,100 19,53 1,95

Ajudant muntador

BP49WW19      Material m Conductor 2XV‐DOM (2xamplif‐DOM4) ref. 583477.21 1,000 49,34 49,34

Conductor 2XV‐DOM (2xamplif‐DOM4) marca 

Honeywell ref. 583477.21 instal.lat dins de rack 19"

EP49WW19 2,00 53,56 107,12

EP49WW20      Partida m Conductor DOM RJ45‐XVRJ45 ref. 583491 4,00 7,02 28,08

Conductor DOM RJ45‐XVRJ45 ref. 583491 marca 

Honeywell instal.lat en rack 19"

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,100 22,72 2,27

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,100 19,53 1,95

Ajudant muntador

BP49WW20      Material m Conductor DOM RJ45‐XVRJ45 ref. 583491 1,000 2,80 2,80

Conductor DOM RJ45‐XVRJ45 ref. 583491 marca 

Honeywell instal.lat en rack 19"

EP49WW20 4,00 7,02 28,08

EP49WW21      Partida m Conductor amplificador reserva RC22 2,00 37,01 74,02

Conductor amplificador reserva RC22, marca Honeywell 

ref. 583422.21 instal.lat en rack 19"



Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,100 19,53 1,95

Ajudant muntador

BP49WW21      Material m Conductor amplificador reserva RC22 1,000 32,79 32,79

Conductor amplificador reserva RC22, marca Honeywell 

ref. 583422.21 instal.lat en rack 19"

EP49WW21 2,00 37,01 74,02

EP49WW22      Partida m Conductor C6 6 línies altaveu 100V ref. 583452.21 8,00 62,79 502,32

Conductor C6 6 línies altaveu 100V marca Honeywell 

ref. 583452.21 instal.lat en rack 19"

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,100 22,72 2,27

Oficial 1a muntador

BP49WW22      Material m Conductor C6 6 linies altaveu 100V ref. 583452.21 1,000 58,57 58,57

Conductor C6 6 línies altaveu 100V marca Honeywell 

ref. 583452.21 instal.lat en rack 19"

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,100 19,53 1,95

Ajudant muntador

EP49WW22 8,00 62,79 502,32

EP74WW23 Partida u Panell ceg 3HU 19" DP3 ref 583706 2 00 42 36 84 72EP74WW23      Partida u Panell ceg 3HU 19" DP3 ref. 583706 2,00 42,36 84,72

Panell ceg 3HU 19" DP3 ref. 583706, marca Honeywell

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,200 22,72 4,54

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,200 19,53 3,91

Ajudant muntador

BP74WW23      Material u Panell ceg 3HU 19" DP3 ref. 583706 1,000 33,91 33,91

Panell ceg 3HU 19" DP3 ref. 583706, marca Honeywell

EP74WW23 2,00 42,36 84,72

EP74WW24      Partida u Conjunt suport 250mm ref. 584921 5,00 40,87 204,35

Conjunt suport 250mm ref. 584921marca Honeywell

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,100 22,72 2,27

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,100 19,53 1,95

Ajudant muntador

BP74WW24      Material u Conjunt suport 250mm ref. 584921 1,000 36,65 36,65

Conjunt suport 250mm ref. 584921marca Honeywell

EP74WW24 5,00 40,87 204,35

EP74WW25      Partida u Armari metàl.+bastid.rack 19´´,24 

U,1200x600x800mm,1 comp.,a/por

1,00 801,67 801,67



Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 

unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 800 mm (alçària x 

amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de 

vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i 

estructura fixa, col.locat. Inclou panell posterior i rodes 

giratòries per una carrega de 65kgr. Inclou regletes 

d'endolls per la connexió de tots els equips. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 1,000 22,72 22,72

Oficial 1a muntador

BP74WW25      Material u Armari peu metàl.+bastid.rack 

19´´,24U,1200x600x800mm,1comp./por

1,000 759,42 759,42

Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 

unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 800 mm (alçària x 

amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de 

vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i 

estructura fixa, col.locat. Inclou panell posterior i rodes 

giratòries per una carrega de 65kgr. Inclou regletes 

d'endolls per la connexió de tots els equips. 

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 1,000 19,53 19,53

Ajudant muntador

EP74WW25 1,00 801,67 801,67

EP32WW26      Partida u Transponder amb 12 sortides ref. 808610.10 1,00 159,13 159,13

Transponder amb 12 sortides marca Honeywell, ref. 

808610.10 per a gravació de 11 missatges específics 

configurables  i 1 de general d'averia. Inclou caixa 

blanca de superfície  ref. 788650.10. S'inclou la seva 

instal.lació al costat de la central i la seva connexió al 

bus de comunicacions. S'alimentarà amb 12V 

procedents de la central. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,500 22,72 11,36

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,500 19,53 9,77

Ajudant muntador

BP32WW26      Material u Transponder amb 12 sortides 1,000 138,00 138,00

Transponder amb 12 sortides marca Honeywell, ref. 

808610.10 per a gravació de 11 missatges específics 

configurables  i 1 de general d'averia. Inclou caixa 

blanca de superfície  ref. 788650.10. S'inclou la seva 

instal.lació al costat de la central i la seva connexió al 

bus de comunicacions. S'alimentarà amb 12V 

procedents de la central. 

