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Resum

En aquest document es detalla el plec de prescripcions tècniques particulars corresponent al 
projecte 'Instal·lació d'equipament de trànsit  a una carretera e integració amb centre de 
control'.
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A.1.Prescripcions generals

Títol: “Equipament de trànsit a la C-16(E-9), tram p.k. 21 (Terrassa) – p.k. 16 (Sant Cugat) 
i interconnexió de vídeo i dades entre els centres de control CIVICAT, TABASA i AUTEMA”.

A.1.1.Autoritat i facultats del director facultatiu. Interpretació i 
aclariments  del  projecte.  Copies  autoritzades.  Llibre 
d’ordres, Assistència i inspecció d’obra. Vigilant d’obra. 
Recusacions.

El Director Facultatiu de l’obra, que serà Enginyer de Camins, Canals i Ports o Enginyer 
Tècnic  d'Obres  Públiques,  tindrà  autoritat  total  sobre  la  forma i  condicions  en  que  ha 
d’executar-se  cada  unitat  d’obra  sense  perjudici  de  les  atribucions  específiques  que la 
legislació vigent atorga als Enginyer Tècnics.

A més de totes les facultats que corresponen al  Director,  que s’aniran detallant  al  llarg 
d’aquests Plecs, es missió específica seva la direcció i vigilància del mateix, bé mitjançant 
dels representants, i això amb autoritat tècnica, completa i indiscutible, inclòs allò no previst 
taxativament en aquests Plecs, sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació 
amb els treballadors que, per l’execució de les obres d’adaptació i obres annexes que es 
porten a lloc puguin inclòs, amb causa justificada, recusar el contractista, si es considera 
que acceptar aquesta resolució es útil i necessari  per a una correcta marxa de l’obra.

Tots els dubtes i consultes respecte a l’execució dels treballadors que composen l’obra es 
dirigiran  per  escrit  a  la  Direcció  Facultativa,  que  contestarà  a  les  mateixes  pel  mateix 
procediment, fent constància en els documents de les dates en que es realitzen el seu 
lliurament i expedició.

El contractista podrà obtenir, al seu càrrec, còpies de tots els plànols del Projecte necessaris 
per  l’obra  i  en  el  número  que  desitgi,  sol·licitant-los  al  Director  Facultatiu  qui,  si  el 
Contractista el desitja així, autoritzar amb la seva firma dites còpies.

Les  reclamacions  que el  Contractista  vulgui  fer  contra  les  ordres donades  pel  Director 
Facultatiu,  només  podrà  presentar-les,  a  través  del  mateix,  davant  l’Administració 
contractant, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en aquests 
Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars.

Contra les instruccions  d’ordre tècnic  o facultatiu  del  Director  d’obra,  no s’admetrà cap 
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reclamació, podent el contractista salvar la seva responsabilitat, si l’estima oportú, mitjançant 
exposició raonada, dirigida al Director Facultatiu, el qual podrà limitar la seva contestació al 
acusament de rebut que, en tot cas, serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

El contractista tindrà sempre en l’Oficina de l’Obra i a disposició de la Direcció Facultativa, 
un "Llibre d’Ordres" amb els seus fulls  per triplicat, amb tots els requisits que, a l’efecte, 
estableix  la  legislació  vigent.  La  Direcció  escriurà  al  mateix  aquelles  dades que cregui 
convenients. Així mateix, el contractista podrà fer ús del llibre amb aquesta finalitat.

El fet de que en el llibre no figurin redactades les ordres que ja, preceptivament, tenen la 
obligació  de complimentar  el  contractista,  d’acord  amb l’establert  en els  documents del 
Projecte, no suposa eximent ni atenuant algú per a les responsabilitats que siguin inherents 
al  Contractista,  ja  que és obligació del mateix l’execució d’allò  necessari  per a la  bona 
execució i aspecte de les obres, encara que no hi sigui estipulat en el Projecte, sempre que, 
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director Facultatiu i dintre 
dels límits de possibilitats que els pressupostos determinen per a cada unitat d’obra i tipus 
d’execució.

Per  manca  de  respecte  i  obediència  al  Director  Facultatiu  o  als  seus  representants 
encarregats  de  la  vigilància  de  l’obra,  per  manifestar-se  incapacitat  o  per  actes  que 
pertorben i comprometen la marxa dels treballs, el contractista tindrà obligació d’apartar de 
les obres als seus dependents i operaris, quant la Direcció Facultativa ho reclami.

L’esmentat  en el  Plec  de Prescripcions  Tècniques Particulars  i  omès en els  Plànols,  o 
viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués contingut en els dos documents.

En cas de contradicció entre els Plànols  i  el  Plec de Prescripcions o les discrepàncies 
errades  dels  detalls  de  l’obra  que  siguin  manifestament  indispensables  per  respectar 
l’esperit o intenció esposats en els documents del present Projecte, o que, per ús i costum, 
han d’ésser realitzats,  no només no eximeixen al contractista de la obligació d’executar 
aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran d’ésser 
executats com si haguessin sigut completa i correctament especificats en els Plànols i Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars.

A.1.2.Presència  del  contractista  en  l’obra  i  assistència  a  la 
direcció.  Representació  facultativa  del  contractista. 
Oficina d’ obra.

El contractista adjudicatari, o la persona qui delegui, estarà present en el replanteig general 
de les obres, en tots els replanteigs parcials que es produeixin i quant així ho requereixi 
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l’Enginyer Tècnic Director de les obres. Seran a càrrec del contractista totes les despeses 
derivades del replanteig general i de tots els replanteigs parcials necessaris.

El contractista nomenarà un Cap d’obra, Enginyer  de Camins, Canals i Ports  o un Enginyer 
Tècnic d'Obres Públiques, que a judici de l’Administració tingui el nivell tècnic adequat i amb 
suficients poders el representarà en l’execució de les obres d’aquest Projecte.

Aquest personal tècnic tindrà dedicació exclusiva a aquesta obra durant el temps que duri la 
mateixa,  sense que l’adjudicatari  pugui  distreure la  seva funció encarregant-l’hi  a  altres 
treballs distints a l’obra en qüestió.

L’Administració a través de la Direcció d’obra podrà recusar qualsevol membre de l’equip 
tècnic assignat per l’adjudicatari a l’obra, quedant obligat a substituir-lo per altre i en les 
mateixes condicions expressades anteriorment.

De mateixa manera, el contractista nomenarà un Enginyer Tècnic i equip auxiliar per portar 
a terme l’execució de les obres.

Els representants de l’ Administració seran l’Enginyer Tècnic i els seus subalterns delegats, 
als quals se’ls hi hagi encomanant d’una manera formal la Direcció o inspecció de les obres, 
a  les  quals  assistirà  el  contractista  per  a  l’execució  de  les  obres  i  les  inspeccionaran 
periòdicament.

L’adjudicatari posarà una oficina a peu d’obra amb tots els elements necessaris (telèfon, 
llum, etc.) per a la planificació de la mateixa, fent-se càrrec de  totes les despeses que 
origini.

A.1.3.Seguretat en el treball.

En  l’execució de les obres, es farà estricte compliment a les especificacions contemplades 
en la Llei 31/1.995 de Prevenció de Riscos Laborals i a els Decrets 39/1.997, 485/1.997 i 
487/1.997. Així mateix i per tractar-se d’obres en carretera, es complirà el prescrit en les 
normes de senyalització per a treballs en voral, mitjanes o carrils de circulació, del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme, d’obligat acompliment, de data 31 d’agost de 1987. (articles 
2,3,4,5 i 6).

Una  vegada  adjudicades  les  obres  i  aprovat  el  corresponent  programa  de  treball,  el 
Contractista elaborarà un Pla de Senyalització, Abalisament i Defensa de l’obra en el que 
s’analitzen, desenvolupen i complementen, en funció del seu propi sistema d’execució de 
l’obra, les previsions contingudes en el projecte. A l'esmentat Pla s’inclouran, en el seu cas, 
les  propostes  de  mesures  alternatives  que  l’empresa  adjudicatària  proposa  amb  la 
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corresponent  valoració econòmica de les mateixes que no ha de superar l’  import  total 
previst en el projecte.

El Pla haurà d’ésser presentat a l’aprovació expressa de la Direcció Facultativa de l’obra. En 
tot cas, tant respecte a l’aprovació del Pla com respecte a l’aplicació del mateix durant el 
desenvolupament de l’obra, la Direcció Facultativa actuarà d’acord amb allò disposat en la 
Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals.

Per evitar accidents i perjudicis, tant als operaris com als propietaris limítrofs de les obres, el 
Contractista restarà obligat a apuntalar les excavacions o edificis si fos necessari, essent al 
seu càrrec les conseqüències que del seu incompliment poguessin derivar-se.

Serà responsable dels danys o perjudicis que els treballadors de la instal·lació poden causar 
a tercers, igualment dels accidents de tot tipus que poden produir durant els treballs de la 
instal·lació i imputables a aquells.

Estan inclosos en la Contracta l’ús dels medis auxiliars i en el seu cas la construcció d’obres 
auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució, de les obres principals i  per a 
garantir la seguretat de les mateixes tal com: Ferramentes, aparells, maquinària, vehicles, 
grues, bastides, cindris, entibacions, desguàs, proteccions, desviament o taponament de llits 
o brolladors, extraccions d’aigua, esgotament, baranes o altres medis de protecció per a 
vianants en les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiments de 
pas  provisionals,  estintolaments  de  conduccions  d’aigua,  electricitat  i  quants  serveis  i 
servituds apareguin a les excavacions.

A.1.4.Instruccions per a l’execució de les obres.

A.1.4.1.Ordre d’execució de les obres.

El Contractista presentarà en el termini de quinze (15) dies posteriors a l’adjudicació, un pla 
d’execució dels treballs, a on s’ indiquen els terminis de cadascuna de les obres parcials, pla 
que per a ser vigent haurà d’ésser aprovat prèviament per l’Administració que, en tot cas, 
fixarà  l’ordre d’execució dels distints treballs.

A.1.4.2.Treballs nocturns i talls de carril

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on es troben situades les 
obres, l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració en les condicions 
de circulació del trànsit rodat, hauran d’executar-se en horari nocturn.

Tal eventualitat ha estat considerada per a la formació dels preus unitaris de les unitats d’ 
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obra, i, conseqüentment el Contractista no tindrà cap dret a reclamació per aquest concepte.

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de carrils, etc., 
del  tram  de  carretera  afectada  per  les  obres,  haurà  d’ésser  posada  en  coneixement 
prèviament de la Servei Català de Trànsit a fi d’obtenir els corresponents permisos, sense 
perjudici d’obtenir altres permisos en els organismes que correspongui i afecten a les obres.

Els  talls  de  carrils  han  estat  considerats  per  a  la  formació  dels  preus  inclosos  en  el 
Pressupost.

A.1.4.3.Desmuntatge i muntatge de bionda/New Jersey

Tots els treballs on sigui necessari el desmuntatge de la bionda, New Jersey o altre material 
o  immobiliari,  estarà inclòs,  juntament amb el  seu posterior  muntatge,  en la  partida  de 
l’execució de la corresponent unitat i han estat considerats per a la formació dels preus 
inclosos en el Pressupost.

A.1.5.Relació de Normes i Reglaments que han d’ésser tinguts 
en compte en l’execució de les obres.

Seran d’aplicació per a les obres definides en aquest  Projecte i  en aquells  terminis  no 
modificats pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o pels contractes particulars que 
es porten a lloc entre l’Administració i el Contractista, les següents disposicions generals:

Llei de Bases sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Aprovada per 
RD Llei 18/1989 de 25 de juliol.

Text  articulat  de  la  Llei  sobre  Trànsit,  Circulació  de Vehicles  a  Motor  i  Seguretat  Vial. 
Aprovada per RD Llei 339/1990 de 2 de març.

Real Decret 13/1992 de 17 de Gener (B.O.E. del 31-1-1992) pel que s’aprova el Reglament 
General de Circulació per aplicació i desenvolupament de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri 
d’Obres Públiques,  Transports  i  Comunicacions.  Ordre de 21 de gener  (BOE nº  29 de 
3-2-88).

Instrucció EH-93 per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en Massa o Armat.

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de Poblacions, 
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(Setembre 1986).

MV-102/1975 Acer Laminat per a Estructures d’Edificació (Decret 2899/1976 del mes de 
setembre), MV- 104 Execució de les Estructures d’Acer Laminat en Edificació.

Normes Tecnològiques del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions.

Normes  U.N.E  d’obligat  acompliment  del  Ministeri  d’Obres  Públiques,  Transports  i 
Comunicacions.(O.M. 5 de juliol de 1967).

Llei d’Ordenació de la Defensa de la Indústria Nacional.

Ordenança de Seguretat e Higiene en el Treball (Ordre Ministerial de 9-3-1971)

Norma UNE 88201 sobre materials a utilitzar en Obres de Sanejament.

Norma UNE 88212 sobre instal·lacions i proves en obres de sanejament.

Reglament Tècnic de Línies Aèries d’Alta Tensió de 28 de Novembre de 1969.

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( Decret 3275/82).

Plec  de Prescripcions  Tècniques Generals  per  a la  recepció  de ciments,  aprovada per 
Decret 1964/1965 de 23 de maig.

Reglament d’Estacions Transformadores de 23 de juny 1.988.

