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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
  
 

1.1. Objecte del projecte 
 

L’objecte del projecte “Instal·lació de videovigilància a Masies Catalanes“ és la descripció 

de les actuacions per tal d’instal·lar 4 videocàmeres en diferents punts de la urbanització de 

Masies Catalanes d’acord amb el conveni de col·laboració entre el departament d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Albiol per a l’execució d’un projecte pilot 

en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.  

 

 

1.2. Situació actual  
 

S’ha detectat un risc raonable per a la seguretat pública a la urbanització de Masies 

Catalanes, amb un augment de casos durant els darrers mesos. Un sistema de 

videovigilància al municipi pot contribuir a assegurar la convivència ciutadana i a la 

utilització pacífica de les vies i espais públics i també pot resultar de gran utilitat per a la 

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per prevenir i poder investigar possibles il·lícits 

administratius i penals i en els casos en què es produeixin alteracions i desordres greus de la 

seguretat ciutadana, raons per les quals es pretén obtenir un registre en imatges. 

Atès que el municipi no disposa de policia local i que la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, 

que regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, 

i el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la Policia 

de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, reserven la utilització dels sistemes de 

videovigilància a les forces i cossos de seguretat, se subscriu aquest conveni de 

col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 

de l’Albiol. 

 

 

1.3. Àmbit d’actuació  
 

L’àmbit d’actuació del projecte és la urbanització de Masies Catalanes, els punts a col·locar 

les càmeres de videovigilància queden reflectits en el plànol adjunt.  

 

 

2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Es procedirà al replantejament dels punts on s’ubicaran els bàculs per la instal·lació de les 

càmeres. També es decidirà el traçat de les rases per col·locar la xarxa elèctrica que donarà 

subministra a cada càmera des de la  per tal d’on es  cada punt fresat del paviment de 

formigó de tota la superfície de l’actuació, i en els punts assenyalats serà necessària la 

realització de la demolició del paviment.   
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Les obres a realitzar són les següents: 

 

- Obertures de rases en la calçada per la instal·lació de la xarxa elèctrica des de les 

caixes elèctriques més properes als bàculs. 

- Instal·lació de la xarxa elèctrica i reposició del paviment afectat. 

- Formació de daus de formigó armat de 40x40. 

- Col·locació dels bàculs de 4 mts. 

- Instal·lació de les càmeres  

 

Sistema de lectura de matrícules orientades a la seguretat ciutadana mitjançant lectors ALPR i 

controlats per Mossos 

 

La instal·lació d’un sistema de lectura de matrícules orientades a la seguretat 

ciutadana mitjançant lectors ALPR i controlats per Mossos, contempla per part de la 

empresa instal·ladora: 

 

- La formació operativa del funcionament dels sistemes de seguretat ciutadana: 
 

- Esquema de composició de l'obra instal·lada 
- Pantalles de registres 
- Llistes de matrícules 
- Avisos 
- Configuració general 
- Ús llicències 
- Operativa de manteniment 

 

- Entrega de documentació "as built" 

 
- Treballs de connexió a la plataforma del Cos de Mossos d’esquadra (Verificació de 
dades, comunicacions i documentació necessària). 
 
- 4 equips de Seguretat Ciutadana composat per un lector de matricules i una 
càmera d’entorn per la identificació del vehicle (marca i color) així com l’escena. 
Inclou un armari metàl·lic exterior amb clau, switch PoE, protector sobretensions i avís 
d'obertura de la porta. 
Incorpora càmeres IP Gigabit ethernet amb Resolució 1280x1024 pixels @ 50fps. Rang 
de temperatura -30º a +60º. Il·luminació IR continua sincronitzada amb les lectures.  
Funcionament diürn i nocturn.  Bon funcionament enfront condicions 
meteorològiques adverses (contrallums, llum escassa o nul·la, boira, pluja o neu). 
Localització mitjançant coordenades GPS.  Motor de lectura de matrícules VaxALPR 
On Camera incorporat. Temps de Lectura inferior a 50ms. Fiabilitat en el 
reconeixement superior al 98% (tasa de detecció >95% i reconeixement > 98%). 
Capta vials en diferents sentits (2 vials fins a 6 metres d'amplada en total). Detecció 
de vehicles a més de 220 km/h. Lectura de matrícules de més de 80 països (UE). 
Inclou matricules de dues linies (Motos i furgonetes. Memòria per emmagatzemar les 
lectures en cas de fallida de comunicacions fins a 15min (Micro SD XC). 
Enviament de les dades (metadata, imatge lectura matricula i entorn) via HTTPS 
incorporant certificat digital per l'encriptació de les dades. Integració amb 
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plataforma del Cos de Mossos d'Esquadra. Incorpora registre d'activitats per 
diagnòstic i manteniment. Sincronització de temps via servidor extern. Treballs de 
connexió a la plataforma de CME 
Equip preparat per muntatge en bàcul exterior. 
Requereix de 220V i comunicacions. 

 

- Instal·lació de 4 punts de Seguretat Ciutadana. Inclou configuració, calibrat, 
programació, posta en marxa i control de qualitat. Inclou elements elevadors 
 
-4 sistemes de bateries per Punt de Seguretat Ciutadana. 
 
Equipaments recomanats: PSC/A - PSC/M - PSC/MA, Inclou: Armari metàl·lic d'exterior 
PVC 600x400x230, Panys amb clau i avís d'obertura de porta, Bateria de gel 12v 60h 
de cicle profund, Switch PoE 8/4 PoE, Carregador 12v 10A per bateries de Gel amb 5 
fases de càrrega, Controlador de carrega de bateries amb optimització del cicle de 
càrrega, protecció de descàrrega de bateria i sortida PoE, Protector sobretensions, 
Diferencial,  Magnetotèrmic, Mecanització i configuració dels elements,  
 
- Instal·lació de 4 sistemes de Bateries. Inclou configuració, programació i posta en 

marxa. 

 

- 4 Routers 4G industrial i antena per exterior. 4G, 2xEthernet, 2xSIM. Instal·lat i 

configurat (No inclou targeta SIM) 

 

 

Durant el temps que durin les obres, es senyalitzaran les zones perilloses i els desviaments 

d’acord amb les directrius donades per la Direcció Facultativa de l’obra i  l’Ajuntament. 

També es tindrà en compte, quan s’executin les obres de terra de l’esmentada zona, els 

serveis soterrats d’aigua, gas i telefonia actualment existents. 

   

 
3.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA  

 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 1 mes. 

 

El contractista presentarà un pla d’obres en què s’ajustarà al termini d’execució previst. Els 

temps previstos per a cada activitat s’han d’estimar atenent els rendiments dels equipaments 

emprats per la construcció i estalvi de temps mort. 

 

El termini de garantia s’estableix en (1) any a partir de l’acabament de les obres. 

 

Transcorregut el termini de garantia es donaran les obres per recepcionades. 
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4.- NORMATIVA 
 
GENERAL 
 
• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
• Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de 
los bomberos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 
25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10; aplicació 
voluntària fins al 11.09.10) 
• Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. 
Anexo II 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 
4/12/1991) 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995) 
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 
 
VIALITAT 
 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 
2/02/2000) 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” (BOE 17/09/1990) 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, 
control de 
calidad. 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). Posteriors 
modificacions: Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
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Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació 
pasa a denominar-se PG-4)  
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a 
formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts 
relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments. 
 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
quees modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. (BOE 6/6/2003) 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003) 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003) 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
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• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
• Decret 140/2003 del 7 de febrer, per el que s’ha estableixen criteris sanitaris de la cualitat 

de l’aigua de consum humà 

 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 
al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:(BOE 4/09/2006) 
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitosfijos 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
quees disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y susinstrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció 
d’errades (BOE 13/03/2001) 
• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 
19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008. 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa- 
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 
de 22/2/2007). 
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 
Baixa Tensió 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
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ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa- 
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç DOGC núm. 4827 de 
22/2/2007) 
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció 
d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” (BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa- 
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 
de 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE núm. 
279 de 19/11/2008) 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión,  ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 de 18/09/2002) 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
• TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les 

obres que afectin la xarxa de distribució eléctrica soterrada . 