EP32WW26 1,00 159,13 159,13

EM120012      Partida u Programació de central 1,00 1.268,07 1.268,07

Programació de central de megafonia, gravació de 

missatges segons instruccions de la DF. Jornada 

explicativa del funcionament del sistema.



BMY12000      Material u P.p.elements especials p/centrals detecció 1,000 0,57 0,57

Part proporcional d'elements especials per a centrals de 

detecció

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 30,000 22,72 681,60

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 30,000 19,53 585,90

Ajudant muntador

EM120012 1,00 1.268,07 1.268,07

1.2.1 1,00 19.345,06 19.345,06

1.2.2         Capítulo u ALTAVEUS 1,00 9.188,47 9.188,47

EP35WW30      Partida u Altaveu circ.sostre 5'',6W(RMS),EN54,100V,grapes 

p/encastar

210,00 33,71 7.079,10

Altaveu circular sostre 5'', potència 6W(RMS) ,EN54, 

marca Honeywell ref.LSC‐506, 100V,grapes per 

encastar, instal.lat en fals sostre

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,250 22,72 5,68

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,250 19,53 4,88

Ajudant muntador

BP35WW30      Material u Altaveu circ.sostre 5'',6W(RMS),EN54,100V,grapes 

p/encastar

1,000 23,15 23,15

Altaveu circular sostre 5'', potència 6W(RMS) ,EN54, 

marca Honeywell ref.LSC‐506, 100V,grapes per 

encastar, instal.lat en fals sostreencastar, instal.lat en fals sostre

EP35WW30 210,00 33,71 7.079,10

EP35WW31      Partida u Altaveu quad.sostre EWA‐BW06‐165/T 

EN54100V,p/munt.superf.

20,00 40,10 802,00

Altaveu quadrat de sostre o paret, marca Honeywell 

model EWA‐BW06‐165/T EN54, ref. 582420, 100V,per 

muntatge superficial 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,250 22,72 5,68

Oficial 1a muntador

BP35WW31      Material u Altaveu quad.sostre EWA‐BW06‐165/T 

EN54100V,p/munt.superf.

1,000 29,54 29,54

Altaveu quadrat de sostre o paret, marca Honeywell 

model EWA‐BW06‐165/T EN54, ref. 582420, 100V,per 

muntatge superficial 

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,250 19,53 4,88

Ajudant muntador

EP35WW31 20,00 40,10 802,00

EP35WW32      Partida u Projector so p/exteriors,10W,muntat superf.EN54‐24 

REF 582473

3,00 103,19 309,57

Projector so per exteriors, de potència10W,muntat 

superficialment, EN54‐24, marca Honeywell REF 

582473

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,750 22,72 17,04

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,750 19,53 14,65

Ajudant muntador

BP35WW32      Material u Projector so p/exteriors,10W,muntat superf.EN54‐24 

REF 582473

1,000 71,50 71,50



Projector so per exteriors, de potència10W,muntat 

superficialment, EN54‐24, marca Honeywell REF 

582473

EP35WW32 3,00 103,19 309,57

EP35WW33      Partida u Altaveu rectangular 6W(RMS),100V, REF 582425, 

encastat

10,00 66,00 660,00

Altaveu quadrat de sostre o paret, de potència 

6W(RMS),100V,marca Honeywell REF 582425 per 

muntatge encastat. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,250 22,72 5,68

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,250 19,53 4,88

Ajudant muntador

BP35WW33      Material u Altaveu quad.sostre 6W(RMS),100V,grapes REF 582425 1,000 55,44 55,44

Altaveu quadrat de sostre o paret, de potència 

6W(RMS),100V,marca Honeywell REF 582425 per 

muntatge encastat. 

EP35WW33 10,00 66,00 660,00

EP35WW34      Partida u Columna acústica p/int. ,50W, TSC50‐100 EN54 

REF.582453

2,00 168,90 337,80

Columna acústica per interiors, potència 50W, marca 

Honeywell, model TSC50‐100 EN54 REF.582453, 

col.locada amb fixacions mecàniques al parament

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,400 22,72 9,09

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,400 19,53 7,81

Ajudant muntador

BP35WW34      Material u Columna acústica p/int. ,50W, TSC50‐100 EN54 

REF.582453

1,000 152,00 152,00

Columna acústica per interiors, potència 50W, marca 

Honeywell, model TSC50‐100 EN54 REF.582453, 

col.locada amb fixacions mecàniques al parament

EP35WW34 2,00 168,90 337,80

1.2.2 1,00 9.188,47 9.188,47

1.2.3         Capítulo u CANALITZACIONS I CONDUCTORS 1,00 23.568,03 23.568,03

EY030002      Partida u Treballs varis 1,00 1.384,10 1.384,10



Treballs varis necessaris per la instal.lació del sistema de

megafonia:

* Destapar sostres i tornar a tapar

* Realitzar passos de paret de 15cm i de forjat per 

permetre el pas de la canalització que alimenta els 

altaveus i micros

* Tapar passos de paret i repassos de pintura de la zona 

afectada.

* Realització de forats en el ras i parets per instal.lar els 

altaveus encastats.

* Increment del temps de treball en el pas del tub 

corrugat en l'edifici Raval, desmuntatge i muntatge de 

llums que actuaran com a registres de cel ras. Destapar i

tornar a tapar canals existents....