Reglament  de  Verificacions  Elèctriques   Regularitat  en  el  Subministrament  d’Energia, 
aprovat per Decret de 18 de Març de 1.954.

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret de 10 de setembre de 1973.

Disposicions  i  normes  vigents  d’  aplicació,  establertes  per  les  autoritats  locals  amb  la 
jurisdicció sobre les obres a realitzar.

Especificacions Tècniques dels “Sistemes d’ajuda i transmissió de dades mitjançant Pals 
S.O.S.“ de la Direcció General de Trànsit.

Instrucció 8.3-I.C. “Senyalització d’Obres” (B.O.E. núm. 224 de 18 de setembre).

Proves de compatibilitat electromagnètica segons IEC 801 i l’apartat D.2 de la Normativa de 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

. Descarregues electrostàtiques (IEC 801-2)
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. Transitoris ràpids (IEC 801-4)

. Transitoris d’alta energia (IEC 801-5)

. Variacions en l’alimentació (FEMP-D.2)

Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals.

Quant  es  faci  referència  a  un mètode o norma continguda  en alguna  de les  anteriors 
publicacions, s’entendrà que es referirà a l’última Norma o Mètode que s’hagi publicat.

En  cas  de  discrepàncies  entre  algunes  condicions  imposades  en  les  disposicions 
senyalades, seran vàlides les més restrictives.
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A.2.Prescripcions constructives

A.2.1.Descripció detallada de les obres incloses en el projecte.

L’objecte  d’aquest  Projecte  és  la  instal·lació  d’  un  sistema  de  Gestió  de  trànsit  a  la 
C-16(E-9), tram p.k. 21 (Terrassa) – p.k. 16 (Sant Cugat) i interconnexió de vídeo i dades 
entre els centres de control CIVICAT, TABASA i AUTEMA.

A.2.1.1.Obra civil

Sobre  la  base  d’allò  abans  exposat  s’executaran  les  unitats  generals  d’obra  que  a 
continuació s’indiquen:

2.1.1.1. Canalitzacions

Canalització en terra de 40x80 cm., 4 tubs de PVC de 110mm de diàmetre.

Canalització en terra de 40x60 cm., 2 tubs de PVC de 110mm de diàmetre.

Canalització en calçada de 40x80 cm., 2 tubs de PVC de 110mm de diàmetre.

Conducte format per2 tubs d’acer galvanitzat de 48 mm. de diàmetre, grapejat.

Safata metàl·lica de 200x100mm.

2.1.1.2. Arquetes

Arquetes de 80x80x100 cm (mesura interior).

Arquetes de 60x60x80 cm (mesura interior).

Arquetes de 40x40x60 cm (mesura interior).

2.1.1.3. Fonamentacions

Fonamentació per a ERU+ETD de 100x100x80 cm

Fonamentació per a ETD externa de 100x100x60 cm

Fonamentació per a columna de càmeres de 150x150x125 cm

Fonamentació per a armari de detectors de 50x50x60 cm
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Fonamentació per a armari de força auxiliar de 50x50x60 cm

Fonamentació per a pòrtics.

Els equips de comunicacions i altres equips, pòrtics, ETD i ERU, es localitzaran en zones 
degudament protegides.

A.2.1.2.Equips, instal·lacions, escomeses i presses de terra

• S’executaran les següents unitats:

• Espira per llaç detector electromagnètic.

• Caixa d’armari de detectors i detectors externs o interns.

• Estacions de preses de dades, ETD.

• Equip multifuncional intel·ligent remot, ERU.

• Càmeres TV color.

• Codificador/Decodificador de vídeo

• Pannell de missatge variable 2G+3L12/410 (2 zones gràfiques de 32*32 píxels full-
color i 3 línies de 12 caràcters de 410mm d’altura).

• Pannell de missatge variable 2G 64*64+ALF3L12/400 EU (2 zones gràfiques full-
color amb una resolució de 64*64 píxels i 3 línies alfanuméricas de 12 caràcters amb 
una altura de caràcter de 400mm i una resolució de 20*14 píxels)

L’estació remota que s’utilitzarà en l’execució del present  projecte serà la que es troba 
definida pel document de “Normalización de las Estaciones Remotas de Control de Tráfico 
(ERC)” publicat per l’Associació Espanyola de la Carretera i elaborat pel “Grupo de Trabajo 
ERC” i en revisió per la incorporació a norma UNE.

A.2.1.3.Cables de comunicacions i energia

Cable de fibra òptica (F.O.) amb seccions troncals de 32 fibres, 8 fibres i 2 fibres;  i cable de 
comunicacions de 1 quadret (#) EAPSP-R.

Mesures finals: Ud. de mesures finals en cables de F.O. i en cable de quadrets per cada 
secció en repetició.
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A.2.1.4.Equips de comunicacions i control

Inclou les següents unitats:

• Switch Fast Ethernet

• Switch Gigabit Ethernet

• Firewall Hardware

A.2.1.5.Software d’integració del sistema al Civicat:

El software de gestió de l’autopista C-16 es divideix en 4 partides en funció del equips a 
integrar en les aplicacions i sistemes existents en el CIVICAT.

Per integrar les partides de software dels diferents sistemes en el sistemes existents en el 
CIVICAT s’ha de coordinar amb el mantenidors i  fabricants dels  sistemes les tasques i 
procediments a executar. Es a dir, l’adjudicatari estarà obligat a efectuar la integració amb 
els protocols que es fixen i essent de la seva responsabilitat el fet d’aconseguir-los. Aquesta 
responsabilitat  inclou  els  costos  necessaris  per  a  l’adquisició  dels  protocols  o  software 
d’aplicació que siguin necessaris, no podent reclamar cap increment de cost per aquests 
conceptes, ni al·legar impossibilitat d’aconseguir-los d’altres empreses.

Les  especificacions  d’aquests  software,  així  com el  seu assoliment,  es definiran  per  la 
Direcció d’obra.

Abans de la recepció, el contractista lliurarà a l’Administració tots els programes font de les 
aplicacions informàtiques, així com els protocols de comunicacions de tots els equips i de la 
xarxa. Dits programes font passaran a ser propietat del Servei Català de Trànsit, qui podrà 
utilitzar-los o modificar-los en la  forma que cregui  convenient,  no quedant  cap tipus de 
propietat industrial en poder de l’adjudicatari.

No es procedirà a efectuar l’Acta de recepció sense dita documentació.

Les partides son:

• Software de ampliació i Integració del Sistema de vídeo.

• Software de integració del càlcul de temps i velocitat de recorregut 

• Software de integració gestió i representació gràfica dels equips de Trànsit.

• Software de intercanvi de informació Web Service. TABASA-CIVICAT
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• Software de intercanvi de informació Web Service. AUTEMA-CIVICAT

A.2.2.Proposta deduïda de les característiques de les obres 
sobre  els  terminis  d’execució  i  de  garantia  com 
informació per  a  la  redacció  del  plec de prescripcions 
administratives  i  econòmiques  que  incorpori   l’òrgan 
competent abans de la licitació.

El termini d’execució per a dur a terme aquesta obra serà de DEU MESOS, a partir de la 
data de formalització del contracte corresponent. Una vegada adjudicada l’obra, haurà de 
presentar  al  Director  Facultatiu  de la  mateixa  el  corresponent  Pla de treball,  en el  que 
s’indicaran els terminis d’execució de les distintes unitats que la integren.

El termini de garantia comptat a partir de la recepció de l’obra serà d’UN ANY.

Així mateix, l’adjudicatari restarà obligat a conservar i mantenir, al seu càrrec i fins que siguin 
rebudes, totes les obres, instal·lacions, suport lògic i equips que integren aquest projecte. 
D’igual manera, aquelles instal·lacions que l’Administració ordeni posar en servei abans de 
la recepció, hauran de ser conservades i mantingudes a càrrec de l‘adjudicatari fins que es 
produeixi la recepció de tot el projecte.

Així mateix queda obligat a la conservació i manteniment de l’obra, instal·lacions, equips i 
suport lògic i les aplicacions específiques durant el termini de garantia (UN ANY) des de la 
data de la recepció de les obres.

Queden inclosos durant els períodes descrits (durant l’execució de l’obra i durant el termini 
de garantia) la reparació dels danys causats per tercers, ja sigui per accident, vandalisme, 
robatori o qualsevol altre causa, no podent reclamar a l’Administració cap cost per aquests 
conceptes.

S’ inclouen en aquest període, d’una altra banda, els plans de formació necessaris per al 
personal de l’Administració o subcontractats per la mateixa.

Finalitzat el termini de garantia es donarà per conclòs el contracte si les obres estan d’acord 
amb el Projecte i en perfecte estat de funcionament.

A.2.3.Sistema i forma d’execució dels replanteigs.

Totes les obres compreses en el Projecte s’executaran d’ acord amb els terminis i ordres de 
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l‘Enginyer Tècnic Director de l’obra, qui resoldrà les qüestions que es plantegin, referents a 
la interpretació d’aquelles i a les condicions d’execució, subministrant al contractista quanta 
informació sigui necessària per què les obres puguin  ésser realitzades.

Previ al començament de l’obra, es comprovarà el replanteig de la mateixa en tots els seus 
aspectes (geometria,  característiques,  etc.)  presenciant  les operacions  l’Enginyer  Tècnic 
Director de l’obra i el contractista o persones en quines els dos deleguin, havent portant-se 
l’Acta corresponent.  Correran a càrrec del  contractista totes les despeses que origini  el 
replanteig.

Es comprovarà les senyals o referències existents i es completarà amb les necessàries per 
obtenir garanties de permanència durant la construcció, estant el contractista obligat a la 
custòdia i reposició de les dues, essent totes aquestes operacions a càrrec del contractista.

Aniran a càrrec del contractista l’adquisició i instal·lació dels rètols anunciadors de l’obra, 
segons el model i tipus aprovat per la Direcció Facultativa.

Si fossin necessaris replanteigs parcials o totals al llarg de la construcció, l’Enginyer Director 
de l’obra podrà ordenar quants siguin precisos i el Contractista està obligat a realitzar-los al 
seu càrrec, incloent els medis necessaris per a la seva execució.

A.2.4.Obra civil.

A.2.4.1.Excavació de rases  i  fonaments.

2.4.1.1. Definició

Les unitats d’ obra que es defineixen són:

• Ml  de  excavació  de  rasa  de qualsevol  dimensió  que  figuri  en  el  document  del 
Pressupost  per a conducció  de cable  inclosa l’extracció  de productes,  càrrega i 
transport a abocador.

• M3  de  excavació  en  buit  de  soterrani  en  qualsevol  classe  de  terreny,  inclosa 
extracció de productes, entibació y transport a abocador. S’utilitzarà per a realitzar 
ciments d’ obres de fàbrica.

Inclou l’excavació i condicionament de qualssevol classe de terreny, inclosa roca, a ma o 
màquina, llit de sorra de 10 cm. de espessor, l’ adquisició i col·locació de els tubs de P.V.C. 
els de diàmetre interior   100 mm. (exterior 110 mm.), 4 atm. de pressió i 1,8 mm. de 
espessor, el farcit compacta la carrega y transport de productes sobrants a abocador.
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2.4.1.2. Característiques tècniques

El número de tubs serà el que figuri en el preu del Quadre de Preus.

Si el material procedent de la excavació no es considera adequat per a  ésser utilitzat com 
posterior farcit, degut a l’existència de bols, cascots, etc., el Enginyer Director, podrà exigir la 
utilització de un material mes seleccionat per a tal fi, sense que això representi modificació 
en el preu fixat per aquesta unitat en els Quadres de Preus.

Així  mateix  durant  l’  execució  de  les  obres,  l’Enginyer  Director,  podrà  modificar  les 
dimensions de la rasa en ordre a millorar l’ execució de les mateixes.

Per raons de seguretat l’Enginyer Director, podrà limitar la longitud de la rasa oberta i obligar 
al  Contractista a acabar totalment aquesta unitat  (col·locació de tubs i  farcit),  abans de 
continuar obrin rases.

Les reposicions de les canalitzacions, tant en calçada com en vorera seran de tal forma que 
les mateixes siguin idèntiques al  resta de paviments o voreres.  En aquestes unitats,  s’ 
inclouen tota la maquinaria, entibació i esgotament per a la excavació de rasa, inclòs el 
reblert de terra i la mà d’ obra o altres elements necessaris per a la seva total execució 
acabada.

2.4.1.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per longitud (metres) instal·lats i provats, als 
preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.4.2.Tub grapat d’acer galvanitzat

2.4.2.1. Definició

Inclou l’adquisició i col·locació d’un tub d’acer galvanitzat de les característiques definides en 
aquest Plec.

2.4.2.2. Característiques tècniques

La  subjecció  als  paraments  de  les  fàbriques  es  realitzarà  per  medi  de  pletines  d’acer 
galvanitzat  –  de la  forma,  característiques i  dimensions  definides  als  plànols  -,  que es 
subjectaran als paraments per medi d’ancoratges químics del tipus HILTI - model HME 
10(M.8)  amb  par  d’estrènyer  de  11  Kgxm.-  o  similar.  Las  pletines  es  col·locaran  a 
interdistàncies no superiors als 3 metres.
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Entre els junts de dilatació dels taulers o en qualssevol cas a interdistàncies mai superiors 
als 30 metres, es col·locaran junts flexibles de dilatació - de les característiques, forma i 
dimensions  definides  en els  plànols-  que permetin  absorbir  les  diferents  dilatacions  del 
parament i dels tubs instal·lats.