 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies  
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5.- CONDICIONS REGLAMENTÀRIES 

5.1. Prescripcions tècniques 

El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el projecte es divideixen en diferents 

capítols en els que es defineixen: 

descripció de les obres del projecte i els diferents elements de l’obra. Primer apareixen les 

condicions que han de reunir els materials, dispositius i instal·lacions que s’han d’emprar, així 

com les seves característiques de cadascun, seguint a cada cas les normes i instruccions 

oficials vigents per a cadascun. Per altra banda es defineixen les característiques de cada 

unitat d’obra i l’assaig per a l’execució del Pla de control de qualitat de cada unitat. També 

s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les obres si és vàlid de les partides i 

unitats necessàries per a la seva completa i exhaustiva definició. Per últim queda 

especificada la forma d’abonament de les obres accessòries i de les partides alçades en 

cas que n’hi haguessin. 

5.2 Preus 

L’estudi de tots els preus que figuren en els quadres corresponents, es detalla en la 

justificació de preus.  

En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes: 

a) Mà d’obra:

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la 

zona, i s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats 

segons els conceptes estimats a la legislació vigent. 

b) Maquinària:

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost 

horari a partir del preu d’adquisició deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la 

màquina, així com les despeses de conservació i assegurances.  

En cada cas han estat calculades les despeses horàries i combustibles, lubricants i 

personal conductor o mecànic. 

Per últim, s’han tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i 

que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’han obtingut les 

depeses horàries de cadascuna de les màquines. 

c)Preu dels materials a peu d’obra:

Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-

lo amb els import de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o 

trencament durant la manipulació dels materials. 
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Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren 

en els estats d’amidaments, tenint en compte, d’una banda, el rendiment de cada 

màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans 

auxiliars i diversos necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots 

aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel concepte de 

cost indirecte, un augment arrodonit del 2% del cost directe corresponent. La suma 

d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari 

descompost total de cada unitat d’obra, el detall del qual es traslladarà als 

corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 

En el cas de tenir que executar  partides no existents a la justificació de preus, es 

formalitzaran els corresponents preus contradictoris a partir dels preus unitaris existents 

a la justificació de preus. En el cas de no existir preus unitaris es recorrerà a la base de 

preus d’ITEC o en el seu defecte i cas de no existir preu en d’altres bases de preus 

reconegudes (ATTL, Ajuntament Barcelona, AMB, FCSA, IMU, INCASOL, PATRIMONI, 

ACA) de l’any d’execució de les obres. En el cas de no existir cap preu unitari en les 

bases de preus de l’ITEC o les altres bases de preus  referides, els preus els proposarà 

el contractista i cas de considerar conformitat, seran aprovats  per la direcció 

Facultativa. 

 5.3. Amidaments i pressupostos 

En el capítol Pressupost del Projecte, figuren les cubicacions i amidaments detallats 

de cada unitat d’obra, fets d’acord amb les prescripcions que sobre el tema 

s’inclouen en el Plec. A aquests amidaments se’ls aplica els preus continguts en les 

justificacions de preus per a l’obtenció dels pressupostos parcials i totals. 

6- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS 

Els equips necessaris per als sistemes de videovigilància seran objecte de la corresponent 

licitació per al seu subministrament, mentre que pel que fa a les instal·lacions necessàries per 

al seu funcionament seran executades per la brigada municipal.  
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7- PRESSUPOST 

El Pressupost puja a la quantitat de: 

CAPÍTOL IMPORT (€) 

1. OBRA CIVIL 6.644,08 

2. CÀMERES LECTURA MATRÍCULES 34.084,10 

SUMA CAPITOLS 40.728,18 

DESPESES GENERALS (13%) 5.294,66 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 2.443,69 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 48.466,53 

IVA (21%) 10.177,97 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (AMB IVA) 58.644,50 

Puja el present Pressupost General de Licitació a l'expressada quantitat de: 
CINQUANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(58.644,50€). 

L’Albiol, març de 2021. 

Arquitecte Cap de Serveis Tècnics 
Josep Frederic Pérez Pastor  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
1 DADES DE L'OBRA 

 
 
Tipus d’obra: Instal·lació de videovigilància a Masies Catalanes  

 
 
Emplaçament:   Terme municipal de l’Albiol 
 
 
Promotor:   Ajuntament de l’Albiol 
 
Pressupost Contracte: 58.644,50€ 
 
Núm. de treballadors:  3      
 
L’objecte del projecte “Instal·lació de videovigilància a Masies Catalanes“ és la 
descripció de les actuacions per tal d’instal·lar 4 videocàmeres en diferents punts de la 
urbanització de Masies Catalanes d’acord amb el conveni de col·laboració entre el 
departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Albiol per a 
l’execució d’un projecte pilot en matèria de videovigilància per part de la policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra.  
 
 
 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 
 
L’àmbit d’actuació del projecte és la urbanització de Masies Catalanes, els punts a 
col·locar les càmeres de videovigilància queden reflectits en el plànol adjunt.  
 
 
 
3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució 
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i 
malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves  
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
a les obres de construcció. 

 



En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi 
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes 
i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial 
Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent 
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent 
per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11è). 

 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 

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 l'execució de l'obra, 
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 

que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 



i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autònoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o
activitat que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són 
els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la

tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la
individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar 
les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només 
els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 
distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del 
treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 



Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot 
i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

    - Riscos derivats del funcionament de grues  
    - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 
 

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

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

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
 

3.3.3 ENDERROCS 
 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 



- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

 
 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
 

3.3.5  FONAMENTS 
 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
 

 3.3.6  ESTRUCTURA 
 

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



- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
 

3.3.7  RAM DE PALETA 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
 

3.3.8  COBERTA 
 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
 

3.3.9  REVESTIMENTS I ACABATS 



 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
 
 

3.3.10 INSTAL.LACIONS 
 

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

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

- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 
RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 
1 Treballs amb riscos especialment Salou de sepultament, 

enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics 

suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la 

normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades 
o vigilades 

 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis 
 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 



 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

                 10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 
prefabricats pesats.  

 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les 
individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis 
de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
             - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre 

les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, 

tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions 

existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves 

proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb 

revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del 
radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 

protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes 

(xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament 

instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
 

3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 



 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 

projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 
cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 
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 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb 

perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire 

 
 

3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el 
tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes 
(xarxes, lones) 

  
 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 
normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i 
en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat 
dels possibles accidentats. 