* Realització dels passos en parets i forjats entre l'edifici 

Raval i Didó per permetre el pas de 16 línies de 

megafonia i 1 línea conductor UTP, a les tres plantes del 

edifici Didó.

* Realització de caixó de pladur de 3 mts de llargada i 

0.5mts d'ample en la planta baixa del edifici Raval, en la 

zona del cos de guàrdia. Inclou 3 capes de pintura 

plàstica blanca. Aquest caixó serà necessari per el pas 

34 línies de megafonia.

* Protecció del mobiliari, neteja de la zona afectada per 

els treballs, retirada de la possible runa a un abocador 

homologat i pagament de la taxa. Inclou el moviment 

del mobiliari en cas de ser necessari.

A0150000      Mano de obra h Manobre especialista 30,000 19,03 570,90p

Manobre especialista

C200H000      Maquinaria h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5‐20cm 10,000 4,38 43,80

Treballs varis:

* Desmontatge d'endolls existents

* Destapar sostre i tornar a tapar

* Passos de pared de 15cm

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 10,000 22,72 227,20

Oficial 1a electricista

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 10,000 22,72 227,20

Oficial 1a muntador

BDD1WW99      Material m Pladur 10,000 15,00 150,00

BDD1XX97      Material u taxa 1,000 65,00 65,00

BDD1WX99      Material u Part proporcional de pintura i material d'obra 2,000 50,00 100,00

EY030002 1,00 1.384,10 1.384,10

EMD6WW40      Partida m Conductor trenat,2x1,5mm2,sota tub, resistent al foc 5.470,00 1,63 8.916,10

Conductor trenat,2x1,5mm2, resistent al foc segons 

EN54, lliure d'halògens, col.locat en tub. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,015 22,72 0,34

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,015 19,53 0,29

Ajudant muntador

BMD60001      Material m Conductor trenat,2x1,5mm2,sota tub, resistent al foc 1,000 1,00 1,00



Conductor trenat+apantallat,2x1,5mm2,tub, resistent al 

foc

EMD6WW40 5.470,00 1,63 8.916,10

EG225915      Partida m Tub flexible corrugat PVC 

folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

5.430,00 1,39 7.547,70

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 

V, muntat sobre sostremort

BG225910      Material m Tub flexible corrugat 

PVC,folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V

1,020 0,63 0,64

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 

V

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,016 22,72 0,36

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,020 19,50 0,39

Ajudant electricista

EG225915 5.430,00 1,39 7.547,70

EG21291J      Partida m Tub rígid 

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,uni

ó end

75,00 3,48 261,00

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència 

a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 

una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 

muntat superficialment

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,050 19,50 0,98

Ajudant electricista

BG212910      Material m Tub rígid 

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N

1,020 1,33 1,36

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència 

a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 

una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BGW21000      Material u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 0,14 0,14

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,044 22,72 1,00

Oficial 1a electricista

EG21291J 75,00 3,48 261,00

EG2A0009      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,40x20mm,munt.superf. 88,00 8,84 777,92

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x20 

mm i muntada superficialment

BGW2A000      Material u P.p.accessoris p/canals plàstics 1,000 0,37 0,37

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques

BG2A0009      Material m Canal PVC rígid,lateral llis,40x20mm+separador 1,020 5,57 5,68

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x20 

mm i muntada superficialment



A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,066 19,50 1,29

Ajudant electricista

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,066 22,72 1,50

Oficial 1a electricista

EG2A0009 88,00 8,84 777,92

EG151512      Partida u Caixa 

deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,munt.superf.

62,00 10,86 673,32

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 

mm, amb grau de protecció normal, muntada 

superficialment

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,300 22,72 6,82

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,150 19,50 2,93

Ajudant electricista

BG151512      Material u Caixa 

deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,p/munt.superf.

1,000 0,83 0,83

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 

mm, amb grau de protecció normal i per a muntar 

superficialment

BGW15000      Material u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,000 0,28 0,28

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació 

quadrada

EG151512 62,00 10,86 673,32

EG31G306      Partida m Conductor Cu,UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat  1,00 2,95 2,95

fums,3x2,

Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 

kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 

mm2, col.locat en tub

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,015 22,72 0,34

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,015 19,50 0,29

Ajudant electricista

BG31G300      Material m Conductor de Cu UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV baixa 

emissivitat fums 3

1,020 2,27 2,32

Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 

kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 

mm2

EG31G306 1,00 2,95 2,95

EG329303      Partida m Conductor Cu UNE ES07Z1‐K (AS),baixa emissivitat 

fums,1x2,5mm2,m

1,00 1,05 1,05

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1‐K (AS), 

baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, 

muntat en canalització

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,010 22,72 0,23

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,010 19,50 0,20

Ajudant electricista

BG329300      Material m Conductor de Cu UNE ES07Z1‐K (AS),baixa emissivitat 

fums,1x2,5mm

1,020 0,61 0,62

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1‐K (AS), 

amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 

mm2

EG329303 1,00 1,05 1,05

EG329206      Partida m Conductor Cu UNE ES07Z1‐K (AS),baixa emissivitat 

fums,1x1,5mm2,c

1,00 0,85 0,85

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1‐K (AS),



BG329200      Material m Conductor de Cu UNE ES07Z1‐K (AS),baixa emissivitat 

fums,1x1,5mm

1,020 0,41 0,42

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1‐K (AS), 

amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 

mm2

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,010 19,50 0,20

Ajudant electricista

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,010 22,72 0,23

Oficial 1a electricista

EG329206 1,00 0,85 0,85

EG2A1902      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm,+ 

separador,munt.superf.