La seva instal·lació es realitzarà en la mida possible mitjançant grues cistella.

El preu de la unitat inclou tots els elements necessaris per a la seva execució, inclòs el petit 
material.

2.4.2.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per longitud (metres) amb els seus elements de 
subjecció, empiulaments, fixacions i tapes correctament executades als preus indicats al 
Quadre de Preus.

A.2.4.3.Instal·lació de safata metàl·lica

2.4.3.1. Definició

Correspon al subministrament, transport i instal·lació de safata metàl·lica en interior del túnel 
per a estesa de cables.

Es consideren incloses en aquesta unitat d'obra, la safata pròpiament dita, amb la seva part 
proporcional de suports, empiulaments, fixacions i tapes.

2.4.3.2. Característiques tècniques

Les dimensions de la safata metàl·lica seran de 400x100mm o be de 200x100mm.

Totes les safates i elements accessoris hauran de ser examinats amb cura abans de la seva 
utilització, comprovant si presenten algun defecte visible, i en aquest cas es rebutjarà la part 
afectada. Igualment es rebutjaran les safates que presenten senyals d'haver sigut utilitzades 
amb anterioritat.

Per a la seva fixació a l'obra de fàbrica corresponent,  es col·locaran com a mínim tres 
suports per tram de safata, no deixant entre aquests distàncies majors de 75 cm seguint 
alineacions verticals i horitzontals.

Els adaptaments es realitzaran sempre en els punts que segons el parer de la Direcció 
d'Obra resulten més adequades.
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2.4.3.3. Amidament i abonament.

El seu amidament i abonament es realitzarà per longitud (metres) col·locats amb els seus 
elements  de  suport,  empiulaments,  fixacions  i  tapes  correctament  executada  als  preus 
indicats en el Quadre de Preus.

A.2.4.4.Mandrilat de canalització existent de qualsevol diàmetre 

2.4.4.1. Definició 

La present unitat d'obra comprèn la neteja de conducte, fins i tot pas de llançadora o vareta 
d'acer, pas de corda o cable de tir, netejar i passar mandril. 

2.4.4.2. Característiques tècniques 

Aquesta unitat d'obra inclou les següents tasques: 

• Pas d'una corda o cable de tir entre arquetes, utilitzant per a això llançadores o 
qualsevol altre procediment.

• Neteja del conducte amb l'ocupació de materials adequats. 

• En cas de trobar  obstruccions  es  procedirà  a la  seva neteja  utilitzant  qualsevol 
procediment d'extracció (mecànic, per injecció d'aigua, aire, etc.). 

• Pas d'un mandril de longitud i forma adequada, en els dos sentits de la secció. 

• Retirada del mandril i cordes, deixant en el conducte un fil guia de nylon. 

• Etiquetatge en cada extrem del fil, inclòs el subministrament de l'etiqueta a utilitzar. 

• Neteja de les arquetes extremes. 

• Cales de reparació amb reposició del ferm de idèntiques característiques al existent.

2.4.4.3. Amidament i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per metre lineal (m) de conducte mandrilat 
correctament, als preus indicats en el Quadre de Preus.
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A.2.4.5.Canonada de P.V.C.

2.4.5.1. Definició

Es defineixen les següents unitats:

• Ml. de canonada de P.V.C. de 100 mm. de diàmetre interior (exterior 110mm) i junt 
elàstic, segons Plec de Condicions de la S.C.T.

S’inclouen dins d’aquestes unitats ma d’obra, equip, materials i mitjans accessoris per a 
totes les operacions relatives a la col·locació, junts i ensamblatge per al total acabat.

2.4.5.2. Característiques tècniques

Els tubs de P.V.C. deuran ésser de la secció especificada en el quadre de Preus, 100 mm 
de diàmetre interior i 110mm de diàmetre exterior.

Els tubs no presentaran ondulacions al llarg del seu eix. No posaran en cap cas, presentar 
cap fissura o ruptura alguna, no s’ admetrà cap tub en tals condicions.

Les superfícies dels tubs per al seu encadellat, deuran estar netes, llises i polides. Aquestes 
superfícies,  es  deuran netejar  de  pols  e  impureses amb un dissolvent  de  toluè,  per  a 
assegurar el seu bon acoblament.

L’Enginyer  Director  de l’obra  serà el  que  admeti  la  canonada,  si  al  seu judici,  aquesta 
s’estanca i no presenta ni fissures ni porus oberts, ni junts d’unió defectuoses.

Realitzada l’excavació de la rasa es dipositarà, els tubs sobre el llit de sorra definida en els 
plànols, procedint-se al seu encadellat fins donar continuïtat a la conducció.

2.4.5.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per longitud (metres) instal·lats i provats, als 
preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.4.6.Trencament i reposició de paviments asfàltics

2.4.6.1. Definició

M2 de trencament de paviment de la calçada i reposició del mateix amb formigó de 175 
Kg/cm2 de resistència característica i aglomerat asfàltic.

Comprèn  les  operacions  de  trencament  i  reposició,  el  trasllat  del  material  sobrant  a 
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abocador, així com la senyalització precisa per a la seva realització.

2.4.6.2. Característiques tècniques

La ruptura es farà amb compressor i  martell  trencador,  radial  o qualsevol altre sistema, 
prèvia aprovació de la Direcció d’obra.

El paviment es restituirà amb formigó en massa estès en tongades de 20 cm. d’espessor 
fins la base de la capa de rodament. A partir d’aquí es restituirà amb aglomerat asfàltic en 
calent tipus S-20 farcint els junts de la mateixa. L’espessor mínim de la capa de rodament 
serà de 7 cm.

2.4.6.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per volum (metres cúbics) instal·lats i provats, 
als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.4.7.Paviments

2.4.7.1. Definició

El paviment de calçada està compost per mescles asfàltiques en calent, dels espessors i 
tipus que s’indiquen en els Plànols.  Per a l’execució d’aquestes obres es defineixen les 
següents unitats:

• Tn de betum para mescles asfàltiques

• Fabricació, transport, estesa i compactació de la Tn de mescla asfàltica del tipus 
S-20, per a zones seques i D-20 en plujoses, inclosos materials llevat betum.

2.4.7.2. Característiques tècniques

Activant.

En totes les mescles es proposarà l’ús d’activant d’acord amb el percentatge que s’estimi 
necessari per l’Enginyer Director, que senyalarà les condicions a utilitzar.

Execució.

• Preparació de la superfície existent.

• Sobre la capa granular, s’aplicarà un rec d’imprimació.
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• Compactació de la mescla.

• La densitat a obtenir en obra serà com mínim el noranta-vuit per cent (98%) de la 
que s’obtingui  en el laboratori  a aplicar  a les fórmules de treball  la compactació 
prèvia en el mètode Marshall.

• Toleràncies de la superfície acabada.

• Les  diferències  entre  la  superfície  acabada  i  la  teòrica  seran  inferiors  a  vuit 
mil·límetres (8 mm.).  A més comprovada a la  superfície  amb una regla  de tres 
metres  (3  m.)  posada  en  qualsevol  direcció,  les  diferències  seran  inferiors  a  5 
mil·límetres (5 mm.) en la superfície de rodament.

• Les zones en les  que les irregularitats  excedeixin  de les  toleràncies  establertes 
hauran de corregir-se  d’  acord  amb el  que sobre  el  particular  ordeni  l’Enginyer 
Director de l’obra.

2.4.7.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per àrea (metres quadrats) instal·lats i provats, 
als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.4.8.Fàbriques de Maó

2.4.8.1. Definició

Es defineix dins d’aquest apartat, les unitats següents:

• M3 de fàbrica de maó massís normal asseguda amb morter de fonaments M-450 i 
sorra de riu, en murs de qualsevol espessor, alçada i travada i en obres de fàbrica 
en general.

• M3 de fabrica de maó buit doble pres amb morter de ciment M-250 i sorra de riu, en 
murs de qualsevol espessor, alçada i travada i en obres de fàbrica en general.

Dins d’aquesta unitat  d’obra s’inclou mà d’obra, materials,  equips i  accessoris,  així  com 
quantes operacions siguin necessàries per col·locar la unitat d’obra, d’acord amb els plànols 
corresponents i aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

2.4.8.2. Característiques tècniques

Execució.
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• Els  materials  a  utilitzar  compliran  les  especificacions  d’aquest  Plec.  Si  en  els 
paraments es fa servir maó ordinari, aquest haurà d’ésser seleccionat quant al seu 
aspecte,  qualitat,  cuita  i  coloració,  amb  l’objecte  d’aconseguir  la  uniformitat  o 
diversitat desitjada.

• En  els  paraments  és  necessari  fer  servir  maó  i  ciments  que  no  produeixin 
eflorescències.

• Els maons, abans del seu ús es mullaran en aigua col·locant-se de pla sobre la capa 
de morter i apressant-los fins aconseguir l’espessor de junt desitjat. Llevat indicació 
en contra la llinyola haurà de quedar reduïda a 5 mm.

• La pujada de la fàbrica es farà a nivell  evitant assentaments desiguals.  Desprès 
d’una interrupció, es regarà abundantment la fàbrica s’escombrarà i es substituirà, 
fent servir morter nou, tot el maó deteriorat.

• Les interrupcions en el treball es faran desitjant la fàbrica en dent, per a que, a la 
seva reanudació es pugui fer una bona unió amb la fàbrica interrompuda.

• El morter omplirà els junts, llinyola i úlcera totalment. Si desprès de refregar el maó 
quedés algun junt totalment farcit, s’afegirà el morter necessari i s’apressarà amb la 
paleta.

• No s’executaran fàbriques de maó quant la temperatura ambient sigui igual o inferior 
als sis graus.

• En temps calorós es ruixarà freqüentment amb aigua, per evitar la dessecació ràpida 
del morter.

2.4.8.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per volum (metres cúbics) instal·lats i provats, 
als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.4.9.Formigons

2.4.9.1. Definició

M3 de formigó posat en obra.

2.4.9.2. Característiques tècniques

Execució.
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• Per  a  l’execució  de  les  fàbriques  de  formigó  el  Contractista  s’atendrà a  les 
prescripcions de la Instrucció EHE i a les ordres concretes que, per a una correcta 
interpretació de dita instrucció, li siguin donades pel Director Facultatiu.

• La dosificació del formigó es farà respectant sempre les següents limitacions:

• La quantitat mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 150 Kg per a 
formigons en massa i de 250 Kg. per a formigons armats.

• La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 400 Kg.

• Abans de començar les obres, i per a determinar la dosificació mes adequada, es 
realitzaran  els  assaigs  previstos  en  aquest  Plec  i  recollits  en  l’  apartat 
Característiques dels Materials de la Obra Civil.

• La  fabricació  del  formigó  es  realitzarà  en  centrals  o  en  formigoneres.  Queda 
totalment prohibit la fabricació a ma del formigó.

• Quant l’ execució de la mescla es realitzi en formigoneres s’abocaran els materials 
en el següent ordre: En primer lloc es carregarà aigua en una quantitat no superior a 
la meitat del total de aigua necessària; a continuació  s’ afegirà el ciment i la sorra 
simultàniament i posteriorment la grava, complimentant-se la dosificació d’aigua poc 
a poc, de forma que sembli un raig continu. El període de batiment del formigó, a la 
velocitat de règim, no serà inferior a 1 minut.

• Per a el  transport  del  formigó s’  utilitzaran  procediments  adequats  que evitin  la 
disgregació de la massa, així com el perill de dessecació o adormiment. La duració 
del transport serà la menor possible, i com norma general no podran transcórrer mes 
de 45 minuts entre la fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació.

• Abans de començar el formigonat es comprovarà, mitjançant els assaigs previstos 
en la Instrucció EHE, que la resistència característica del formigó a utilitzar no és 
inferior a la del projecte.

• En el abocat i col·locació de les masses de formigó s’adoptaran les precaucions 
precises per evitar la disgregació del formigó. Es prohibeix la caiguda lliure vertical 
del formigó.

• No s’efectuarà  el  formigonat  fins que no s’obtingui  la  conformitat  de la  Direcció 
Facultativa respecte al sistema de transport, procediment d’abocat i col·locació de 
l’armadura.
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• El  formigó serà compactat,  excepte  indicació  expressa en contra de la  Direcció 
Facultativa, per vibració, assegurant-se de que ha sigut expulsat l’aire i omplert la 
totalitat dels buits, fent que el morter flueixi lleugerament a la superfície. El tipus de 
vibrador a utilitzar haurà d’ésser aprovat per la Direcció Facultativa. Si es fan servir 
vibradors interns la seva freqüència de treball no podrà ser inferior als 6.000 cicles 
per segon.

• Durant l’adormiment i primer enduriment haurà de mantenir-se la humitat superficial 
del formigó i evitar l’acció de causes externes, tals com sobrecàrregues o vibracions.

• La cura del formigó podrà realitzar-se mitjançant riscos d’aigua neta o protegint les 
superfícies amb recobriments que asseguren la retenció de la humitat inicial de la 
massa. El procés de cura s’allargarà durant un mínim de 7 dies, havent d’augmentar-
se fins 11 dies en temps sec i calorós. En qualsevol cas el procés de cura haurà de 
prolongar-se fins que el formigó arribi  a un mínim del 70 % de la resistència de 
projecte.