 
 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització:18/12/1997 

 
 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 



Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 
obras de construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 
construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i 
Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
· RD 485/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud 
en el trabajo 

 
· RD 486/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

   
· RD 487/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores 

 
· RD 488/97 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización 

 
· RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

 
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual 

 
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de 
treball 



Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

O.  d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
   Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 
03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II 

(BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y 
cerámica 
Correcció  d'errades:BOE: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades:BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e 
instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de 
Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables 
para obras 
Modificació: O. de 16 de novembre de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos 
con riesgo de amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 



Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades:BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para 

distintos medios de protección personal de trabajadores  
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 

metálicos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores 

auditivos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 

soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes 
de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas 
aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75              

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de 
protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de 
protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de 
protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 
amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
      Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  



A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 



Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
3 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

 
1 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 



  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
  
Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a 
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
  
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i 
quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de 
quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància 
d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a 
la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 
24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a 
una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els 
forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 
1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins de 
les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del 
conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar 
en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies 
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
  
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 



UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar 
net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 



Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari 
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: 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 amb aquesta finalitat 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: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran 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. Tubs flexibles: 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 que s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins 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 sobre 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. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. 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. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al 
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts 
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: 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 RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, 
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K 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. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament 
o enrotllament 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. 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 han 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. RV-K O RZ1-K 
superficial: 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. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 



quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de 
la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que 
el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou 
de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de 
terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases 
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior 
del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  

  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions 
per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al 
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 
172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de 
satèl·lit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 



Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la 
instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de 
ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les 
antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal captat i 
transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; 
situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb 
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per 
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense 
necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una 
derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han 
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt 
i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un 
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable 
coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser 
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm 
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran 
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la 
xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. 
Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, 
armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 
  
Execució 



Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la 
seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de 
l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, 
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de 
diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà 
també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució 
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la 
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de 
l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, 
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 



Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o 
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió 
entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha 
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 
serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, 
DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1, 
Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
3.1 Megafonia 
És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en locals d’edificis. 
  
Components  
Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors... 
Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents nivells de línies principals de 
distribució, brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, 
derivació i distribució. 
Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 
Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador d’energia elèctrica procedent 
de la instal·lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats 
adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les 
especificades en la DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i 
pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts 
nivells de vibració o soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han 
de fer sense tensió a la línia. 



Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat 
amb tres punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar 
fixats sòlidament. L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 
encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de 
quedar connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 
Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor, selector de programes, 
central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns 
de connexió. La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. Un cop instal·lat i 
connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense 
tensions. La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les 
connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals i safates.  
ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so  

  
3.2 Interfonia i vídeo 
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i un sistema 
interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-
exterior. 
  
Components  
A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a 
fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de 
permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors diferents a la 
telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat 
protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  
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ANNEX 1 
 

1. Objecte 

En aquest annex es descriu un sistema de lectura de plaques de matrícules OCR 

(Reconeixement òptic de caràcters) / ANPR (Automatic Number Plate Recognition). 

Els sistemes OCR/ANPR objecte d’aquest document són del tipus fix i es poden instal·lar en: 

· Pals o columnes, al marge de la via 

· Pòrtics sobre al centre de la via 

· Pals o columnes, tipus bàcul centrats amb l’eix de la via 

 

2. Requisits tècnics del sistema OCR/ANPR 

Especificacions i prestacions del sistema 

· Temps de lectura per placa: inferior a 50m 

· Resolució (mpx): mínim 1280px x 1024px  

· Velocitat : mínim 25 fps 

· Il·luminació IR: Polsada i sincronitzada, o continua. 

· Càmera IP: IP 65, IP 66 o IP67 

· Enviament de dades al servidor extern, mínim POE 100Mb 

· Localització i integració de dades. GPS per a equips mòbils 

· Encriptació de les dades  

· Lectura de plaques de matrícula amb dues línies (motos i furgonetes) 

· Lectura de plaques de matrícula model Unió Europea i/o caràcters llatins 

internacionals  

· La lectura de plaques de 3 línies (ciclomotors) es considera una millora 

· La possibilitat de lectura de qualsevol altre tipus de plaques de matrícula 

internacionals amb altres tipus de caràcters es considera com una millora dels 

requisits mínims. En cas de tenir aquesta capacitat, cal també fer la transliteració a 

caràcters llatins equivalents. 

· Funcionament diürn i nocturn  

· Mitjana de temps real, de consulta per placa: <1s 

Especificacions i prestacions de la unitat de lectura de sistema de càmeres 

· El sistema ha d'estar en funcionament les 24 hores, 365 dies a l'any i ha de permetre 

la lectura automàtica de les plaques de matrícula dels vehicles que circulin dins del 

seu àmbit de control, tant de dia com de nit. 

· El sistema d’OCR/ANPR ha de tenir un nivell de detecció de >95% sobre el total del 

pas de vehicles i un nivell de fiabilitat de lectura de matrícules correctes sobre les 

Pals o columnes, al marge de la via
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detectades de >98%, amb una fiabilitat total de lectura de matrícules correctes sobre 

el total dels vehicles de pas de >93%, segons prova de fiabilitat in situ. 

· La unitat de lectura OCR/ANPR ha de ser una unitat integrada en una o diferents 

carcasses per a tots els elements: càmera per a lectura de plaques sensible a 

l'infraroig, càmera per a la captura d'imatges a color, electrònica de control, unitat de 

procés, il·luminació IR i comunicacions. La càmera ANPR ha de comptar amb una 

càmera integrada per a la captura d'imatges a color amb qualitat suficient, que 

permeti distingir el color i la marca del vehicle. 

· La  unitat  de lectura  OCR/ANPR ha  de  treballar  en un  rang de temperatura  entre 

-30ºC a + 50ºC. 

· La unitat de lectura OCR/ANPR ha de disposar de la capacitat de guardar la 

informació durant un màxim de 15 minuts, per fer front a talls puntuals a les 

comunicacions i la capacitat d’enviar aquestes dades tan aviat com aquesta 

comunicació es restableixi. 

· La unitat de lectura OCR/ANPR ha de llegir les matrícules dels vehicles de forma 

automàtica i correcta. 

· La unitat de lectura OCR/ANPR ha de llegir correctament les matrícules dels vehicles 

que circulen a una velocitat de fins a 200 km/h. 

· La unitat de lectura OCR/ANPR ha de ser capaç de fer el seu propi registre 

d'activitats, que es podrà enviar al sistema central de l’empresa comunicant, errades 

o mal funcionament del sistema, perquè els serveis de manteniment puguin fer el 

diagnòstic.  

· La unitat de lectura OCR/ANPR ha de tenir un mecanisme de sincronització de 

temps. A aquest efecte la DGP ha d’establir el servidor NTP (Network Time Protocol) 

que caldrà usar. 

· El manteniment imprescindible de la càmera ha de ser mínim i limitar-se a la neteja 

periòdica de la part exterior de la carcassa i de la finestra de la cambra. 

 

3. Emmagatzematge de les dades 

El sistema d’enviament de dades serà en línia i no generarà cap base de dades o magatzem 

de dades intermedi entre el lector de plaques de matrícula (OCR) i el servidor de la Direcció 

General de la Policia, excepte el necessari per emmagatzemar un màxim de 15 (quinze) 

minuts de dades davant d’un tall de les comunicacions sobtat.  

El sistema ha de ser accessible exclusivament a les persones autoritzades. 

El sistema ha de garantir l’enviament d’informació a la plataforma de la Direcció General de 

Policia. 
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4. Confidencialitat 

L’empresa licitadora ha de signar un acord de confidencialitat amb la Direcció General de 

Policia i l’ajuntament del municipi on s’instal·li el servei. 