33,00 14,42 475,86

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 

mm amb separador i muntada superficialment

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,066 22,72 1,50

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,066 19,50 1,29

Ajudant electricista

BG2A1900      Material m Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm+separador 1,020 11,04 11,26

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 

mm amb separador

BGW2A000      Material u P.p.accessoris p/canals plàstics 1,000 0,37 0,37

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques

EG2A1902 33 00 14,42 475,86EG2A1902 33,00 14,42 475,86

EG2BWW42      Partida m Canal alumini 60x60mm, munt.superf. 46,00 38,26 1.759,96

Canal alumini, de 60x60 mm, muntada superficialment.

BGW2B000      Material u P.p.accessoris p/canals planxa acer 1,000 0,49 0,49

Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa 

d'acer

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,050 22,72 1,14

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,100 19,50 1,95

Ajudant electricista

BG2BWW42      Material m Canal alumini 50x80mm, munt.superf. 1,020 34,00 34,68

Canal alumini, de 60x60 mm, muntada superficialment.

EG2BWW42 46,00 38,26 1.759,96

FG22WW41      Partida m Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N, 85,00 3,31 281,35

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència 

a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, 

muntat com a canalització en cel ras, subjectada al 

sostre

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,050 22,72 1,14

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,050 19,50 0,98

Ajudant electricista

BG22RG10      Material m Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N, 1,020 1,17 1,19



Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència 

a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, 

per a canalitzacions soterrades

FG22WW41 85,00 3,31 281,35

EG241502      Partida m Tub flexible ac.galv.,DN=ref.21,munt.superf. 10,00 4,24 42,40

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 

referència 21 i muntat superficialment

BGW24000      Material u P.p.accessoris p/tubs flexibles acer 1,000 0,22 0,22

Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer

BG241500      Material m Tub flexible acer galv.,DN=ref.21 1,020 3,21 3,27

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 

referència 21

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,016 22,72 0,36

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,020 19,50 0,39

Ajudant electricista

EG241502 10,00 4,24 42,40

EG2A1502      Partida m Canal PVC rígid,lateral llis,40x60mm,+ 

separador,munt.superf.

48,00 8,84 424,32

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 

mm amb separador i muntada superficialment

BGW2A000      Material u P.p.accessoris p/canals plàstics 1,000 0,37 0,37BGW2A000      Material u P.p.accessoris p/canals plàstics 1,000 0,37 0,37

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques

BG2A1500      Material m Canal PVC rígid,lateral llis,40x60mm+separador 1,020 5,57 5,68

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 

mm amb separador

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,066 19,50 1,29

Ajudant electricista

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,066 22,72 1,50

Oficial 1a electricista

EG2A1502 48,00 8,84 424,32

EG151D12      Partida u Caixa 

deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,munt.superf.

5,00 17,50 87,50

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 

mm, amb grau de protecció normal, muntada 

superficialment

BGW15000      Material u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,000 0,28 0,28

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació 

quadrada

BG151D12      Material u Caixa 

deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,p/munt.superf.

1,000 2,93 2,93

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 

mm, amb grau de protecció normal i per a muntar 

superficialment

A012H000      Mano de obra h Oficial 1a electricista 0,500 22,72 11,36

Oficial 1a electricista

A013H000      Mano de obra h Ajudant electricista 0,150 19,50 2,93

Ajudant electricista

EG151D12 5,00 17,50 87,50



Cable per a transmissió de dades amb conductor de 

coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama 

segons UNE‐EN 50265, col.locat sota tub o canal. 

Conductor per alimentar a les tres estacions de 

trucades. 

A012M000      Mano de obra h Oficial 1a muntador 0,015 22,72 0,34

Oficial 1a muntador

A013M000      Mano de obra h Ajudant muntador 0,015 19,53 0,29

Ajudant muntador

BP434610      Material m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 

UTP,poliolefina/PVC,n/propag.fl

1,050 0,54 0,57

Cable per a transmissió de dades amb conductors de 

coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama 

segons UNE‐EN 50265

EP43XY89 301,00 1,20 361,20

EY03XX99      Partida u Desmuntatge d'instal.lació existent 1,00 570,45 570,45

Desmuntatge d'instal.lació de megafonia existent en 

l'edifici Didó format per:

* Desmuntatge de 55 altaveus encastats. Inclou la 

substitució de la placa 60x60cm del cel ras.

* Desmuntatge de comandaments instal.lats en la 

paret. Inclou repàs de pintura de la zona afectada.

* Retirada dels conductors (no de les canalitzacions que ( q

potser es podran aprofitar).

* Retirada a abocador homologat i pagament de la taxa. 