• En  general,  i  excepte  indicació  expressa  en  contra  del  Director  Facultatiu,  es 
suspendran els treballs de formigonat quant:

• La temperatura ambient sigui superior a 40 graus centígrads.

• Quant es preveu que dintre de les quaranta-vuit hores següents pot descendir la 
temperatura ambient per sota de zero graus centígrads.

2.4.9.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per volum (metres cúbics) instal·lats i provats, 
als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.4.10.Pericons

2.4.10.1.Definició

Es defineixen les següents unitats:

• Ut. de pericó d’empalmament construïda de maó o formigó “ In situ “ amb la forma, 
dimensions i característiques definides als plànols.

• Ut.  de  pericó  de  pas  construïda  de  maó  o  formigó  “  In  situ  “  amb  la  forma, 
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dimensions i característiques definides als plànols.

• Ut de pericó adossat a pal d’auxili,  construïda de maó o formigó “In situ” amb la 
forma, característiques i dimensions definides als plànols.

Inclou l’excavació i condicionament del terreny, l’encofrat, o en el seu cas motlle perdut, i la 
corresponent obra de fàbrica de formigó, l’execució de les entrades per a les canalitzacions, 
el trasllat de productes sobrants a abocador, subministrament i  col·locació de bastiment 
metàl·lic i tapa de formigó armat reforçada amb l’anagrama S.C.T. i la reposició del terreny al 
seu estat natural.

Així mateix per als pericons de pas i empiulament, la Direcció Facultativa, podrà admetre la 
instal·lació  de  pericons  de  formigó  prefabricat  que  al  seu  exclusiu  judici  ofereixin  les 
degudes garanties.

A.2.4.11.Característiques tècniques

Execució.

• La base del pericó s’omplirà d’uns 10 cm. d’espessor amb morter de formigó de 450 
Kg. de ciment P-350.

• La tapa es realitzarà de formigó, armada amb rodons de 10 mm. de diàmetre, cada 
10 cm. i tindrà un espessor de 12 cm . El bastiment serà metàl·lic.

• Les entrades dels tubs seran estanques.

2.4.11.1.Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat instal·lada i provada individualment, 
als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.4.12.Barrera de Seguretat. Tipus Biona

2.4.12.1.Definició

Inclou l’adquisició i col·locació de la barrera de seguretat tipus biona, de 3 mm. d’espessor, 
l’element de suport tipus Perfil C-120, que anirà clavat o formigonat, d’acord amb el tipus de 
terreny i les indicacions de l’Enginyer Director, els terminals tipus cua de peix o encastada, 
així com la cargoleria i captafars necessaris. 
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2.4.12.2.Característiques tècniques

La  seva  fabricació,  execució  i  col·locació  es  realitzaran  d’acord  amb allò  indicat  en  el 
Document de plànols d’aquest Projecte i amb l’Ordre Circular 321/95 T i P de la Direcció 
General de Carreteres.

2.4.12.3.Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per longitud (metres) instal·lats i provats, als 
preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.5.Sistema de captació de dades

A.2.5.1.Estacions de pressa de dades (ETD)

2.5.1.1. Definició

L’estació  de  pressa  de  dades  que  s’utilitzarà  a  l’execució  d’aquest  projecte  serà  la 
Normalitzada per la DGT, que a la vegada es troba definida pel document de “Normalització 
de les Estacions de Pressa de Dades (ETD)” emesa per la “Asociación Española de la 
Carretera de España” i elaborada pel “Grupo de Trabajo ETD” (que integra als principals 
fabricants del sector).

Serà l’encarregat d’obtenir els paràmetres bàsics de trànsit de les carreteres a  partir dels 
que, mitjançant el seu tractament, s’obtindrà informació de l’estat de la circulació de vehicles 
en aquestes vies.

2.5.1.2. Característiques tècniques

La informació sobre el trànsit s’obtindrà mitjançant integració dels paràmetres bàsics durant 
un període de temps determinat, que serà variable segons el tipus de carretera on s’actuï i 
les necessitats que els responsables del Servei Català de Trànsit determinin.

La  informació  obtinguda  desprès  de  l’interval  de  temps  d’integració  es  mantindrà 
emmagatzemada  fins  que  transfereixi  altre  nou  període  amb  el  que  s’actualitzarà 
consecutivament.

El sistema de Pressa de Dades haurà de transmetre la informació sobre el trànsit de l’últim 
interval de temps d’integració al sistema de Control sempre i quan aquest el pregunti.

Tanmateix, mantindrà un registre temporal, actualitzable cada interval d’integració, amb les 
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dades dels últims intervals de al menys 24 hores, al qual podrà accedir-hi el Sistema de 
Control en qualsevol moment.

Els paràmetres bàsics de trànsit seran com a mínim:

• Intensitat: Número de vehicles que han circulat per unitat de temps.

• Ocupació: Percentatge de temps que un vehicle ha romàs sobre la zona de mesura.

• Congestió: Resultat d’algoritme de detecció d’incidents.

• Velocitat: Velocitat mitja en km/h.

• Composició: Percentatge de vehicles lleugers, pesats i mitjos.

• Sentit: Informació sobre la circulació de vehicles en sentit invers al de la via.

• Distancia: Distancia mitja de separació entre vehicles (metres)

A mes a mes d’aquests paràmetres bàsics, el sistema informarà de l’estat dels elements de 
captació  de  dades,  d’alarmes  sobre  l’excés  de  temperatures,  terminal  de  manteniment 
connectat, porta oberta, etc...

• Elements captadors de dades

• Elements de càlcul i emmagatzematge

Els elements de càlcul i emmagatzematge poder ser de dos tipus: Estacions de pressa de 
dades (ETD), capaços de connectar-se al menys a 12 espires dobles o 24 simples o, en 
general, fins qualsevol combinació de dobles i simples sempre que el número de dobles 
multiplicats per dos o més es de simple sigui com a mínim 24.

L’ETD podrà rebre peticions i ordres des del Sistema de Control i des de la terminal de 
manteniment.

Les peticions seran:

• Versió de software instal·lat

• Configuració de l’ETD

• Dades de trànsit de l’últim interval
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• Dades de trànsit emmagatzemats de les ultimes 24 hores

• Estat i alarmes de l’ETD

• Hora del rellotge intern de l’ETD

Les ordres seran:

• Reset de l’ETD

• Configuració 

• Posada en hora

Alarmes  

Les alarmes podran ser consultades des de l’element superior o comunicades en temps real 
per la pròpia ETD a un node de la xarxa de comunicacions.

S’haurà de poder identificar i general les següents alarmes:

• Alarma local

• Configuració de l’ETD

• Error de Comunicació

• Fallada en la tensió d’escomesa

• Tall d’alimentació

• Porta d’armari oberta

• Reset de l’ETD

• Estat de carrega de la bateria

• Posta en data i hora

• Estat d’activació de SAI

• Degradació de les dades de l’ETD
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• Time out de bloc i comunicació

L’ETD haurà de respondre a qualsevol petició o ordre sempre i quan estigui configurada.

El terminal de manteniment haurà de connectar-se a l’ETD a travà d’interface RS-232 C. 
Utilitzarà el mateix interface per comunicar-se amb els elements del sistema de transmissió 
de dades i control.

Especificacions Tècniques  

L’estació contarà amb elements de processament i càlcul d’entrades digitals per connectar-
se als detectors.

Les  característiques  tècniques  que  hauran  de  complir  l’ETD  en  quant  als  esmentats 
elements de processament i càlcul seran:

• Microprocessador tipus 486 o Pentium

• Capacitat d’emmagatzematge no volàtil superior a 1 MByte

• Tecnologia TTI, HCMOS i CMOS

• Connectors estandar DIN

• Capacitat mínima de 24 detectors simples o 12 detectors dobles. Aquests detectors 
constitueixen els elements de captació de dades.

• La línia  de comunicació  síncrona per  connexió  amb els  ECLR segons  interface 
RS422/RS485 i velocitat major o igual a 1200 bps.

• La línia de comunicació asíncrona amb interface RS-232 C i velocitat major i igual a 
2400 bps per connexió del terminal de manteniment.

• Les entrades digitals de detectors estaran optoacoplades i tindran un aïllament de 
2500 V.

• Les entrades i sortides tindran un aïllament de al menys 2 kv

• Protecció front a pertorbacions paràsites segons norma UNE 2050670

S’admetrà altre configuració si es demostra que té la funcionalitat i velocitat de processat 
adequat.
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Condicions d’alimentació  

• Tensió d’alimentació 220 ± 5% Vca

• Interruptor dirferencial de 30 mA

• Pressa de terra < 5 Ω

2.5.1.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment des del Centre de Gestió, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.5.2.Detector Electromagnètic (Elements captadors de dades)

2.5.2.1. Definició

Per realitzar accions de captació de dades de trànsit s’utilitza el detector de llaç inductiu, 
compost pels següents elements: una espira amb una superfície i  un número de voltes 
determinades als plànols, un circuit oscil·lador, i un circuit que interpreta les variacions de 
freqüència, causades pel pas dels vehicles sobre l’espira col·locada a la calçada.

El circuit oscil·lador del detector de llaç inductiu produeix un camp electromagnètic d’una 
determinada freqüència en l’espira. Aquest camp magnètic es va alterant, quan les peces 
metàl·liques dels  vehicles entren en la zona d’influència d’aquest  camp. Les alteracions 
consisteixen en una variació de la inductància (L) que es tradueix així mateix en una variació 
de freqüència (W).

El detector haurà de ser doble (opcionalment simple) que és basat en un microprocessador, 
el que fa que tots els càlculs i mesures de temps siguin realitzats digitalment. Es defineix 
com un detector autoajustable dins del seu rang de funcionament.

El  funcionament  de  l’oscil·lador  ha  de  ser  independent  per  cada  espira  no  existint 
acoblament  entre les  freqüències  de ambdues  espires,  ja  que  el  muestreig  s’haurà  de 
realitzar de forma alternativa.

El detector haurà de posseir detecció de curtcircuit i de circuit obert d’espira, presentant 
detecció en ambdós casos mentre estigui present l’anomalia; una vegada subsanada, el 
detector s’autoadaptara al nou funcionament.
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2.5.2.2. Característiques tècniques

El detector haurà d’estar basat en un micropocesador monochip de 8 bits, construït amb 
tecnologia HMOS o amb tecnologia HCMOS.

Existeixen dos paràmetres dominants en un detector de llaç inductiu:

Sensibilitat de resposta – dL/L (%)

És definida com el mínim canvi produït en la inductància i que ocasiona que el detector 
respongui.

Temps d’inhibició 

És el període durant el qual el detector roman en resposta, en presencia de vehicles.

Una  vegada  passat  aquest  temps,  el  detector  s’adapta  a  la  nova  situació  i  queda  en 
disposició de noves deteccions.

Han  d’existir  varis  tipus  de  sensibilitat  de  resposta,  programables  mitjançant 
microinterruptors: 0.002, 0.1, 0.2, 0.4 i 0.8 (dL/L(%)). La carrega inductiva pot variar entre 50 
i 700 microhenris.

A l’igual que la sensibilitat de resposta, el temps d’inhibició es programa també mitjançant 
microinterruptors, produint-se quatre possibles períodes de temps: 15 seg., 1 min., 3 min., 
15 min.

Hauran de poder  ser seleccionats fins tres valors  de freqüència,  per un valor  fix  de la 
inductància per evitar acoblaments entre espires pròximes.

El  connexionat  al  detector  d’alimentació,  senyals  i  espires  ha  de  fer-se  a  través  d’un 
connector de gran robustesa, assegurant així la seva fiabilitat i facilitat de substitució.

Ús del Detector  

Han d’existir dos tipus de detector, un per rack i altre autònom.

El detector autònom ha de portar alimentació 125/220 V ac.

El detector ha d’incorporar un sistema d’ajust del circuit d’oscil·lació per espires de valors 
compresos entre 20 μH i 150 μH.
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El tipus de sortida pot ser continua per detecció de presencia i càlculs de temps d’ocupació, 
o per impuls pel contatge de vehicles.

Les sortides del detector han de poder ser d’un dels següents tipus:

• Estàtica: sortida triac (AC)-sortida transistor (DC)

• Electrodinàmica: sortida per relé

• Mixta: relé +  triac

Dispositius de protecció  

Protecció sobreintensitat:

En el cas del detector amb font d’alimentació incorporada ha de ser provist d’un fusible de 
protecció.

Protecció de sobretensions en la sortida de relé:

En la opció electrodinamica ha de portar varistores de 250 V per curtcircuitar les possibles 
sobretensions.

Si el detector porta font d’alimentació, ha de disposar d’un varistor de 275 V a l’entrada del 
transformador,  amb  la  mateixa  finalitat  anteriorment  exposada,  de  curtcircuitar 
sobretensions.

En  qualsevol  tipus  d’opció,  l’equip  ha  d’incorporar  varistors  que  curtcircuitin  qualsevol 
sobretensió produïda per les espires.

La separació galvànica ha de ser al menys 2000 V. ac.

Especificacions Tècniques Detector  

Tecnologia. Microcontrolador CMOS o HCMOS

Connector: DIN 41612

Alimentació (amb F.A.): 220/125 V ± 15% (a.c.)