L’empresa licitadora, una vegada adjudicatària, ha de facilitar a la Direcció General de la 

Policia les dades d’un nombre reduït de tècnics que, prèviament validats per la Direcció 

General de la Policia, podran fer les tasques de manteniment dels equips que continguin 

qualsevol dada de caràcter personal. S’haurà d’especificar els treballadors fixos de 

l’empresa, i contractats amb la descripció de la seva capacitat tècnica, titulació de què 

disposen degudament acreditada i dedicats al contracte assumit. 

En cas d’intervenció tècnica sobre l’equip lector de plaques de matrícula (OCR), prèviament 

a les accions que correspongui dur a terme, l’empresa ha de sol·licitar a la Direcció General 

de la Policia autorització per fer la intervenció en la forma i temps que es determinin.  

A aquest efectes, la Direcció General de la Policia ha de facilitar el protocol d’actuació entre 

l’empresa adjudicatària i el gestor del sistema. 

L’empresa adjudicatària es compromet a facilitar el control, l’auditoria i la inspecció de 

l’empresa, els sistemes i les dades relatives a la instal·lació, gestió o control del/s lector/s de 

plaques de matrícula (OCR) instal·lat/s.  

 

5. Garantia i manteniment 

L’empresa licitadora haurà de donar garantia mínima d’un any dels equips instal·lats. També 

haurà de garantir un contracte de manteniment anual amb el compromís de donar resposta 

davant de qualsevol incidència o avaria i solucionar-la en un termini màxim de 72 hores. 

L’empresa adjudicatària haurà d’assumir les evolucions del software dels equips i mantenir-

los actualitzats, així com ajustar-se a les possibles evolucions dels sistemes de transmissió 

de dades i/o protocols de comunicació amb la DSIP. 

 

6. Lliurament  de dades 

La DGP ha de publicar un servei web al quals s’haurà de connectar l’OCR/ANPR per 

comunicar la lectura de matrícula i els fotogrames d’on s’extreu la lectura. Aquesta 

comunicació haurà de ser xifrada mitjançant https. Així mateix s’ha de requerir que 

l’OCR/ANPR presenti un certificat client que permeti a la DGP confirmar la identitat del 

sistema que està fent la comunicació de la matrícula. La DGP ha d’establir les 

característiques d’aquest certificat. 

En la comunicació de la lectura de matrícula i els fotogrames, el servei web de la DGP 

requerirà, a més,  la informació següent: 

· Codi entitat: Codi de l’entitat que identifica l’entitat davant la DGP. Aquest serà lliurat 

per la mateixa DGP per seguir un ordre lògic de registre i l’identificarà de manera 

unívoca en el sistema integrat d’OCR/ANPR. 

· Codi lector: Codi del lector que l’identifica de manera unívoca. Aquest serà lliurat per la 

mateixa DGP per seguir un ordre lògic del tipus de lector. L’identificarà unívocament 

en el sistema i s’usarà en cadascuna de les comunicacions de lectura que es facin 

posteriorment. 

· Ubicació: Coordenades x,y del punt on s’ha fet la lectura de matrícula.  
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· Data: Data en què s’ha fet la lectura. 

· Hora: Hora en què s’ha fet la lectura. 

· Marca, model, color i tipus vehicle: De manera opcional, per als OCR/ANPR que 

tinguin capacitat de determinar-los automàticament, s’ha de donar la possibilitat de 

proporcionar aquesta informació del vehicle. 

El format dels fotogrames enviats serà estàndard del tipus JPEG o similar. S’enviaran dues 

imatges per cada matrícula llegida. Una imatge correspondrà a la placa de matrícula, 

perquè, en cas de necessitat, es pugui contrastar la imatge amb la lectura feta per 

l’OCR/ANPR. L’altra imatge serà de l’entorn i ha de permetre visualitzar el vehicle perquè, 

en cas de necessitat, se’n pugui identificar marca, model i color. Totes dues imatges han de 

tenir una mida màxima establerta per la DGP.  

Cal incorporar una marca d’aigua en la imatge on es reflecteixi la data i l’hora de la captura i 

la identitat de l’equip lector. 

En el cas que tot hagi funcionat correctament, el servei web de la DGP retornarà un codi que 

identificarà unívocament la lectura en concret comunicada.  

Si s’ha produït algun tipus d’error se’n retornarà la informació. 

 

7. Certificació del sistema OCR/ANPR 

Les empreses licitadores han de presentar memòria tècnica conforme compleixen els 

requisits d’aquest annex tècnic. 

A més, les empreses licitadores hauran de fer una prova de fiabilitat ‘in situ’ dels sistemes 

proposats. Aquesta prova l’haurà de dur a terme una empresa certificadora independent 

acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) en àrees relacionades amb la 

naturalesa de la prova, com el calibratge d’instruments de mesura, el trànsit o la seguretat. 

La Direcció General de Policia haurà de donar el vistiplau a l’empresa escollida, en base a 

aquest criteri i al compliment del requisits tècnics establerts al punt 6.1 d’aquest document, 

pel que fa al procediment d’assaig utilitzat.  

La prova de fiabilitat tindrà lloc a fi i efecte que l’empresa licitadora pugui demostrar que la 

solució proposada satisfà la ràtio de fiabilitat de reconeixement de matrícules exigit en 

aquest Annex 1. 

7.1. Característiques de la prova de fiabilitat 

Les condicions de realització de la prova de fiabilitat són les següents:  

· S’ha de fer a la ubicació definitiva. S’ha d’instal·lar un sistema de captació de vídeo 

per fer la prova, en el qual s’enregistraran totes les dades de la prova amb l’objectiu 

de comprovar i verificar els requisits exigits. Una vegada finalitzada la prova i 

analitzada la fiabilitat del sistema, les gravacions han de ser destruïdes de forma 

immediata. 

· Els equipaments instal·lats a la prova de fiabilitat (càmeres, focus IR i programari) 

han de ser els que s’instal·laran definitivament i en la ubicació definitiva sobre la 

columna existent (instal·lació definitiva). 

· L’empresa licitadora haurà de comunicar a l’empresa certificadora la marca i model 

de tots els equips instal·lats. 

· S’ha de fer en condicions atmosfèriques favorables. 
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· Les jornades de la prova han de ser les recomanades per les empreses 

certificadores, sempre que compleixin un mínim de 1.000 lectures de matrícula o de 

72 hores. 

· S’han de tenir en compte vehicles (cotxes, camions, motocicletes) amb matrícula de 

la Unió Europea i / o caràcters llatins internacionals.  

· Per a cada lectura el sistema ha d’enregistrar una imatge completa del vehicle amb 

la matrícula i crear la seva entrada en text a la base de dades. Cada lectura ha de 

tenir associada l’hora i la data. 

· Al dia següent de donar per finalitzada la prova de fiabilitat, l’empresa licitadora ha 

d’entregar a l’empresa certificadora el programari amb les matrícules enregistrades a 

la base de dades de l’aplicació (text i imatge de captura) i el clip de vídeo amb 

l’enregistrament continu, sense cap manipulació prèvia de l’adjudicatària. 

· El clip de vídeo entregat ha de tenir l’hora i la data sobreposades. Aquesta hora ha 

d’estar sincronitzada amb l’hora enregistrada a la base de dades, ha de tenir la 

resolució suficient per poder llegir la matrícula del vehicle i ha de ser el mateix flux 

que l’utilitzat per l’OCR/ANPR. 