A0150000      Mano de obra h Manobre especialista 15,000 19,03 285,45

Manobre especialista

BDD1XX98      Material m Placa de pladur 60x60cm 55,000 4,00 220,00

BDD1XX97      Material u taxa 1,000 65,00 65,00

EY03XX99 1,00 570,45 570,45

1.2.3 1,00 23.568,03 23.568,03

1.2 1 52.101,56 52.101,56

1.3           Capítulo U PLÀNOLS AS BUILT 1 200,00 200,00



Un cop finalitzada l'obra. Realització d'un inventari de 

tota la instal.lació de megafonia format per:

* Llistat de tots els elements que conformen la 

instal.lació de megafonia, indicant marca, model, 

referències, potències, diàmetres i qualsevol altre 

característica definitòria del equip o accessori. El llistat 

es realitzarà amb programa informàtic a decidir per el 

Titular (excell, acces, TCQ...).

* Plànols AS‐Built de tots els elements que conformen 

la instal.lació de megafonia, indicant característiques 

definitòries dels elements i accessoris.

* Entrega de manuals i informació tècnica dels equips i 

accessoris. Realització del manual de funcionament i 

manteniment.

Aquest inventari serà propietat del Ajuntament de 

Terrassa i es podrà fer servir en futures licitacions 

d'obres. 

XPA0X1X1      Partida u Inventari instal.lació 1,00 200,00 200,00

1.3 1 200,00 200,00

1.4           Capítulo U CONTRACTE DE MANTENIMENT 1 250,00 250,00

XPA0X2X2      Partida u Contracte de manteniment anual. 1,00 250,00 250,00

1.4 1 250,00 250,00

1 1 61.967,66 61.967,66



PLEC DE CONDICIONS                                                                           

EG15           CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES                                    

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 
superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

_ 

 

EG21           TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS                                        

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 



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

- Muntat com a canalització soterrada 

- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d’obra 

- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 



Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en 
general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 
rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 
curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos 
enterrados. 

_ 

 



EG22           TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS                         

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L’estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 



El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en 
general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles 
(pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 
curvables. 



UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 
flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos 
enterrados. 

_ 

 

EG24           TUBS FLEXIBLES D'ACER                                            

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible d'acer galvanitzat, amb rosca o sense, de diàmetre nominal 50 mm com a màxim, muntat superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i fixació 

- El roscat a les caixes o mecanismes 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar instal·lat superficialment i fixat al suport amb grapes d'acer galvanitzat. 

En els canvis de direcció les grapes han d'anar a una distància >= 15 cm. 

Els tubs s'han de fixar a les caixes per mitjà de ràcords metàl·lics amb casquet de plàstic de rosca DIN 4430. El tub ha de quedar ben 
introduït i fixat en el ràcord. 

Distància entre punts de fixació:  <= 30 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 

 



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

_ 

 

EG2A           CANALS PLÀSTIQUES                                                

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a màxim, amb separador o sense i 
muntada superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació i nivellació 

- Tallat en curves i cantonades 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament. 

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o 
reblons. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram. 

Nombre de fixacions:  >= 3/m 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou les fixacions i les tapes. 

Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

_ 

 

EG31           CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV                                  

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, 
amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material 
lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS). 

- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 

- Cables subterranis de designació UNE RFV. 

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

- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre façanes i sostres. 

- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports. 

- Cables UNE RFV per anar directament enterrats 

- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 

- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

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

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

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 



En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

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

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

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la 
seva posició ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 

Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o sistemes que garanteixin tant la continuitat 
elèctrica com la de l’aïllament del cable. 

Han d’estar fets a l’interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. Sempre que sigui possible es faran coincidir 
amb alguna derivació. 

Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva coberta aïllant es pot complementar l’identificació 
mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i maniobra. 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ: 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que ofereixi 
aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han 
de malmetre l’aïllament del cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable fiador 
d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes 
canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts 
de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 

Separació màxima entre grapes: 

- Recorreguts horitzontals:  =< 0,6 m 

- Recorreguts verticals:  =< 1 m 

CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un 
conductor de fase per a subjectar el cable.  



La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense 
malmètrela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la 
línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en 
xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV: 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb 
un tub d’acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament, situada a 
l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

CABLES UNE RVFV DIRECTAMENT ENTERRATS: 

Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es necessari les pedres o arestes que 
sobresurtin. 

Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina. 

La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A continuació es col·locaran un rengle 
de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la presència de la línia elèctrica de sota. 

La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera. 

CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS: 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels 
cables. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 

Els extrems del cable s’han de segellar durant l’estesa i quan es prevegin interrupcions llargues de l’obra. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo. 

Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable complert no serà inferior a 18 D essent D el 
diàmetre del conductor aïllat més gran. 

Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot reduïr-se a la meitat. 



CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 

Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran 
politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha 
d’extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV: 

Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb 
conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no 
provocar tensions massa grans al conductor. 

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció (D=diàmetre del cable): 

- Cables unipolars:  =< 15 D 

- Cables multipolars:  =< 12 D 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva 
coberta. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

*UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61kV, para líneas de distribución y acometidas. 

_ 

 

EG32           CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1‐K              

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió assignada, per a instal.lacions 
fixes. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 



- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 

- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 

- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 

- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 

- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 

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

- Muntat superficialment 

- Col·locat en tub 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la 
seva posició ha de ser la fixada al projecte. 