Alimentació (sense F.A.): 5 C  (c.c)
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Intensitat màxima: 400 mA (c.c)

Intensitat mínima: 260 mA (c.c)

Potència màxima: 2 w

Potència mínima: 1,3 w

Tipus detector: Llaç inductiu

Freqüència de funcionament: 37 a 105 kHz

Inductància: 75 a 407 μH

Ajust: Automàtic

Sensibilitat màxima: 0,02 %

Sortida electromagnètica: Relé

Sortida estàtica: Triac/Transistor

Sortida mixta: Relé+Triac/Relé+Transistor

Temperatura de funcionament: de –15ºC a 60ºC / 90%HR

Cables d’espires  

• Conductor

o Material: coure estanyat

o Secció mínima: 2.5 mm2

• Coberta : COMPOSTOS FLUORATS (TIPUS PIROLID O SIMILAR)

• Tensió màxima suportada. 1000V

• Resistència d’aïllament: > 2000 Mohmio.Km

• Temperatura d’utilització: entre –25ºC i +150ºC.
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2.5.2.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat instal·lada i provada de l’Estació de 
Pressa de Dades (ETD) i Estació Remota (ER) ja siguin interns o externs, als preus indicats 
al Quadre de Preus.

A.2.5.3.Caixa d’armari de detectors

2.5.3.1. Definició

Correspon al subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d'una caixa d'armari 
en xapa d'acer galvanitzat per a la instal·lació de detectors, inclòs columna de H=1 m.

2.5.3.2. Característiques tècniques

Quan els detectors no es trobin integrats dins del propi ETD, s'utilitzarà un armari construït 
de xapa d'1,2 mm de grossària  d'acer galvanitzat.  Disposarà d'un sistema de protecció 
intempèrie de pintura epoxídica  o d'un altre tipus que resulti  eficaç,  així  com reixes de 
ventilació protegides per mitjà de filtres que assegurin a l'estanqueitat a la pols.

Comptaran amb un sistema de tancament hermètic de dos punts d'ancoratge.

L'armari s'executarà en columna recta de H=1 m. i D=5 polzades en xapa d'acer galvanitzat, 
caixa de connexió i fonamentació de 0,5x0,5x0,6 metres excavada en qualsevol terreny amb 
perns.

2.5.3.3. Amidament i abonament.

El  seu  amidament  i  abonament  es  realitzarà  per  unitats  subministrades,  instal·lades  i 
provades individualment, als preus indicats en el Quadre de Preus.

A.2.5.4.Caixa d’armari de Switch

2.5.4.1. Definició

Correspon al subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d'una caixa d'armari 
en xapa d'acer galvanitzat per a la instal·lació de Switches, inclòs columna de H=1 m.

2.5.4.2. Característiques tècniques

En els punts quilomètrics on sigui necessari instal·lar un Switch per a lectors de matrícules, 
s'utilitzarà un armari construït de xapa d'1,2 mm de grossària d'acer galvanitzat. Disposarà 
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d'un sistema de protecció intempèrie de pintura epoxídica o d'un altre tipus que resulti eficaç, 
així com reixes de ventilació protegides per mitjà de filtres que assegurin a l'estanqueitat a la 
pols.

Comptaran amb un sistema de tancament hermètic de dos punts d'ancoratge.

L'armari s'executarà en columna recta de H=1 m. i D=5 polzades en xapa d'acer galvanitzat, 
caixa de connexió i fonamentació de 0,5x0,5x0,6 metres excavada en qualsevol terreny amb 
perns.

2.5.4.3. Amidament i abonament.

El  seu  amidament  i  abonament  es  realitzarà  per  unitats  subministrades,  instal·lades  i 
provades individualment, als preus indicats en el Quadre de Preus.

A.2.5.5.Equip de lectura de matrícules

2.5.5.1. Definició

Correspon al  subministrament,  transport,  instal·lació  i  posada en marxa dels  equips  de 
lectura de matrícules..

El  sistema de lectura de matrícules digital, està dissenyat per a realitzar el control del tràfic 
en autopistes, carreteres, vies urbanes i en general qualsevol tipus de via que no disposi de 
barreres.  Només  és  necessari  un  equip  per  cada  carril  que  es  vulgui  controlar.  En 
condicions  de tràfic  obert,  el  sistema ha de poder  llegir  fins al  95% de les matrícules. 
Percentatge de reconeixement obtingut sense fer distinció de l'estat de conservació de les 
matrícules ni de les condicions ambientals d'il·luminació. S’inclou, a més a més, en aquesta 
unitat, els elements estructurals necessaris per a fixar el plafó al pòrtic o pont, ja sigui d’acer, 
d’alumini, formigó o qualsevol altre material.

El sistema és una solució All-in-One, integra totalment en un mateix equip la il·luminació, la 
càmera, el processador, les entrades i sortides així com la font d'alimentació. El dispositiu es 
comunica mitjançant xarxa Ethernet o comunicació sèrie i disposa de 4 entrades i 4 sortides 
programables.

2.5.5.2. Característiques tècniques

El ha de ser capaç de realitzar la lectura de la matrícula a vehicles que circulen a velocitats 
de fins a 200km/h.

Els equips de lectura de matrícules han de controlar el temps d'exposició de la càmera en el 
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procés de captura de les imatges dels vehicles, això li  confereix un òptim resultat en la 
lectura de matrícules a qualsevol hora del dia i durant la nit.

El sistema ha de ser un dispositiu digital  de lectura de matrícules totalment integrat, ha 
d’incorporar càmera, focus, lent, processador d'imatge i font d'alimentació.

Les imatges que utilitzen per llegir les matrícules estan obtingudes a partir de llum infraroja.

Permet aportar la llum necessària per a llegir la matrícula durant la nit i reforça la llum del 
dia, es basa en un pannell de leds, proporciona llum infraroja que il·lumina constantment i de 
forma òptima la matrícula.

El sistema ha d’estar equipat amb un zoom de distància focal entre 8 i 48 mm, aquesta 
òptica permet un ajustament senzill i òptim de qualsevol carril.

Alimentació.  L'equip  s'alimenta  directament  a  220  volts  i  no  necessita  de  cap  font 
d'alimentació ni transformador addicional.

Comunicacions.  L'equip  es  comunica  mitjançant  xarxa  Ethernet  o  comunicació  sèrie 
(RS-232 / RS-485), disposa de 4 entrades i 4 sortides digitals programables que li permeten 
connectar i controlar diversos elements, com sensors de presència, semàfors, alarmes, etc. 
El sistema es pot comunicar mitjançant xarxa Ethernet (cable UTP, fibra òptica, Wireless, 
etc.) o comunicació sèrie RS-232/RS-485. Es pot integrar directament sobre protocol de 
comunicacions, llibreria C i llibreria C++ (tant per a Windows com per a Linux) o mitjançant 
un ActiveX.

Juntament amb el sistema s’entregarà una eina de diagnosi des del centre de control i un 
simulador del sistema, per a poder realitzar la integració sense necessitat de disposar del 
equipament físicament.

Especificacions tècniques del sistema:  

PRESTACIONS 

• Temps de resposta inferior a 100 ms de mitjana en programari i maquinari triger 

• En tots les maneres de funcionament la fiabilitat és de fins al 95% 

• Matrícules reconegudes: B, D, DK, I, F, GB, GR, H, I, IRL, NL, P 

CONDICIONS DE TREBALL 
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• Amplària màxima del carril: 3.2 m. 

• Funciona 24 hores al dia i 365 dies a l'any en interior i exterior 

• La distància màxima entre l'equip i l'aplicació de gestió és la màxima que permeti 
xarxa de comunicacions (cable UTP, fibra òptica, Wireless, etc.) 

CONDICIONS AMBIENTALS 

• Temperatura de treball: de –10º a 45º C 

• Humitat relativa: de 10 a 80% 

DIMENSIONS 

• Longitud: 59,5 cm 

• Amplària: 22,5 cm 

• Altura: 19,0 cm 

• Altura del suport : 48,0 cm 

IL·LUMINACIÓ 

• Leds Infrarojos 

• Potencia lumínica: 500w 

• Vida útil: superior a 5 anys 

CÀMERA 

• Scan progressiu, que permet la lectura a altes velocitats 

• 752 x 480 

• Blanc i negre 

CONSUM 

• 125 wats aprox. 

CONNEXIONS 
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• Alimentació : 220 volts 

• Port Ethernet 10/100 Mbps 

• Port sèrie RS-232/RS-485 

• 4 entrades i 4 sortides digitals (TTL) programables

2.5.5.3. Amidament i abonament

El  seu  amidament  i  abonament  es  realitzarà  per  unitats  subministrades,  instal·lades  i 
provades individualment, als preus indicats en el Quadre de Preus.

A.2.6.Sistema d’informació a usuaris

A.2.6.1.Definició

A aquest  sistema pertanyen  tots  els  elements  perifèrics  que,  situats  en les  carreteres, 
proporcionen  al  conductor  una  informació  o  estableixen  limitacions  obligatòries  o 
recomanables.

Dintre dels mateixos es troben:

Plafons de Missatge Variable (PMV)

Compren  la  fabricació,  subministrament  i  muntatge  del  plafó,  d’acord  amb  les 
especificacions,  s’inclou,  a  més  a  més,  en  aquesta  unitat,  els  elements  estructurals 
necessaris per a fixar el plafó al pòrtic, ja sigui d’acer o d’alumini.

El plafó tindrà una zona alfanumèrica composta per tres línies de 12 caràcters de 410 mm 
d'altura i dues zona gràfica de 32 x 32 píxels fullcolor.

Tot el cable i l’estesa necessària des de la remota fins el plafó està inclòs en aquesta unitat, 
així com l’equipament auxiliar.

Inclou, a mes totes les proves necessàries, tant en fabrica com d’ instal·lació i finals.

Tots els elements del Sistema de Senyalització estaran controlats pels elements del Sistema 
de Control, en particular pels controladors assignats al tipus de perifèric que es tracta i, 
quant la comunicació amb aquests s’interrompi més de 3 minuts, apagaran la informació 
que mostrin.
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Plafons de Missatge Variable (PMV) segons Norma EN12966.

Compren  la  fabricació,  subministrament  i  muntatge  del  plafó,  d’acord  amb  les 
especificacions, i norma europea EN 12966 s’inclou, a més a més, en aquesta unitat, els 
elements estructurals necessaris per a fixar el plafó al pòrtic, ja sigui d’acer o d’alumini.

El plafó tindrà 3 línies alfanumèriques de 12 caràcters, amb una altura de caràcter de 400 
mm i una resolució de 20x16 píxels, més dues zones gràfiques full-color amb una resolució 
de 64x64 píxels

Tot el cable i l’estesa necessària des de la remota fins el plafó està inclòs en aquesta unitat, 
així com l’equipament auxiliar.

Inclou, a mes totes les proves necessàries, tant en fabrica com d’ instal·lació i finals.

Tots els elements del Sistema de Senyalització estaran controlats pels elements del Sistema 
de Control, en particular pels controladors assignats al tipus de perifèric que es tracta i, 
quant la comunicació amb aquests s’interrompi més de 3 minuts, apagaran la informació 
que mostrin.

A.2.6.2.Característiques tècniques

2.6.2.1. Plafons de missatge variables 

Especificacions òptiques 

En la seva construcció s’utilitzaran LEDs d’alta lluminositat com a elements de visualització.

El tipus de led utilitzat a la zona alfanumèrica es del tipus AlInGaP color ambre i els de les 
zones gràfiques InGaN per colors verd o blau, AlInGaP led vermell.

L’alimentació dels díodes mai superen la típica especificada a les característiques tècniques, 
subministrades pels fabricants.

A continuació es descriuen les característiques mínimes dels leds a utilitzar.

La zona gràfica serà formada per píxels de 9 leds de 27,05 candeles:

• 3 leds verds pull green

• 3 leds vermells

• 3 leds blaus
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La zona alfanumèrica serà formada per píxels de 16 leds ambre de 3,20 candeles.

Els pixels tindran una lluminància mínima mesurada a 1 metre de distancia de 20.000 cd/m2 
a  20  mA  en  els  píxels  amb  led  ambre  i  de  15.000  cd/m2  en  els  píxels  amb  led 
vermells(verds/blaus a 15 mA).

Especificacions òptiques segons Norma EN 12966

En la seva construcció s’utilitzaran LEDs d’alta lluminositat com a elements de visualització.

El tipus de led utilitzat a la zona alfanumèrica es del tipus AlInGaP color ambre i els de les 
zones gràfiques InGaN per colors verd o blau, AlInGaP led vermell.

L’alimentació dels díodes mai superen la típica especificada a les característiques tècniques, 
subministrades pels fabricants.

A continuació es descriuen les característiques mínimes dels leds a utilitzar.

La zona gràfica serà formada per píxels de 9 leds de 27,05 candeles:

• 3 leds verds pull green

• 3 leds vermells

• 3 leds blaus

La zona alfanumèrica serà formada per píxels de 16 leds ambre de 3,20 candeles.

La  placa  alfanumèrica  es  defineix  amb  una  resolució  de  20x16  píxels,  configurant-se 
aquests últims amb 1 LED ámbar cadascun d'ells. El píxel pitch és de 20 mm. L'altura de 
caràcter es correspon 400 mm i el seu ample 320 mm. 

La placa gràfica es defineix amb una resolució de 16x8 píxels, configurant-se aquests últims 
amb 1 LED vermell, 1 LED verd i 1 LED blau cadascun d'ells. El píxel pitch és de 20 mm. 
Tots els LEDs de la placa estan equidistants entre si a una distància de 10 mm en ambdós 
eixos.