· La prova s’ha de donar per vàlida si la ràtio de fiabilitat de reconeixement de 

matrícules obtinguda és igual o superior a la ràtio especificada als requisits tècnics. 

· Si la primera prova de fiabilitat no fos vàlida, l’empresa licitadora pot fer els 

ajustaments oportuns, per poder fer una segona prova en les mateixes condicions 

que la primera. 

· Si en la segona prova de fiabilitat l’empresa no obté la certificació, l’empresa serà 

exclosa de l’expedient d’adquisició.  

· El cost generat per la prova de fiabilitat és a càrrec de l’empresa licitadora. En cas de 

necessitar una segona prova, el cost d’aquesta segona prova també és a càrrec de 

l’empresa adjudicatària. 

· La prova de fiabilitat s’ha de fer a l’empresa adjudicatària. 

 

8. Documentació prova de fiabilitat in situ 

Una vegada realitzada la prova de fiabilitat, l’empresa adjudicatària ha de lliurar a la Direcció 

General de la Policia i a l’ajuntament contractant del sistema lector de plaques de matrícula 

(OCR) el resultat de la prova mitjançant un document, el qual certificarà si el sistema 

compleix amb el requisits establerts a l’Annex 1. Al document ha de constar la informació 

següent: 

· Objecte de l’assaig  

· Característiques del equip i/o equips si n’hi ha més d’un instal·lat: fabricant, marca, 

model, numero de sèrie, software, versió de software 

· Resolució de l’equip 

· Distància focal 

· Ubicació de l’equip, per coordenades GPS, amb certificat in situ i denominació de la 

via. Identificació de l’equip i numeració, si n’hi ha més d’un. 
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· Plànols o croquis de la zona d’escala no superior a 1:1000 i, si escau, també 

fotografies, en els quals caldrà identificar els punts on està  instal·lada la càmera, el 

camp de visió cobert per cadascuna de les càmeres i els punts on es projecta 

instal·lar els rètols d’avís al públic de la presència de càmeres 

· IMD diària de vehicles que circulen per l’espai vigilat 

· Sincronisme horari 

· Procediment de l’assaig 

· Nombre de carrils que detecten i sentit de circulació 

· Certificat de la prova de fiabilitat in situ que garanteixi els índexs de detecció i lectura 

d’acord amb els requisits mínims detallats en l’apartat 2 d’aquest Annex 1 

El sistema de OCR/ANPR ha de tenir un nivell de detecció de >95% sobre el total del pas de 

vehicles i un nivell de fiabilitat, lectura de matrícules correctes sobre les detectades de >98% 

amb una fiabilitat total de lectura de matrícules correctes sobre el total dels vehicles de pas 

de >93%, segons prova de fiabilitat in situ. 
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Instal·lació de càmeres de videovigilància

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/03/21 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,58000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,58000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,40000 €

A0140000 h Manobre 19,07000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,18000 €



Instal·lació de càmeres de videovigilància

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/03/21 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,98000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,87000 €

C1503000 h Camió grua 51,73000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 44,69000 €

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,97000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,86000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,96000 €

EQSEGCI4 Ut Equip de Seguretat Ciutadana composat per un lector de matricules i una càmera d'entorn per la
identificació del vehicle (marca i color) així com l'escena. Inclou un armari metàl·lic exterior amb
clau, switch PoE, protector sobretensions i avís d'obertura de la porta.
Incorpora càmeres IP Gigabit ethernet amb Resolució 1280x1024 pixels @ 50fps. Rang de
temperatura -30º a +60º. Il·luminació IR continua sincronitzada amb les lectures. Funcionament
diürn i nocturn. Bon funcionament enfront condicions meteorològiques adverses (contrallums, llum
escassa o nul·la, boira, pluja o neu). Localització mitjançant coordenades GPS. Motor de lectura
de matrícules VaxALPR On Camera incorporat. Temps de Lectura inferior a 50ms. Fiabilitat en el
reconeixement superior al 98% (tasa de detecció >95% i reconeixement > 98%). Capta vials en
diferents sentits (2 vials fins a 6 metres d'amplada en total). Detecció de vehicles a més de 220
km/h. Lectura de matrícules de més de 80 països (UE). Inclou matricules de dues linies (Motos i
furgonetes. Memòria per emmagatzemar les lectures en cas de fallida de comunicacions fins a
15min (Micro SD XC).

6.630,33000 €



Instal·lació de càmeres de videovigilància

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/03/21 Pàg.: 3

MATERIALS

ARMB232 Ut Bateria per Punt de Seguretat Ciutadana.
Equipaments recomanats: PSC/A - PSC/M - PSC/MA,
Inclou: Armari metàl·lic d'exterior PVC 600x400x230, Panys amb clau i avís d'obertura de porta,
Bateria de gel 12v 60h de cicle profund, Switch PoE 8/4 PoE, Carregador 12v 10A per bateries de
Gel amb 5 fases de càrrega, Controlador de carrega de bateries amb optimització del cicle de
càrrega, protecció de descàrrega de bateria i sortida PoE, Protector sobretensions, Diferencial,
Magnetotèrmic,

950,00000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 19,85000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,93000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,11000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,99000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,17000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,26000 €

BDK21465 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis 14,07000 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

19,04000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,80000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,05000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,81000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,45000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

12,84000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,63000 €

BHM31J8A u Suport troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5

310,89000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €

CADEIX u - Càmera IP Dahua HDTV codificació H.265 y H.264 triple stream
- WDR 120dB, dia/nit amb filtre ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- Resolució 5MP (2592x1944) a 20 ips, 1080P (1920x1080) a 50 ips
- Xip de Intel.ligència Artificial per analítiques com detecció de cares, protecció de perímetres, etc..
- Supervisió múltiple remota a través de navegador web, CMS (DSS/PSS) y DMSS
- Òptica motoritzada de 2,7 ~ 13,5 mm
- Il·luminació nocturna amb tecnologia Starlight o via infraroig fins a 50 metres
- IP67 i IK10 de resistència a impactes.
- Targeta Micro SDXC Kingston de memòria flash de 64 GB incorporada.
- Router industrial amb muntatge de carril DIN per comunicacions 3G/4G
- Armari de bateries amb bateria de gel de 60ah de cicle profund (sense manteniment).
- Plaques senyalització zona videovigilada

1.450,00000 €

CAIXSERT u caixa fusibles estanca IP45 i fusibles 32,00000 €
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P-1 ARMBAT60 Ut Instal·lació de bateries per Punt de Seguretat
Ciutadana.
Equipaments recomanats: PSC/A - PSC/M -
PSC/MA,
Inclou: Armari metàl·lic d'exterior PVC 600x400x230,
Panys amb clau i avís d'obertura de porta, Bateria de
gel 12v 60h de cicle profund, Switch PoE 8/4 PoE,
Carregador 12v 10A per bateries de Gel amb 5 fases
de càrrega, Controlador de carrega de bateries amb
optimització del cicle de càrrega, protecció de
descàrrega de bateria i sortida PoE, Protector
sobretensions, Diferencial, Magnetotèrmic,
Mecanització i configuració dels elements
Inclou configuració, programació i posta en marxa.