Distància entre fixacions:  <= 40 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 



El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva 
coberta. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

_ 

 

EG41           INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS                                      

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 
4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En aquest cas, 
l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa també aïllant. En aquest cas 
l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 



Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

ICP: 

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 

PIA: 

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 



UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

_ 

 

EG42           INTERRUPTORS DIFERENCIALS                                        

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 



Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En aquest cas, 
l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’estar feta amb els borns de connexió que incorpora el 
mateix bloc diferencial. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 



BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

_ 

 

EP43           CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL.LICS                       

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats. 

S’han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 

- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat 

S’han contemplat els tipus de col·locació següents: 

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 

- Cables amb connectors als extrems, col·locats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 

- Col·locació del cable a dintre de la envoltant de protecció 

- Marcat del cable  

- Prova de servei 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 

En cables amb connectors als extrems: 

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 

- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La prova de servei ha d’estar feta. 

S’han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 

L’instal·lador ha d’aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació. 

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 



Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres instal·lacions. La secció interior del 
tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions 
elements d’altres instal·lacions. 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

La connexió d’ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d’estar fetes. La continuïtat del senyal ha 
de quedar garantida en els punts de connexió. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

La estesa del cable s’han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s’han de dur a 
terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop acabades les tasques d’estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, etc. 

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 

Durant les operacions d’estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S’ha de vigilar que el cable no es 
malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 

_ 

 



EP73           ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE VEU I DADES               

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Connectors fixes per a instal·lacions de comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes. 

S'han contemplat els tipus de connectors següents: 

- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Preparació de l'extrem del cable 

- Execució de la connexió 

- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 

Les connexions han d'estar fetes. 

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa de 
mecanismes. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 

En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360º al 
voltant del connector. 

L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla 
del propi connector. 

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 

La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat 
del cable de fibra òptica. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de cables, 
etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 

*UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con 
garantía de calidad. 

*EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, blindados, 
libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 

*EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 2002) 

_ 

 

EP7E           EQUIPS ELECTRÒNICS PER A TRANSMISSIÓ DE DADES                    

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats. 

S’han contemplat les partides d’obra següents: 

- Switch col·locat en armari rack de 19” 



- Hub col·locat en armari rack de 19” 

- Router col·locat en armari rack de 19” 

- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l’interior del PC 

- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l’interior del PC 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En elements col·locats dins de l’armari rack de 19”: 

- Col·locació dins de l’armari 

- Execució de les connexions elèctriques 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges 

En elements col·locats a l’interior del PC: 

- Retirada de la carcassa del PC 

- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 

- Comprovació del funcionament 

- Tancat de la carcassa del PC 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges 

ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L’ARMARI RACK DE 19”: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 

Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 

La porta de l’armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal·lació de dades. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l’apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable 
s’ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de 
connexió entre la fibra i el connector. 

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat 
del cable de fibra òptica. 

La prova de servei ha d’estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC: 

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 

Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de cables, 
etc. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC: 

Les targetes s’han d’introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme. 

No s’ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d’introduir la targeta, per tal de no malmetre el 
circuit imprès ni cap component electrònic. 

No s’han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 

La targeta s’ha de fixar a la carcassa del PC. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 

_ 
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Especificaciones técnicas

                                              13,9 A (aviso, 1/3 carga)

                                              5,6 A (aviso, 1/8 carga)

* El consumo indicado es para los dos canales, con ambas salidas cargadas con la máxima potencia de altavoces (2 x 400 W)

580232
Aplicación:

independientes de 400W de potencia y transformadores toroidales de salida para líneas 

de 100V, compatible con el sistema VARIODYN®

por los módulos DOM 4-8 o DOM 4-24 del sistema VARIODYN® D1.

Gestión y señales de entrada: Las dos entradas AF (señales de audio de entrada) 

y las líneas para gestión y monitorización, conectan con el módulo DOM del sistema 

VARIODYN® D1 mediante un sólo cable (ref. 583491).

Salidas 100V: Las salidas para líneas de 100V, simétricas y sin referencia a tierra, están 

temperatura alcance un valor crítico, el relé de carga del canal afectado se desconectará 

y se volverá a conectar automáticamente una vez la temperatura disminuya hasta un valor 

seguro.

Alimentación: Un conector europeo estándar para la alimentación y un fusible de protección 

se encuentran disponibles en la parte posterior del equipo. El cable de alimentación se 

incluye con el equipo. El suministro eléctrico de la etapa de potencia sólo puede realizarse 

mediante una línea de 3 hilos con toma de tierra.

Adaptado para alimentación de emergencia a 24Vdc mediante baterías, de acuerdo con 

EN54-16. Función de standby para ahorro de energía.

Para montaje en armario rack de 19” (2 HU).