Els pixels tindran una lluminància mínima mesurada a 1 metre de distancia de 20.000 cd/m2 
a  20  mA  en  els  píxels  amb  led  ambre  i  de  15.000  cd/m2  en  els  píxels  amb  led 
vermells(verds/blaus a 15 mA).

Homogeneïtat.

La diferència de luminància entre píxels d’un mateix plafó caldrà que sigui sempre inferior al 
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10 %

Especificacions elèctriques

Tensió d’alimentació: 220 Vca+/-5%

Freqüència de xarxa: 50 Hz+/-0

Especificacions constructives i de protecció

La capsa estarà construïda en xapa d’alumini d’espessor igual o superior a 3 m.

Els punts que formen el gràfic o el caràcter estaran separats per una zona negra que realci 
el contrast.

La ventilació estarà estudiada amb les següents especificacions:

Temperatura ambient 46oC

Incidència solar: perpendicular a la cara anterior del plafó.

Tots els punts encesos.

Filtres de focus per a compliment d’ IP65

En condicions anteriors la temperatura a l‘interior del plafó no ha de superar en cap zona els 
55ºC.

La humitat relativa màxima serà de 95% en tot el marge de temperatura.

Els junts de tancament de les finestres de vidre a la capsa seran d’un material que garanteixi 
una  duració  de  6  anys  sense  minva  de  les  seves  propietats  elàstiques.  El  vidre  serà 
l‘especificat anteriorment.

En la terminació de la capsa s’utilitzaran al menys 2 capes de pintura d’emprimació i acabat. 
Les característiques de la pintura són les descrites anteriorment.

Sobre una proveta per a cada sèrie de fabricació es faran proves d’espessor, adherència, 
envelliment i resistència al rallat de la pintura.

Les frontisses seran d’acer inoxidable.

Estructuralment  la  capsa  estarà  estudiada  per  a  ser  penjada  d’un  pòrtic  o  banderola 
suportant  el  seu  propi  pes  i  els  esforços  addicionals  generats  pel  vent  incidint 
perpendicularment  amb velocitat  de 150 km/h i  les  vibracions  que puguin  transmetre a 
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través de l’estructura suporti.

El grau de protecció de l’envolvent serà  IP65.

Tots els plafons disposaran d’un sistema d’alimentació ininterrompuda (S.A.I.)

Descripció General.  

Tots  els  elements  electrònics  del  sistema  van  soldats  a  plaques  de  circuit  imprès, 
metal·litzades  d’1,5  mm.  d’espessor,  amb  un  laminat  de  coure  i  un  acabat  mitjançant 
màscara polimeritzada.

La soldadura dels  components es realitza mitjançant  màquina de soldadura automàtica, 
amb neteja mitjançant ultrasons.

Aquestes plaques van unides al  cablejat general del marcador mitjançant connectors de 
polysulfó, autoextinguible, amb més de 500 operacions connexió-desconnexió de vida útil.

El cablejat general va subjecte mitjançant brides i suports de nylon.

Per al govern dels led s'utilitzen elements d’estat sòlid, com poden ser tristortes, transistors o 
circuits integrats. No existint en el conjunt cap element mòbil, moll contacte que pugui sofrir 
desgast.

Per al control de dits diòdes s’utilitza una placa de microprocessador amb possibilitat de 
governar fins 254 columnes. El marcador disposarà igualment d’un microprocessador de 
control  amb  bateria,  que  en  el  cas  d’errada  del  subministrament  elèctric,  reservarà  la 
informació del marcador.

Tots els elements del conjunt, estan allotjats a l’interior d’una estructura metàl·lica que rep 
un tractament anticorrosiu i acabats en pintura negra mate frontal i gris clar la resta.

Les fonts d’alimentació van allotjades a el interior del plafó utilitzant les portes de registre 
posteriors com base de sustentació.

Sistema d’alimentació de senyals.

El sistema permet 2 tipus d’emmagatzematge que funcionen simultàniament:

A) Emmagatzematge de memòria EPROM

S’utilitzarà per arxivar els missatges i gràfics que no siguin susceptibles de canvis freqüents.
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B) Emmagatzematge en memòria CMOS amb retenció d’informació mitjançant bateria.

Aquest sistema permetrà la renovació de gràfics i missatges mitjançant la comunicació amb 
la unitat central de comandament.

Sistema de control de lluminositat.

Control mitjançant software.

Vuit nivells de lluminositat controlats des de la Central.

La personificació dels marcadors permet un control individual de la lluminositat, depenent 
aquesta de la seva orientació, situació, hora i condicions ambientals.

Sistema de condicionament local.

Tots els plafons posseeixen una entrada sèrie RS-232 connectable mitjançant mòdem a la 
unitat central de comandament o mitjançant cable directe a qualsevol ordinador portàtil o 
analitzador de protocols.

2.6.2.2.  Controladors de plafons.

El  controlador  serà  la  unitat  utilitzada  per  a  governar  intel·ligentment  les  senyals 
Aspa/Fletxa, PIV, podrà controlar d’1 a 4 senyals, es trobaren ubicades en un armari amb la 
seva corresponent font d’alimentació, les característiques de dit controlador seran les que 
s’esmenten tot seguit:

• Sistema de comunicació

• C.P.U. de control

A continuació, es realitza una breu descripció d’aquestes funcionalitats.

Sistema de comunicació  

El plafó disposarà de dos connectors per a la comunicació d’aquest amb el món exterior 
(modus local, modus remot).

El primer connector estarà pensat com a terminal de manteniment i el protocol suportat per 
aquest terminal és RS-232. Quant es connecta el terminal de manteniment podrà prendre 
control absolut del plafó. A partir d’aquest moment el plafó contestarà WACK a tota ordre 
enviada des de la central. Tornarà a la normalitat bé quant l’operador de manteniment enviï 
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l’ordre  de  fi  de  Sessió,  o  en  cas  de  que  s’oblidi  d’enviar  dita  ordre,  quant  venci el 
temporitzador d’inactivitat (per defecte 15 minuts). A continuació es descriuen les senyals 
que utilitza dit terminal:

PIN SENYAL

2 RX

3 TX

5 GROUND

7 DTR

8 DSR

El segon connector és per on s’enllaça amb l’ECL per a realitzar  totes les funcions de 
comunicació amb el plafó, dita comunicació suporta protocol RS-232, RS-422 i contempla 
comunicació  multipunt,  les  entrades  i  sortides  per  a  estàndard  RS-422  es  troben 
optoacoblades. A continuació es descriuen les senyals que utilitza dit terminal:

PIN SENYAL

1 TX+

2 RX

3 TX

4 TX-

5 GROUND

6 RX+

7 DTR

8 DSR

9 RX-

La velocitat de transmissió és Configurable per als dos ports i  pot ésser de 1.200, 2.400, 
4.800 i 9.600 baudis.
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C.P.U.  

La placa de microprocessador o CPU contindrà a més:

EPROM ampliable fins a 256 Kbytes en dos sòcols de 128 Kbytes.

RAM ampliable fins a 256 Kbytes de RAM, en dos sòcols de 128 Kbytes.

RTC (Rellotge de Temps Real).

Bateria (para mantenir en marxa el RTC i retenir les dades en memòria en el cas de un tall 
en l’alimentació).

Sonda de temperatura interna i possibilitat de connexió de sonda de temperatura externa.

Sistema “watchdog” per a controlar el pas d’alimentació externa a bateria  també controla la 
senyal de RESET.

2 PIO 71055 per a interfaz amb senyals elèctriques internes a la placa.

El microprocessador V25 disposa internament de 2 USARTS per als ports sèrie.

Dos LCA de Xilinx (Xip de lògica programable de 84 pins) que serveix per a generar les 
senyals que van a les plaques de LEDS a partir de les dades gràfiques escrites per la CPU 
en dos RAM dedicades para tal fi.

8 entrades analògiques que passen per un comprador programable de 16 nivells i, a més, 
els rectificadors.

8 entrades digitals.

8 sortides digitals.

6 sortides digitals per a activació de relés.

Reguladors de tensió  d’altre circuiteria necessària per a lligar els elements anteriorment 
citats.

Funcionalitat de la CPU  

Les funcions que podrà desenvolupar la CPU per al control del plafó de missatge variable 
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seran les següents:

Comunicació RS-232 i RS-422.

El  sistema  disposa  de  dos  procediments,  programables,  per  aconseguir  ajustar  la 
lluminositat del plafó:

Lluminositat automàtica: Mitjançant aquest sistema el plafó utilitza un element fotoelèctric, 
com una LDR, i així adequar la lluminositat del plafó a la lluminositat ambient.

El micro mitjançant programació, a través de programa de control, decideix la intensitat de 
llum que s’ emetrà per els LEDS.

En els dos procediments es pot elegir entre 8 nivells de lluminositat que s’aconsegueixen 
variant el cicle de treball dels LEDS.

Control de ventilació forçada (ON/OFF).

Control de fonts de potència (ON/OFF).

Lectura de tensió de les fonts d’ alimentació vermella, verda i blava.

Comprovació d’ activació de línies de ventilació.

Comprovació d’ activació de contactor de potencia.

Sensor de temperatura.

Control de píxel

Control de hores de funcionament de la senyal.

Detecció de l’estat de sistema de bateries:

Modus càrrega.

Estat de càrrega de bateries 100%.

Modus descàrrega de bateries.

Estat de bateries baixes (només modus descàrrega).

Possibilitat de emmagatzematge de:
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128 textos variables en memòria RAM CMOS amb bateria

128 textos fixos en memòria EPROM.

128 gràfics variables en memòria RAM CMOS amb bateria

128 gràfics fixos en memòria EPROM.

Definició per software dels següents conceptes:

Temps màxim d’ espera entre bytes per a suspensió de transmissió. Octet hexadecimal amb 
precisió de dècimes (màxim 256 dècimes).

Temps màxim d’ interrupció de comunicacions. Octeto hexadecimal amb precisió de minuts 
(màxim 256 minuts). 

Transcorregut aquest temps, el plafó es resetejarà. Valor 0 = temps infinit. 

Temperatura màxima de funcionament. Octeto en hexadecimal. Una lectura de temperatura 
superior provoca la desconnexió de la font d’ alimentació.

Temperatura de rearmament després d’un màxim: 

Velocitat de intermitència (0 a 0FH, 0 = màxima).

Velocitat de alternança (0 a 0FH, 0 = màxima).

Activació d’alarmes:

• Porta oberta.

• Excés de temperatura.

• Font de potència parada.

• Error tensió de xarxa.

• Error en estructura de text actiu.

• Bateria totalment carregada.

• Error intern del hardware.

• Error en memòria alfanumèrica.
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• Esborrat de memòria de textos i gràfics.

• Ventilació activada.

• Errada en ventilació.

• Errada de tensió de vermell.

• Errada de tensió de verd.

• Errada de tensió de blau.

• Errada de tensió d’àmbar.

• Errada en activació de contactor de potència.

• Bateries baixes (només modus descàrrega).

Número estimat de píxels amb avaria sempre encesos.

Número estimat de píxels amb avaria sempre apagats.

2.6.2.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.7.Sistema de CCTV

A.2.7.1.Cameres de CCTV

2.7.1.1. Definició

El tipus de camera a instal·lar serà CCD color digital,  sempre que es garanteixi  la visió 
nocturna del trànsit degut a les condicions d’il·luminació en cada punt a monitoritzar, havent 
d’aportar el licitador un estudi previ que confirmi aquest extrem.

En  cas  de  no  poder  assegurar  les  condicions  d’il·luminació  necessàries,  s’instal·laran 
dispositius d’infraroigs per a garantir una mínima visió.

L’operativitat  del  sistema  haurà  d’ésser  tal  que  permeti  la  selecció,  visió  i  control  de 
qualsevol camera des de qualsevol lloc d’operació amb els que es doti el centre de control.
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2.7.1.2. Característiques tècniques

El  Servei  Català  de  Trànsit  entén  com Unitat  de  Camera un  dispositiu  que  inclou  els 
següents elements:

Cap de camera digital color

Sistema de lents

Posicionador amb preposicionament

Coberta protectora a la intempèrie (carcassa)

Òptica per a preposicionament

Cablejat des d’armari fins a la camera (coaxial, elèctric i tele-comandament)

Instal·lació i proves

Software bàsic i gestió

Suports (camera òptica i preposicionador)

Sensor de llum (per a convertir en blanc i negre segons la lluminositat).

A.2.7.2.Cap de càmera

El cap de camera és, en síntesis,  l’element que transforma l’escena òptica real en una 
senyal elèctrica de vídeo.

2.7.2.1. Característiques tècniques mínimes

ELÈCTRIQUES

Sensor 1/2" IL (752H x 582V píxels con lupa intensificadora 
de llum en cadascun per a augmentar la sensibilitat

Norma TV PAL 625 línies 50 HZ

Resolució 460 línies TV (lluminància)
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Sensibilitat 0,7 lux (f 1.0, -6 dB) per a color

0,2 lux (f 1.0, -6 dB) per a monocromàtica

Relació S/N 56 dB (ponderat, a 5 lux il·luminació sensor)

Control  automàtic  de 
Guanys

18 dB (3 velocitats seleccionables, detecció de punta 
mesura)

Processador de vídeo Digitalitza  les  senyals  analògiques  procedents  del 
sensor,  per  al  seu  tractament  i  decideix 
intel·ligentment la millor  manera de resposta a les 
distintes  condicions de treball  mitjançant  el  control 
digital de les funcions.