Rend.: 1,000 1.119,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 3,850 /R x 20,40000 = 78,54000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,850 /R x 23,65000 = 91,05250

Subtotal: 169,59250 169,59250

Materials

ARMB232 Ut Bateria per Punt de Seguretat Ciutadana.
Equipaments recomanats: PSC/A - PSC/M -
PSC/MA,
Inclou: Armari metàl·lic d'exterior PVC 600x400x230,
Panys amb clau i avís d'obertura de porta, Bateria de
gel 12v 60h de cicle profund, Switch PoE 8/4 PoE,
Carregador 12v 10A per bateries de Gel amb 5 fases
de càrrega, Controlador de carrega de bateries amb
optimització del cicle de càrrega, protecció de
descàrrega de bateria i sortida PoE, Protector
sobretensions, Diferencial,  Magnetotèrmic,

1,000      x 950,00000 = 950,00000

Subtotal: 950,00000 950,00000

COST DIRECTE 1.119,59250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.119,59250

P-2 CAMVI555 Ut Instal·lació d'equip de Seguretat Ciutadana composat
per un lector de matricules i una càmera d'entorn per
la identificació del vehicle (marca i color) així com
l'escena. Inclou un armari metàl·lic exterior amb clau,
switch PoE, protector sobretensions i avís d'obertura
de la porta.
Incorpora càmeres IP Gigabit ethernet amb
Resolució 1280x1024 pixels @ 50fps. Rang de
temperatura -30º a +60º. Il·luminació IR continua
sincronitzada amb les lectures. Funcionament diürn i
nocturn. Bon funcionament enfront condicions
meteorològiques adverses (contrallums, llum escassa
o nul·la, boira, pluja o neu). Localització mitjançant
coordenades GPS. Motor de lectura de matrícules
VaxALPR On Camera incorporat. Temps de Lectura
inferior a 50ms. Fiabilitat en el reconeixement
superior al 98% (tasa de detecció >95% i
reconeixement > 98%). Capta vials en diferents
sentits (2 vials fins a 6 metres d'amplada en total).
Detecció de vehicles a més de 220 km/h. Lectura de
matrícules de més de 80 països (UE). Inclou
matricules de dues linies (Motos i furgonetes.
Memòria per emmagatzemar les lectures en cas de

Rend.: 1,000 7.158,93 €
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fallida de comunicacions fins a 15min (Micro SD XC).
Enviament de les dades (metadata, imatge lectura
matricula i entorn) via HTTPS incorporant certificat
digital per l'encriptació de les dades. Integració amb
plataforma del Cos de Mossos d'Esquadra. Incorpora
registre d'activitats per diagnòstic i manteniment.
Sincronització de temps via servidor extern. Treballs
de connexió a la plataforma de CME
Equip preparat per muntatge en bàcul exterior.
Inclou Router 4G i servei de manteniment
Inclou la p.p de direcció d'obra i formació operativa
del funcionament de sistemes.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 12,000 /R x 20,40000 = 244,80000

A012H000 h Oficial 1a electricista 12,000 /R x 23,65000 = 283,80000

Subtotal: 528,60000 528,60000

Maquinària

EQSEGCI4 Ut Equip de Seguretat Ciutadana composat per un lector
de matricules i una càmera d'entorn per la
identificació del vehicle (marca i color) així com
l'escena. Inclou un armari metàl·lic exterior amb clau,
switch PoE, protector sobretensions i avís d'obertura
de la porta.
Incorpora càmeres IP Gigabit ethernet amb
Resolució 1280x1024 pixels @ 50fps. Rang de
temperatura -30º a +60º. Il·luminació IR continua
sincronitzada amb les lectures.  Funcionament diürn i
nocturn.  Bon funcionament enfront condicions
meteorològiques adverses (contrallums, llum escassa
o nul·la, boira, pluja o neu). Localització mitjançant
coordenades GPS.  Motor de lectura de matrícules
VaxALPR On Camera incorporat. Temps de Lectura
inferior a 50ms. Fiabilitat en el reconeixement
superior al 98% (tasa de detecció >95% i
reconeixement > 98%). Capta vials en diferents
sentits (2 vials fins a 6 metres d'amplada en total).
Detecció de vehicles a més de 220 km/h. Lectura de
matrícules de més de 80 països (UE). Inclou
matricules de dues linies (Motos i furgonetes.
Memòria per emmagatzemar les lectures en cas de
fallida de comunicacions fins a 15min (Micro SD XC).

1,000 /R x 6.630,33000 = 6.630,33000

Subtotal: 6.630,33000 6.630,33000

COST DIRECTE 7.158,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.158,93000

CAMVIGDE u Instal·lació d'un punt amb Sistema de videovigilància
pel Control d'abocaments indeguts composat per una
càmera IP, un armari exterior metàl·lic de bateries,
tancament amb clau, router 4G, switch PoE, protector
sobretensions i avís d'obertura de porta.

- Càmera IP Dahua HDTV codificació H.265 y H.264

Rend.: 1,000 2.110,75 €
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triple stream
- WDR 120dB, dia/nit amb filtre ICR, 3D-DNR, AWB,
AGC, BLC
- Resolució 5MP (2592x1944) a 20 ips, 1080P
(1920x1080) a 50 ips
- Xip de Intel.ligència Artificial per analítiques com
detecció de cares, protecció de perímetres, etc..
- Supervisió múltiple remota a través de navegador
web, CMS (DSS/PSS) y DMSS
- Òptica motoritzada de 2,7 ~ 13,5 mm
- Il·luminació nocturna amb tecnologia Starlight o via
infraroig fins a 50 metres
- IP67 i IK10 de resistència a impactes.
- Targeta Micro SDXC Kingston de memòria flash de
64 GB incorporada.
- Router industrial amb muntatge de carril DIN per
comunicacions 3G/4G
- Armari de bateries amb bateria de gel de 60ah de
cicle profund (sense manteniment).
- Plaques senyalització zona videovigilada

Inclou la configuració, ajustos, programació posta en
marxa i control de qualitat. Inclou elements elevadors.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 15,000 /R x 20,40000 = 306,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 15,000 /R x 23,65000 = 354,75000

Subtotal: 660,75000 660,75000

Materials

CADEIX u - Càmera IP Dahua HDTV codificació H.265 y H.264
triple stream
- WDR 120dB, dia/nit amb filtre ICR, 3D-DNR, AWB,
AGC, BLC
- Resolució 5MP (2592x1944) a 20 ips, 1080P
(1920x1080) a 50 ips
- Xip de Intel.ligència Artificial per analítiques com
detecció de cares, protecció de perímetres, etc..
- Supervisió múltiple remota a través de navegador
web, CMS (DSS/PSS) y DMSS
- Òptica motoritzada de 2,7 ~ 13,5 mm
- Il·luminació nocturna amb tecnologia Starlight o via
infraroig fins a 50 metres
- IP67 i IK10 de resistència a impactes.
- Targeta Micro SDXC Kingston de memòria flash de
64 GB incorporada.
- Router industrial amb muntatge de carril DIN per
comunicacions 3G/4G
- Armari de bateries amb bateria de gel de 60ah de
cicle profund (sense manteniment).
- Plaques senyalització zona videovigilada

1,000      x 1.450,00000 = 1.450,00000

Subtotal: 1.450,00000 1.450,00000
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COST DIRECTE 2.110,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.110,75000

P-3 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 13,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,420 /R x 20,18000 = 8,47560

Subtotal: 8,47560 8,47560

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 57,98000 = 2,78304

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,127 /R x 17,83000 = 2,26441

Subtotal: 5,04745 5,04745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12713

COST DIRECTE 13,65018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65018

P-4 F219FFC0 m Tall en paviment de qualsevol tipus, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,18000 = 5,04500

Subtotal: 5,04500 5,04500

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,86000 = 2,46500

Subtotal: 2,46500 2,46500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07568