Características y funciones
100V

a EN54

BS EN 60268-3, 55013 y 55020

contra sobrecalentamiento, sobrecarga y 

cortocircuito de las salidas

- Entrada combinada de audio y control

- Doble canal de salida para líneas de 100V

- Alimentación principal (230 Vac)

- Alimentación auxiliar de emergencia 24 

Vdc

- Led “Encendido”

- Led “Estado CPU”

- Led “Saturación”

- Led “Error”

- Led “Alimentación AC”

- Led “Alimentación DC”

Accesorios
583491  Cable DOM-XV para  

 transmisión de señales 

 de audio y control

583477.21  Cable 2XV-DOM para  

 transmisión del audio de  

 salida (para 2  

584921  Conjunto de soportes 

 de montaje

14630443  Tornillería de montaje rack

+ - + - 24 V

+ - + - 24 V

+  -

D 1

DO

A  2 2  
A  2 4  

DA               1  VA    24 VDO    D 1    
A 24 V D

Diagrama general / Amplificadores de potencia 2XD250 y 2XD400 conectados a DOM 4-24

Sistema Variodyn® D1 
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Especificaciones técnicas

582420
conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V, transductor de banda ancha 

de 165 mm protegido contra humedad y diseño Softline. Incluye conectores cerámicos y 

fusible térmico para incremento de la seguridad pasiva.

Caja de madera MDF (tablero DM) de alta densidad que asegura una baja resonancia y 

una calidad de sonido óptima para la emisión de mensajes de voz. Dispone de abrazaderas 

Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales 

de tornillo.

Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS.

192mm

82mm252 mm

Especificaciones técnicas

582421
24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y excelente inteligibilidad 

gracias a su transductor de banda ancha de 165 mm protegido contra humedad. Incluye 

conectores cerámicos y fusible térmico para incremento de la seguridad pasiva.

Chasis completamente metálico, resistente a impactos y a prueba de manipulaciones, con 

acabado resistente a la corrosión, que proporciona al equipo una protección permanente 

frente a las condiciones ambientales.

Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales 

de tornillo.

Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS.

192mm

80mm257 mm

Altavoces

Características y funciones

Características y funciones
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Especificaciones técnicas

582424
con transformador para línea de 100V y transductor de banda ancha de 200 mm protegido 

contra humedad. Incluye conectores cerámicos y fusible térmico para incremento de la 

seguridad pasiva.

Chasis metálico, resistente a impactos y UVA, con panel posterior cerrado.

Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales 

de presión.

Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS.

210mm

75 5mm

Especificaciones técnicas

582425
24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y diseño Softline.

Proporciona un sonido claro y equilibrado gracias a su transductor de banda ancha de 

165 mm protegido contra humedad. Incluye conectores cerámicos y fusible térmico para 

incremento de la seguridad pasiva.

Chasis en plástico ABS, resistente a impactos y a la corrosión. Sistema de protección 

adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de tornillo.

Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS.

195mm

88mm255 mm

Altavoces

Características y funciones

Características y funciones
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Especificaciones técnicas

582453
parte 8, equipado con 8 altavoces de banda ancha y chasis resistente a la corrosión, 

transformador para línea de 100V con 4 ajustes de potencia, así como un robusto cuerpo 

de aluminio con acabado en polvo y resistente a impactos que garantiza una prolongada 

conector cerámico de 2x2 polos y fusible térmico. Su elevado nivel de protección IP66 lo 

Esta columna acústica dispone de unos excelentes niveles de presión acústica y de 

calidad en la reproducción de mensajes de voz. 

Con su diseño estilizado se adapta discretamente al entorno y, gracias a la elevada 

direccionalidad de su emisión, la hacen especialmente adecuada para la sonorización 

de espacios particularmente reverberantes y acústicamente complicados, tales como 

auditorios, salas de conferencia, etc …

Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS.

971 mm

100mm

183 mm

974 mm

92mm
90mm 150

30-80

Incluye prensaestopas PG9 y soporte de montaje en pared giratorio.

Características y funciones
Cuerpo de aluminio

Apto para exteriores

Conforme a BS 5839, parte 8

Altavoces
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Especificaciones técnicas

   Cúpula ignífuga roja, similar a RAL 3000

LSC-506

de evacuación por voz está regulado por normativas.

Diseñado para montaje empotrado que lo hace ideal para su instalación en falsos techos 

o paneles. Su apariencia y color neutro (blanco RAL 9003) han sido escogidos para que 

el equipo resulte discreto en prácticamente cualquier interior.

Incorpora cúpula metálica ignífuga de protección para asegurar que, en caso de incendio, 

cualquier daño sufrido por el altavoz no provocará un fallo en la línea de altavoces a la que 

está conectado. De esta manera, se mantiene la integridad del sistema para garantizar 

que los mensajes de alerta e instrucciones pueden continuar siendo reproducidos por los 

altavoces de otras áreas y conectados a la misma línea. Esto garantiza la conformidad 

con BS5839-8.

Con transformador para línea de 70V/100V y transductor de banda ancha de 5”.

Incluye conectores cerámicos, fusible térmico y cableado resistente a temperaturas 

elevadas para cumplir con los requerimientos de EN-54-24.

181mm

129mm

155mm

Altavoces

Características y funciones
Elevada inteligibilidad para voz y 

reproducción de sonido superior

Facilidad de instalación

Selección de potencia sencilla

Perfecto para sistemas de evacuación 

por voz
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Sistema Variodyn® D1 
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MSU - Vista posterior y frontal

Especificaciones técnicas
Protección térmica:

Contactos auxiliares:

                                110 V, máx. 0,5 A

                                220 V, máx. 0,25 A

Datos generales:

583371.21
La unidad de interruptores principales (MSU) se utiliza para proteger la alimentación 

eléctrica de todos los componentes VARIODYN® D1 montados en un armario rack.