Compensació  de  punts 
brillants

16 àrees ponderades

Sortides de vídeo coaxial 1Vpp sobre 75 Ohm.

Vídeo S. simètrica Lluminància 1 Vpp sobre 75 Ohm.

Crominància 0,7 Vpp sobre 75 Ohm.

Sincronisme camera Selecció automàtica de:

Funcionament lliure intern (sincronisme a cristall)

Sincronisme  xarxa  l’encreuament  per  zero  del 
voltatge de xarxa (ajustable en fase)

Sincronisme V i Gen loch H externes

Voltatge d’ alimentació 220 Vca+/-5%, 8,5W; 11-15 Vcc. 300 mA

Cable de xarxa 2 m. longitud amb euroclavija de 2 pols
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Opcions de camera Alimentació 24 Vcs; sortida vídeo S

Muntatge d’objectiu Muntatge C

Coberta protectora La  coberta  protectora  a  la  intempèrie  complirà  la 
norma IP65

AMBIENTALS

Marge  temperatura 
d’operació

-20 a +70ºC

Interferència 
electromagnètica

La camera podrà ser usada en un camp d’intensitat 
de fins 3 V/m RMS Ef., marge de freqüències 10 Khz 
-1KHz 80% AM sense interferència de pertorbació 
en la senyal de sortida.

Radiació de RF Voltatge  d’interferència  de  terminal  i  intensitat  del 
camp d’interferència d’acord amb VDE 871 classe B

Vibració IEC 68-2-6 prova Fc

10 a 58 Hz: Amplitud 0,15 mm.

58 a 150 Hz: Acceleració 2g.

Prova Escombrat en 3 direccions, 30 minuts a cadascuna.

Xocs IEC  68-2-20  prova  Eb.  100  xocs  10g.  16  ms,  3 
direccions
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Humitat relativa IEC 68-2-30 prova Db 40oC, 21 dies

Altitud Pressió d’aire d’operació 700-100 mbar.

Seguretat D’acord amb IEC 65 i BS 415

La  camera,  a  més  de  les  característiques  tècniques  descrites  anteriorment,  permetrà, 
mitjançant  l’equipament d’un sensor de llum, convertir-se automàticament en camera de 
blanc/negre, augmentant la sensibilitat i amb gran resposta en l’espectre d’infrarojos.

Totes las funcions digitals de les mateixes podran ser ajustades de la següent forma:

Via manual, mitjançant polsadors en pròpia camera

Via PC, a peu de camera

Des del CIVICAT.

A.2.7.3.Sistema de Lents

L’òptica  acoblada  a  la  camera  permetrà  l’enfocament  a distintes  distàncies  focals, 
aconseguint-se d’aquesta manera l’obtenció de distints plànols o preses.

2.7.3.1. Característiques Tècniques mínimes exigibles.

Servozoom (zoom motoritzat)

Servofocus (focus monitorizat)

Iris automàtic (autoajustable en funció del nivell de senyal de vídeo de sortida)

Rang de distancia focal des de 15 a 150 mm. aproximadament (dependrà del format utilitzat: 
2/3" ó 1/2".

Angle horitzontal para distància focal mínima = 47º

Angle horitzontal para distància focal màxima = 5º

Angle vertical para distància focal mínima = 36º
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Angle vertical para distància focal màxima =3º

Sistema de lents tele - comandament des del CIVICAT

Preposicionament i la seva òptica.

Posicionador i sistema de control.

El  posicionador s’ha  d’entendre  com un  pedestal  motoritzat  que suportarà  la  camera  i 
permetrà el direccionament de l’enfocament de la mateixa.

Condicions mínimes exigibles per als posicionadors.

Marge de variació del posicionament vertical de +/- 90º respecte al plànol horitzontal

Marge de variació del posicionament horitzontal de 360º.

Tele - comandament des del CIVICAT.

Capacitat  per suportar  el  pes del  conjunt  camera-lent-coberta,  amb l’adequat  marge de 
seguretat.

Condicions mínimes exigibles al Sistema de Control.

Capacitat de control sobre focus, zoom del sistema de lents.

Capacitat de control sobre el posicionament vertical i horitzontal del posicionador.

2.7.3.2. Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.7.4.Equips codificador/decodificador de vídeo

2.7.4.1. Definició

L’equip encarregat de la codificació y decodificació de vídeo y telecomandament, es tracta 
d’un  servidor  de vídeo Ethernet  dissenyat  per  aplicacions  de vídeo d’alta  resolució.  És 
l’encarregat de passar d’analògic a digital, o viceversa, les senyals de vídeo i dades del 
telecomandament a IP.
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2.7.4.2. Característiques tècniques

XARXA

Interfície Ethernet 10/100base-T

Connector Presa RJ-45

Protocols Transport: RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP o altres protocols IP 

de multidifusió: clients DNS i DHCP

Seguretat Autenticació basada en SSL

VÍDEO

Entrada 1 vídeo compost, 1 Vpp en 75 ohms (NTSC/PAL)

Connectors BNC femella

Compressió Basada en MPEG-4

Resolució Seleccionable des de 176x128 a 704x480 píxels NTSC (de 
176x144 a 704x576 píxels PAL)

Velocitat de transmissió 1-25 fps programable (temps real)

Ample de banda Configurable entre 30 kbps i 4 Mbps

PORT SÈRIE

Nivells elèctrics Port 1: RS-232 (màx. 230 kbps)

Port 2: RS-422/485 de 2/4 cables (màx. 230 kbps)

Connectors Port 1: DB-9

Port 2: borners endollables

Mode operatiu Port sèrie transparent compatible amb tots els Protocols 

sèrie asíncrons

ALARMES I ÀUDIO
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Alarma Entrades d'Alarma: 3 lliures de tensió

Sortida: 1 contacte de relé (48 V CA/CC a 100 mA màx.)

Àudio bidireccional Entrada: -46 a -3 dBV en 1 kOhmio

(opcional) Sortida: -46 a -3 dBV en 16 ohms mínim

Connectors d'àudio Preses estèreo d'entrada i sortida (3,5 mm)

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

Carcassa Caixa metàl·lica amb solapes de muntatge

Grandària 115 x 142 x 32 mm (l x An x al)

Pes 0,38 kg

Temperatura d'operació De 0 ºC a 50 ºC

Humitat 95% sense condensació a 50 ºC

ADMINISTRACIÓ

Configuració ·Remota: a través de Loronix vinyes Mànager, 

SConfigurator o Telnet 

·Local: a través del port sèrie per mitjà de qualsevol 

terminal ASCII 

Actualització de firmware Memòria Flaix per a l'actualització del codec de vídeo i el 

firmware d'aplicacions a través de la xarxa

2.7.4.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.
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A.2.7.5.Bàcul d'Exterior per a Suport de Càmera 

2.7.5.1. Definició 

Correspon  al  subministrament,  transport,  muntatge,  incloent  tots  els  elements  auxiliars 
necessaris  per  a  la  seva  instal·lació  i  fonamentació,  de  bàcul  d'exterior  per  a  bàcul 
galvanitzat per suport de càmera de CCTV. 

2.7.5.2. Característiques tècniques   

Bàcul galvanitzat.

Bàcul de secció octogonal de diàmetre suficient per a suportar el pes màxim de les càmeres 
i el seu equipament, sense que en cap moment es depassi el gàlib mínim legal i resistint els 
esforços previstos per a la màxima càrrega de treball sota les accions naturals i externes 
que puguin presentar-se.

No haurà de presentar moviment apreciable en la imatge per efecte de vent fins a 100 km/h.

Admetrà una càrrega límit de 5 Kg. com a mínim.

Les dimensions de la fonamentació haurien de ser calculades en cada cas i lloc d'excavació, 
justificant i  definint  les armadures necessàries,  les quals es consideraran incloses en la 
mateixa sense cost addicional algun.   

L'acabat haurà d'evitar rebabes, arestes i parts punxents.

Els suports adossats permetran que s'acoblin al bàcul els següents equips: 

- Càmera mòbil: situada en la part superior del bàcul. 

- Registre passacables.

2.7.5.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat instal·lada i provada individualment, 
als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.7.6.Armari a peu de Bàcul

2.7.6.1. Definició

La present unitat comprèn el subministrament, transport i el muntatge de l'armari a peu de 
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bàcul incloent tots els elements auxiliars necessaris per a la seva instal·lació.

2.7.6.2. Característiques tècniques

Haurà de complir la norma de protecció IP-55 .

Armari d'acer galvanitzat.

Tancament antivandàlic.

2.7.6.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat instal·lada i provada individualment, 
als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.8.Sistema de la xarxa de comunicacions

A.2.8.1.Estació Remota Universal (ERU)

2.8.1.1. Definició

L’estació remota que s’utilitzarà en la execució del present projecte serà la normalitzada, 
que es troba definida pel document “Normalització de les Estacions Remotes de Control de 
Trànsit (ERC)” emes per la “Asociación Española de la Carretera de España” i elaborada pel 
“Grup de treball ERC” (que integra als principals fabricants del sector).

La normativa que s’aplicarà a les estacions remotes serà:

Proposta de norma funcional d’estacions remotes, pnfer099-1, mayo/99, ctn/135-sc4-grup 
d’estacions remotes.

Proposta  de  norma  de  protocols  de  serveis  d’estacions  remotes, 
Pnpser099-1-1,Juliol/99,Ctn/135-sc4-grup d’estacions remotes.

Proposta de norma d’armari per estacions remotes, Pnaer 099-2, setembre/99, Ctn/135-sc4-
grup d’estacions remotes.

Proposta  de  norma  de  mètodes  de  prova  d’estacions  remotes,  Pnmper00-2,  març/00, 
Ctn/135-sc4-grup d’estacions remotes.

Proposta  de  norma  de  compatibilitat  electromagnètica  per  estacions  remotes, 
Pncemer099-2,març/99, Ctn/135-sc4-grup d’estacions remotes.
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Proposta  de  elèctrica  d’estacions  remotes,  Pneer099-3,març/99,  Ctn/135-sc4-grup 
d’estacions remotes.

2.8.1.2. Característiques tècniques

Plataforma Hardware

Elements Hardware seleccionables o opcionals

La plataforma hardware de l’ERU haurà de suportar les funcionalitats  que es descriuen 
posteriorment.

L’estructura bàsica hardware serà composta per:

Unitat central

Memòria RAM

Memòria emmagatzematge

Porta de comunicació sèrie RS232 per Terminal de Manteniment/Unitat de Descarrega de 
Dades (Via Línia Sèrie).

Connector per connexió d’Unitat Hardware de Descarrega de Dades (cas de no efectuar-se 
la mateixa mitjançant de Línia Sèrie i fer-se mitjançant d’un Dispositiu Hardware Portàtil i 
Específic).

Portes  Sèrie  de  Comunicació  amb  Perifèrics  de  1a  8  segons  necessitats  (RS232  o 
RS422/RS485 a 2 o 4 fils).

Canal Principal per Ethernet/Línia Sèrie.

Aquesta estructura permet disposar de les funcionalitats bàsiques de l’ERU i la comunicació 
amb un equip jeràrquic superior (sempre que aquesta es realitzi  mitjançant  d’Ethernet o 
Línia Sèrie) i amb un terminal local.

Es disposarà de les següents opcions:

Canal de reserva per Ethernet/Línia Sèrie

Canal GSM (Línia Sèrie + Mòdem GSM)

Sistema d’alimentació continua
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El dimensionament dels diversos components dependrà de les funcionalitats addicionals 
que s’incorporen a l’ERU.

Característiques als límits d’operació de l’equip.

Comunicacions amb nivell superior

Les comunicacions amb el nivell jeràrquic superior es podran realitzar per línia sèrie o per 
xarxa Ethernet.  En ambdós casos s’utilitzaran protocols  estandar TCP/IP per Nivells  de 
Transport i de Xarxa (IV i III OSI). Per el Nivell d’Enllaç (II OSI) a les comunicacions per Línia 
Sèrie s’assumirà com protocols estandar d’us els protocols estandar Internet “PPP” o “Slip”.

Es disposarà d’un canal principal de comunicacions (sèrie o Ethernet) i opcionalment d’un 
canal de reserva. Sols estarà actiu un canal.

Encara que no es obligatori, es preveurà la possibilitat de dotar a la ERU d’un enllaç GSM 
on les seves característiques d’Us i Explotació seran estudiades particularment en cada 
projecte d’aplicació degut a les particulars característiques de l’enllaç relatives a Us i Cost de 
trucada.

Línies sèrie

La ERU tindrà tots els seus ports de comunicacions configurables segons les necessitats de 
cada instal·lació.

En la configuració bàsica existirà un canal principal sèrie per les comunicacions amb el nivell 
jeràrquic superior (sempre que s’opti per comunicacions d’aquests tipus per aquell enllaç) i 
altre línia sèrie dedicada a les comunicacions locals (manteniment). Aquesta configuració es 
pot  entendre amb altres ports sèrie dedicats  a les comunicacions amb els  controladors 
locals.

Per el cas d’un segon enllaç via GSM l’equip serà dotat en consonància amb aquestes 
Necessitats Opcionals segons procedeixi.