COST DIRECTE 7,58568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58568

P-5 F222D123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor
i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 51,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 20,18000 = 16,14400

Subtotal: 16,14400 16,14400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 17,83000 = 7,13200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,483 /R x 57,98000 = 28,00434
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Subtotal: 35,13634 35,13634

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24216

COST DIRECTE 51,52250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,52250

P-6 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,18000 = 4,03600

Subtotal: 4,03600 4,03600

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 8,87000 = 1,77400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 57,98000 = 7,01558

Subtotal: 8,78958 8,78958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06054

COST DIRECTE 12,88612
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,88612

P-7 F2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials, transport i gestió

Rend.: 1,000 41,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,860 /R x 19,07000 = 16,40020

Subtotal: 16,40020 16,40020

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,900 /R x 27,97000 = 25,17300

Subtotal: 25,17300 25,17300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16400

COST DIRECTE 41,73720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,73720

P-8 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 91,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 22,58000 = 3,61280

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,18000 = 3,22880
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A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,07000 = 9,15360

Subtotal: 15,99520 15,99520

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 27,97000 = 4,47520

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 4,96000 = 0,79360

Subtotal: 5,26880 5,26880

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 66,93000 = 70,27650

Subtotal: 70,27650 70,27650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23993

COST DIRECTE 91,78043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,78043

P-9 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,07000 = 0,57210

A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 22,58000 = 0,33870

Subtotal: 0,91080 0,91080

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,80000 = 3,78000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1188      x 66,93000 = 7,95128

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,17000 = 0,34680

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

2,020      x 0,26000 = 0,52520

Subtotal: 12,60328 12,60328

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01366

COST DIRECTE 13,52774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,52774
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P-10 FDK26288 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 51,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 19,07000 = 17,16300

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,58000 = 10,16100

Subtotal: 27,32400 27,32400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 51,73000 = 8,58718

Subtotal: 8,58718 8,58718

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,070      x 19,85000 = 1,38950

BDK21465 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 14,07000 = 14,07000

Subtotal: 15,45950 15,45950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40986

COST DIRECTE 51,78054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,78054

P-11 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 33,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,07000 = 6,67450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 22,58000 = 7,90300

Subtotal: 14,57750 14,57750

Materials

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 19,04000 = 19,04000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 37,99000 = 0,07978

Subtotal: 19,11978 19,11978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21866

COST DIRECTE 33,91594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,91594

FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,04 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,40000 = 0,40800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,65000 = 0,78045

Subtotal: 1,18845 1,18845

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,80000 = 1,83600

Subtotal: 1,83600 1,83600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01783

COST DIRECTE 3,04228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04228

FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,40000 = 0,30600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,65000 = 0,35475

Subtotal: 0,66075 0,66075

Materials

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 1,05000 = 1,07100

Subtotal: 1,07100 1,07100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00991

COST DIRECTE 1,74166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74166

P-12 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,40000 = 0,81600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,65000 = 0,94600

Subtotal: 1,76200 1,76200

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,81000 = 2,86620
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Subtotal: 2,86620 2,86620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02643

COST DIRECTE 4,65463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65463

P-13 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,40000 = 4,08000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000

Subtotal: 8,81000 8,81000

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,45000 = 1,47900

Subtotal: 1,64900 1,64900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13215

COST DIRECTE 10,59115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59115

P-14 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 27,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 20,40000 = 4,75320

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 23,65000 = 5,51045

Subtotal: 10,26365 10,26365

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,63000 = 4,63000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 12,84000 = 12,84000

Subtotal: 17,47000 17,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15395

COST DIRECTE 27,88760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,88760

P-15 FHM31J8A u Suport troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4
m d'alçària, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 458,69 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/03/21 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,65000 = 12,53450

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,07000 = 4,76750

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,40000 = 10,81200

Subtotal: 28,11400 28,11400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 51,73000 = 27,41690

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 44,69000 = 23,68570

Subtotal: 51,10260 51,10260

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 66,11000 = 22,54351

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 45,62000 = 45,62000

BHM31J8A u Suport troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 4 m, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 310,89000 = 310,89000

Subtotal: 379,05351 379,05351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42171

COST DIRECTE 458,69182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,69182

P-17 INTERCP u Cala intercepció canalització enllumenat Rend.: 1,000 86,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,65000 = 11,82500

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,07000 = 57,21000

Subtotal: 69,03500 69,03500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,83000 = 8,91500

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,300 /R x 27,97000 = 8,39100

Subtotal: 17,30600 17,30600

COST DIRECTE 86,34100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,34100

P-18 PPPSEGS1 U Part proporcional partida de seguretat i salut a l'obra Rend.: 1,000 200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 PPSEGSAL2 u Part proporcional partida de seguretat i salut a l'obra Rend.: 1,000 970,02 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

PPSEGSAL3 u Part proporcional partida seguretat i salut a l'obra Rend.: 1,000 80,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

SEGSALUT Ut Partida de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

SERVMBAT u servei de manteniment d'un sistema d'autonomia
elèctrica amb bateria

Rend.: 1,000 132,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 20,40000 = 61,20000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 23,65000 = 70,95000

Subtotal: 132,15000 132,15000

COST DIRECTE 132,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,15000

SERVMMSC u Servei de manteniment d'un sistema de Seguretat
Ciutadana amb lectura de matrícules. Servei segons
el conveni actual amb Mossos d'Esquadra.

Rend.: 1,000 572,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 13,000 /R x 20,40000 = 265,20000

A012H000 h Oficial 1a electricista 13,000 /R x 23,65000 = 307,45000

Subtotal: 572,65000 572,65000

COST DIRECTE 572,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 572,65000
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PARTIDES D'OBRA

P-16 INSTELE u instal·lació elèctrica des de base bàcul fins a extrem,
inclou:
- Caixa fusibles estanca IP45
- fusibles
- cable 3x2,5 mm2

Rend.: 1,000 73,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 23,65000 = 23,65000

Subtotal: 23,65000 23,65000

Materials

CAIXSERT u caixa fusibles estanca IP45 i fusibles 1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

Partides d'obra

FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

10,000      x 1,74166 = 17,41660

Subtotal: 17,41660 17,41660

COST DIRECTE 73,06660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,06660
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Instal·lació de càmeres de videovigilància

AMIDAMENTS Data: 02/03/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 192020CVID
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 F219FFC0 m Tall en paviment de qualsevol tipus, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 F222D123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,800 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

4 F2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials, transport i gestió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,800 0,150 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
2 15,000 0,800 0,800 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,800

5 INTERCP u Cala intercepció canalització enllumenat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,800 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

7 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 FDK26288 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

EUR



Instal·lació de càmeres de videovigilància

AMIDAMENTS Data: 02/03/21 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,800 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

11 FHM31J8A u Suport troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

13 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

14 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 INSTELE u instal·lació elèctrica des de base bàcul fins a extrem, inclou:
- Caixa fusibles estanca IP45
- fusibles
- cable 3x2,5 mm2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 PPPSEGS1 U Part proporcional partida de seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 192020CVID
Capítol 02  CÀMERES LECTURA MATRÍCULES