Además, dispone de una toma frontal para la conexión de un ordenador de servicio para 

tareas de mantenimiento local o remoto.

Cada una de las 3 fases puede soportar una carga máxima de 18 A. El interruptor de 

protección se desconecta automáticamente frente a un exceso de consumo, pero también 

puede ser utilizado de forma manual como interruptor para la conexión o desconexión de 

la alimentación.

Las condiciones de funcionamiento se muestran mediante los indicadores luminosos 

de estado en color verde. El estado de los interruptores también puede ser evaluado 

mediante los contactos auxiliares.

Dispone de una toma de 230 V y una conexión RJ45 frontales para la conexión de un PC 

de servicio.

Para montaje en armario rack de 19” (1 HU).

Características y funciones
Tres interruptores de protección, para 

limitación de corriente a 18A, con contactos 

de control e indicador luminoso

Toma de alimentación y conexión Ethernet 

para conexión de PC de mantenimiento

Tres contactos auxiliares de control para 

evaluación de la protección contra exceso 

de consumo

Posibilidad de conexión de hasta 4 

dispositivos a cada interruptor de 

protección

Cubierta de plástico para limitar el acceso a 

los interruptores frontales

20997

U

D 1

D 1

D 1

P
2  V

DOA

DA     
2  VDO       U U    D 1     

DOA

DOA

Ejemplo de aplicación del MSU

Accesorios
583486 Cable parcheo Ethernet 

 STP, 1 m Amarillo Cat5

583487  Cable parcheo Ethernet  

 STP, 2 m Amarillo Cat5

583488  Cable parcheo Ethernet  

 STP, 3 m Amarillo Cat5

14630443  Tornillería de montaje rack

Unidad de interruptores principales MSU (EN 54-16)
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Sistema Variodyn® D1 

Especificaciones técnicas
Entrada de audio:

Salida de audio:

Datos generales:

             cuerpo principal gris, similar a RAL 7037

583501.RE
La estación de llamadas digital DCS15 RE permite la selección de las líneas de altavoces, 

la transmisión de mensajes de voz, gongs y alarmas. Dispone de 12 pulsadores totalmente 

La consola de comunicación se conecta a cualquier bus DAL disponible (Digital Audio 

Link - Enlace digital de audio) en los DOM del sistema VARIODYN® D1, mediante cable 

por software). Todas las señales de control y de audio se transmiten de forma digital, y 

esta conexión está permanentemente monitorizada, conforme a EN60849, DIN VDE0828 

y EN54-16.

Es posible conectar hasta 4 estaciones de llamadas digitales a un DOM. Por descontado, 

cada estación de llamadas en el sistema puede generar, e incluso recibir, diferentes 

transmisiones de voz y señales de control simultáneamente. Una estación digital de 

llamadas puede estar separada hasta 300 m del DOM (esta distancia puede incrementarse 

teclado digitales DKM18 RE, con lo que el número total de pulsadores y leds disponibles 

se incrementa hasta 120 por consola. La funcionalidad del micrófono de la estación digital 

de llamadas está permanentemente monitorizada de forma acústica. La DCS15 RE 

incluye, además, una entrada y una salida de audio externas que pueden ser utilizadas 

para conectar dispositivos externos de audio, como reproductores de CD o unidades de 

grabación.

accesorio de montaje SMK opcional).

Características y funciones
Conforme a EN60849, DIN VDE0828 y 

EN54-16

Cableado estándar Cat.5

Micrófono electret con soporte “cuello de 

cisne” y diagrama cardioide

Monitorización permanente del micrófono 

y de la línea de transmisión hacia el 

correspondiente módulo interface

Altavoz para monitorización del 

micrófono, reproducción de mensajes o 

intercomunicación con otras estaciones

Convertidor AD/DA de 24 bits

Entrada/Salida de audio adicional (sólo 

DCS15); por ejemplo, para reproductores 

de CD

Posibilidad de comunicación dúplex con 

otras estaciones de llamada

Cableado redundante y conforme a 

EN54-16*

* Característica disponible para Q2/2015

Accesorios
583506      Módulo ampliación teclado  

 digital DKM18 RE

583311      Cubierta de seguridad para  

 teclado KCF3

583312      Accesorio SMK para  

 montaje enrasado en  

583316.21  Convertidor DAL-Fibra  

 óptica para extremo rack

583317.21  Convertidor Fibra óptica- 

 DAL para extremo DCS

583315.02  Fuente de alimentación  

 para convertidor Fibra  

 óptica-DAL

583307      Toma de conexión en pared  

 para DCS

583300.HO  Etiquetas “Honeywell”  

 para DCS

583318      Cubiertas para pulsadores  

 (12 unidades)

Estación de llamadas digital DCS15 RE (EN 54-16)

o pared. Para ello es necesario el uso de un kit para montaje empotrado SMK por cada 

unidad. También está disponible una cubierta transparente (KCF3) para el teclado que 

servirá como protección frente a pulsaciones accidentales. Las teclas protegidas de esta 

manera sólo podrán ser presionadas cuando se retira dicha cubierta. Esta cubierta permite 

la protección de grupos horizontales de 3 pulsadores.

Incluye un cable DAL Cat.5 de 3 m para la conexión de la estación digital de llamadas a la 

correspondiente toma en la pared.





   

61 

 

24 PLÀNOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




