1 CAMVI555 Ut Instal·lació d'equip de Seguretat Ciutadana composat per un lector de matricules i una càmera d'entorn per la
identificació del vehicle (marca i color) així com l'escena. Inclou un armari metàl·lic exterior amb clau, switch
PoE, protector sobretensions i avís d'obertura de la porta.
Incorpora càmeres IP Gigabit ethernet amb Resolució 1280x1024 pixels @ 50fps. Rang de temperatura -30º a
+60º. Il·luminació IR continua sincronitzada amb les lectures. Funcionament diürn i nocturn. Bon funcionament
enfront condicions meteorològiques adverses (contrallums, llum escassa o nul·la, boira, pluja o neu).
Localització mitjançant coordenades GPS. Motor de lectura de matrícules VaxALPR On Camera incorporat.
Temps de Lectura inferior a 50ms. Fiabilitat en el reconeixement superior al 98% (tasa de detecció >95% i
reconeixement > 98%). Capta vials en diferents sentits (2 vials fins a 6 metres d'amplada en total). Detecció de
vehicles a més de 220 km/h. Lectura de matrícules de més de 80 països (UE). Inclou matricules de dues linies
(Motos i furgonetes. Memòria per emmagatzemar les lectures en cas de fallida de comunicacions fins a 15min

EUR
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AMIDAMENTS Data: 02/03/21 Pàg.: 3

(Micro SD XC).
Enviament de les dades (metadata, imatge lectura matricula i entorn) via HTTPS incorporant certificat digital per
l'encriptació de les dades. Integració amb plataforma del Cos de Mossos d'Esquadra. Incorpora registre
d'activitats per diagnòstic i manteniment. Sincronització de temps via servidor extern. Treballs de connexió a la
plataforma de CME
Equip preparat per muntatge en bàcul exterior.
Inclou Router 4G i servei de manteniment
Inclou la p.p de direcció d'obra i formació operativa del funcionament de sistemes.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 ARMBAT60 Ut Instal·lació de bateries per Punt de Seguretat Ciutadana.
Equipaments recomanats: PSC/A - PSC/M - PSC/MA,
Inclou: Armari metàl·lic d'exterior PVC 600x400x230, Panys amb clau i avís d'obertura de porta, Bateria de gel
12v 60h de cicle profund, Switch PoE 8/4 PoE, Carregador 12v 10A per bateries de Gel amb 5 fases de càrrega,
Controlador de carrega de bateries amb optimització del cicle de càrrega, protecció de descàrrega de bateria i
sortida PoE, Protector sobretensions, Diferencial,  Magnetotèrmic, Mecanització i configuració dels elements
Inclou configuració, programació i posta en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PPSEGSAL2 u Part proporcional partida de seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Data: 02/03/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 192020CVID

Capítol 01 OBRA CIVIL

1 F219FFC0 m Tall en paviment de qualsevol tipus, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)

7,59 30,000 227,70

2 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

13,65 12,000 163,80

3 F222D123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material
excavat (P - 5)

51,52 9,600 494,59

4 F2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials, transport i gestió (P - 7)

41,74 22,800 951,67

5 INTERCP u Cala intercepció canalització enllumenat (P - 17) 86,34 4,000 345,36

6 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
6)

12,89 4,800 61,87

7 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 9)

13,53 15,000 202,95

8 FDK26288 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 10)

51,78 2,000 103,56

9 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 11)

33,92 2,000 67,84

10 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8)

91,78 1,800 165,20

11 FHM31J8A u Suport troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau
de formigó (P - 15)

458,69 5,000 2.293,45

12 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 12)

4,65 150,000 697,50

13 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 13)

10,59 25,000 264,75

14 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 14)

27,89 4,000 111,56

15 INSTELE u instal·lació elèctrica des de base bàcul fins a extrem, inclou:
- Caixa fusibles estanca IP45
- fusibles
- cable 3x2,5 mm2 (P - 16)

73,07 4,000 292,28

16 PPPSEGS1 U Part proporcional partida de seguretat i salut a l'obra (P - 18) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Capítol 01.01 6.644,08

Obra 01 Pressupost 192020CVID

Capítol 02 CÀMERES LECTURA MATRÍCULES

1 CAMVI555 Ut Instal·lació d'equip de Seguretat Ciutadana composat per un lector de
matricules i una càmera d'entorn per la identificació del vehicle (marca
i color) així com l'escena. Inclou un armari metàl·lic exterior amb clau,

7.158,93 4,000 28.635,72

EUR



Instal·lació de càmeres de videovigilància

PRESSUPOST Data: 02/03/21 Pàg.: 2

switch PoE, protector sobretensions i avís d'obertura de la porta.
Incorpora càmeres IP Gigabit ethernet amb Resolució 1280x1024
pixels @ 50fps. Rang de temperatura -30º a +60º. Il·luminació IR
continua sincronitzada amb les lectures. Funcionament diürn i nocturn.
Bon funcionament enfront condicions meteorològiques adverses
(contrallums, llum escassa o nul·la, boira, pluja o neu). Localització
mitjançant coordenades GPS. Motor de lectura de matrícules
VaxALPR On Camera incorporat. Temps de Lectura inferior a 50ms.
Fiabilitat en el reconeixement superior al 98% (tasa de detecció >95%
i reconeixement > 98%). Capta vials en diferents sentits (2 vials fins a
6 metres d'amplada en total). Detecció de vehicles a més de 220 km/h.
Lectura de matrícules de més de 80 països (UE). Inclou matricules de
dues linies (Motos i furgonetes. Memòria per emmagatzemar les
lectures en cas de fallida de comunicacions fins a 15min (Micro SD
XC).
Enviament de les dades (metadata, imatge lectura matricula i entorn)
via HTTPS incorporant certificat digital per l'encriptació de les dades.
Integració amb plataforma del Cos de Mossos d'Esquadra. Incorpora
registre d'activitats per diagnòstic i manteniment. Sincronització de
temps via servidor extern. Treballs de connexió a la plataforma de CME
Equip preparat per muntatge en bàcul exterior.
Inclou Router 4G i servei de manteniment
Inclou la p.p de direcció d'obra i formació operativa del funcionament
de sistemes.

(P - 2)

2 ARMBAT60 Ut Instal·lació de bateries per Punt de Seguretat Ciutadana.
Equipaments recomanats: PSC/A - PSC/M - PSC/MA,
Inclou: Armari metàl·lic d'exterior PVC 600x400x230, Panys amb clau
i avís d'obertura de porta, Bateria de gel 12v 60h de cicle profund,
Switch PoE 8/4 PoE, Carregador 12v 10A per bateries de Gel amb 5
fases de càrrega, Controlador de carrega de bateries amb optimització
del cicle de càrrega, protecció de descàrrega de bateria i sortida PoE,
Protector sobretensions, Diferencial, Magnetotèrmic, Mecanització i
configuració dels elements
Inclou configuració, programació i posta en marxa. (P - 1)

1.119,59 4,000 4.478,36

3 PPSEGSAL2 u Part proporcional partida de seguretat i salut a l'obra (P - 19) 970,02 1,000 970,02

TOTAL Capítol 01.02 34.084,10

EUR
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Instal·lació de càmeres de videovigilància

RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/03/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 6.644,08

Capítol 01.02  CÀMERES LECTURA MATRÍCULES 34.084,10

Obra 01 Pressupost 192020CVID 40.728,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

40.728,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 192020CVID 40.728,18

40.728,18

euros



Instal·lació de càmeres de videovigilància

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 40.728,18

13 % Despeses Generals SOBRE 40.728,18..................................................................... 5.294,66

6 % Benefici Industrial SOBRE 40.728,18.......................................................................... 2.443,69

Subtotal 48.466,53

21 % IVA SOBRE 48.466,53............................................................................................... 10.177,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 58.644,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )
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