Connexió de Controladors Locals

La ERU disposarà de Interfaços de sortida RS232 o 422/485 (4 o 2 fils); es a dir, disposarà 
de gran varietat en quant al tipus d’interfaç.

Les comunicacions RS-422/485 hauran d’estar complementades amb Optoacoplació (Línia 
– Tarja de Comunicacions) i proteccions de Línia.

En quant a la topologia de les connexions aquesta es decidirà a voluntat passant des d’un 
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perifèric per línia a una connexió en multipunt per línia.

Emmagatzemament de dades

L’emmagatzematge de Dades podrà efectuar-se a la ERU o en els propis Equips Perifèrics 
(Controladors Locals).

Per totes les dades de trànsit el Període d’Integració (per subministrament de Dades de 
Temps Real) serà configurable podent ésser de 10, 15, 20 o 30 segons o de 1, 2, 3 ....,60 
minuts; es a dir, a partir d’un minut el període es podrà configura en minuts (minut a minut); 
sent el valor per defecte d’un minut. Per les dades meteorològiques el període d’integració 
serà configurable entre 1 i 60 minuts (minut a minut); sent el valor per defecte de 10 minuts.

Es  disposaran  de  dades  brutes  de  trànsit  d’ETDs  (Estacions  de  Presa  de  Dades)  i 
Meteorològiques d’Interval sempre que s’operi amb Períodes d’Integració Igual o superiors 
al minut; es a dir, l’emmagatzematge de Dades d’Interval per períodes inferiors a un minut 
no serà obligatori.

La capacitat d’emmagatzematge mínima serà de 2 dies considerant un interval d’un minut i 
per 8 Detectors Dobles.

Concepte

L’ERU  es  concebeix  sota  un  concepte  de  MULTIACCÉS,  MULTISERVEI,  i/o 
MULTIPROTOCOL.

Seguretat

El concepte de Seguretat a la ERU avarca múltiples aspectes claus que fan de l’esmentat 
equip un element molt segur en tots els aspectes.

Davant fallades d’alimentació

El disseny de l’aplicació haurà de dotar a la maquina d’una seguretat quasi total davant 
caigudes fortuïtes de l’alimentació  que deixin la unitat sense alimentació de cap tipus; es a 
dir, el perill de corrupció de les aplicacions, dades de configuracions o dades d’explotació 
han de ser pràcticament nul.

Aquest  risc  es  minimitza  enormement  dotant  opcionalment  a  l’ERU  d’Un  Sistema 
d’Alimentació  Continua  que  assegurarà  una  autonomia  de  l’equip  davant  fallades 
d’alimentació.

Davant events o alarmes
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La ER controlarà de forma automàtica totes les Alarmes del Sistema (entre altres coses), 
informant en temps real al CC dels esmentats Events, exemples:

Apertura d’una porta

Alarma de caiguda d’alimentació principal

Fallades al Sistema d’Alimentació Continua

Etc.

Davant una corrupció de l’Aplicació

Encara que no haurà de ser usual, la restauració de l’aplicació de l’equip s’haurà d’efectuar 
de forma senzilla i ràpida.

Davant pèrdua de configuració

L’ERU serà configurable i com a tal haurà d’estar configurada per operar correctament amb 
els controladors locals connectats a ella. Les dades de la configuració hauran d’anar dotats 
de la protecció necessària que faci pràcticament impossible la pèrdua d’aquesta; no obstant, 
una ERU sense configuració expressa, es a dir, sense informació dels controladors locals 
connectats a ella, ha d’arrancar amb una configuració mínima per defecte en la qual l’ERU 
com a tal estigui totalment operativa i amb capacitat de comunicació amb l’element jeràrquic 
superior  per  que aquest  pugui  detectar  l’estat  de configuració  de l’ERU i  procedir  a  la 
telecarrega de la mateixa si així procedeix.

Caixa Negra

L’ERU anirà dotada d’una Utilitat de Registre d’Incidents que permetrà en un moment donat 
veure la historia  de qualsevol  event  per labors de Manteniment  o reconstrucció de fets 
problemàtiques que ajudaran al seu posterior enteniment i correcció.

Seguretat a les Comunicacions

La seguretat en les comunicacions s’entén en els enllaços amb el Centre de Control, parlant 
aquí de conceptes de Seguretat com son “Enllaç Redundant” i “Línia de Seguretat”.

Redundància

Per Redundància s’entén la possibilitat de que l’ERU disposi de mes d’una “Via” o canal de 
comunicacions independentment del tipus del mateix per un us específic.

L’ERU anirà acompanyada d’un Software de Control per detecció de caiguda de l’enllaç 
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principal i commutació a l’enllaç secundari així com de recuperació de l’enllaç principal i 
sempre de forma transparent a l’usuari, es a dir, sense pèrdua d’informació o operativitat.

Línia de seguretat

El concepte de Línia de Seguretat en les comunicacions serà d’aplicació a una canal per 
operacions  en Mode-Degradat  o sota  circumstancies  molt  especials;  es  a dir  de  baixa 
capacitat d’evacuació de dades (ej.: mitjançant GSM) restringint l’ús dels mateix des de d’un 
punt de vista aplicatiu a certes Operacions de Control o Intercanvis de Dades sempre sota 
demanda del Centre de Control o per iniciativa pròpia en casos excepcionals i amb una 
definició prèvia aplicada al projecte de les característiques d’us i explotació de l’esmentada 
línia.

Actuació en mode aïllat (per defecte)

Per raons de seguretat, l’ERU haurà d’integrar el Software d’Operació necessari per Mode 
Aïllat que entrarà en operació automàticament davant la pèrdua de comunicació amb CC i 
aquesta operativa es basarà en un pla d’actuació per mode aïllat que executi una de les 
següents opcions:

Apagat de la senyalització per raons de seguretat passat un període de temps predeterminat 
(típic 5 minuts)

Mantenir indefinidament l’estat últim de senyalització ordenat des de CC.

Ambdues opcions seran autoexcloents devent ser-hi operatives tan sols una d’elles i sent a 
demés seleccionable des de CC en qualsevol moment l’opció a aplicar en cas d’entrada en 
servei el Pla per Mode Aïllat.

Desprès de la recuperació de les comunicacions de forma estable amb CC el mecanisme 
(Pla d’Actuació per Mode Aïllat) es rearmarà de nou automàticament quedant l’ERU amb 
capacitat d’actuació davant una nova entrada en l’esmentat mode.

Aquest  mecanisme  o  Pla  d’actuació  haurà  de  poder  ser  Anul·lat  des  del  Terminal  de 
Manteniment (TM) sempre que estant sota condició de Mode Aïllat es pugui Senyalitzar 
Localment des del Terminal de Manteniment sense perill de que el Pla Previst per l’esmentat 
mode pugui  actuar en un determinat  moment  afectant  a la  senyalització  que localment 
s’estigui  activant  o  s’hagi  activat.  El  mode  Local  impost  des  del  Terminal  de  Servei 
desapareixerà  automàticament  al  recuperar  comunicacions  de forma estable  amb CC i 
simultàniament amb el rearme del Pla per Mode Aïllat. El Mode Local serà equivalent a un 
estat  Norma de connexió  amb CC diferenciant  del  mateix  en que les  possibles  ordres 
d’actuació vindran via TM. Si el mecanisme de Reposicionament Intel·ligent està activat (és 
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un mecanisme independent al de Mode Aïllat) i estant la ER en Mode Local, aquest operarà 
normalment;  es a dir,  si  quelcom canvia (Aspecte de Senyal)  ho intentarà reposicionar 
automàticament.

Funcionalitat. Exposició General de Serveis Bàsics

Es defineixen els Serveis i Protocols com:

Servei de Comunicacions amb CC

Servei de Temps Real

Servei de Dades Històriques

Servei de Comunicacions amb Controladors Locals

Servei de Configuració

Amidaments i abonament

El  seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.8.2.Switch Fast Ethernet

2.8.2.1. Definició

Correspon  al  subministre,  transport,  instal·lació  i  posada  en  funcionament  d’equip 
controlador de xarxa.

2.8.2.2. Característiques tècniques

Equip preferiblement modular amb suport d’enllaços IEEE 802.3 u: 100BASE-T sobre coure, 
100BASE-FX sobre fibra monomode.

Els equips han d'estar preparats per a suportar TX de vídeo sobre IP juntament amb dades 
integrades (Senyalització i vigilància de tràfic ITS)

ESTANDARES DE XARXA SUPORTATS: 

IEEE: 802.3u 100 BASE-T, 100 BASE-FX 
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IEEE: 802.1d  Arbre Estès (Spanning Tree)

IEEE: 802.1w Arbre Estès Ràpid (Rapid Spanning Tree)

IEEE: 802.1q  Suport de múltiples VLANs 

IEEE: 802.1p  Priorització de paquets (QoS)

ADMINISTRACIÓ/GESTIÓ DE LA XARXA: 

SNMP V2c 

Suporta RMON per a Agent Ethernet 

Suporta Telnet/TFTP

CONECTORS:

Òptic:  SC estandar.

Dades (coure): RJ-45

Redundància de font d’alimentació. Es valoraran altres redundàncies ofertades.

Elements intercanviables en calent.

Commutació de nivell 2 i nivell 3 a velocitat de cable.

Enrutament IP per mitjà de protocols estàndard.

Suport IP-Multicast i protocols d'enrutament IP-Multicast.

Configuració inicial

Mínim de quatre(4) enllaços 100BASE-FX sobre fibra monomode.

Mínim de vuit (8) ports 10/100BASE-T.
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2.8.2.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.8.3.Switch Gigabit Ethernet

2.8.3.1. Definició

El switch Gigabit Ethernet és el equipament que permet la comunicació de tots els elements 
de camp amb el Centre de Gestió Viària.

2.8.3.2. Característiques tècniques

Equip modular amb suport d’enllaços IEEE 802.3 u: 100BASE-T sobre coure, 100BASE-FX 
sobre  fibra  monomode i  IEEE:  802.3ab:  1000BASE-FX sobre  fibra  monomode (Gigabit 
Ethernet).

Els equips han d'estar preparats per a suportar TX de vídeo sobre IP juntament amb dades 
integrades (Senyalització i vigilància de tràfic ITS)

ESTANDARES DE XARXA SUPORTATS: 

IEEE: 802.3u 100 BASE-T, 100 BASE-FX 

IEEE: 802.3ab 1000 BASE-FX 

IEEE: 802.1d  Arbre Estès (Spanning Tree)

IEEE: 802.1w  Arbre Estès Ràpid (Rapid Spanning Tree)

IEEE: 802.1q  Suport de múltiples VLANs 

IEEE: 802.1p  Priorització de paquets (QoS)

ADMINISTRACIÓ/GESTIÓ DE LA XARXA: 

SNMP V2c 

Suporta RMON per a Agent Ethernet 
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Suporta Telnet/TFTP

CONECTORS:

Òptic:  SC estandar.

Dades (coure): RJ-45

Redundància de font d’alimentació. Es valoraran altres redundàncies ofertades.

Elements intercanviables en calent.

Commutació mínima de nivell 2 i nivell 3 a velocitat de cable.

Enrutament IP per mitjà de protocols estàndard.

Suport IP-Multicast i protocols d'enrutament IP-Multicast.

Configuració inicial

Dos(2) enllaços Gigabit 1000BASE-FX sobre fibra monomode, permetent incorporar nous 
enllaços Gigabit en un futur.

Mínim de dos(2) enllaços 100BASE-FX sobre fibra monomode.

Mínim de vint-i-quatre (24) ports 10/100BASE-T.

A.2.8.4.Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.8.5.Firewall Hardware

2.8.5.1. Definició

Correspon  al  subministrament,  transport,  instal·lació  i  posada  en  funcionament  d’equip 
firewall.  És l’encarregat  de prevenir  alguns tipus de comunicacions prohibits  segons les 
polítiques  de  xarxa  que  s'hagin  definit  en  funció  dels  necessitats  de  l'organització 
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responsable de la xarxa.

2.8.5.2. Característiques tècniques

Processador de 2 GHz i accelerador criptogràfic

RAM: 256 MB

Memòria flash: 64 MB Secure Compact Flash

Interfaces: 3/6* Ethernet 10/100 autodetectores

Rendiment dinàmic: 300 Mbps i superior

Rendiment VPN: 75 Mbps 

Políticas VPN entre 500/1.000

Sessions client 25 (màx. 500) VPN

Normes: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, 
L2TP, PPTP, RADIUS

El Firewall ha de tenir una consola remota per tal de fer la telesupervisió i gestió del equip 
des de una xarxa externa. Ha de estar inclòs el software necessari, incloent llicències. 

2.8.5.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.8.6.Cables de fibra òptica

2.8.6.1. Definició

Correspon al subministre, transport, instal·lació y posada en funcionament d’una xarxa de 
camp de cable de fibra òptica monomode per transmissió de vídeo y dades.

2.8.6.2. Característiques tècniques

Les  fibres  òptiques  monomode  utilitzades  en  la  fabricació  d’aquests  cables  tenen  les 
característiques següents,  totes elles d’acord amb la Recomanació G-652 de U.I.T. i  la 
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Norma EN-188.000.

CARACTERÍSTIQUES ÒPTIQUES , FÍSIQUES

Atenuació típica a 1310 nm. 0,35 dB/Km.

Atenuació típica a 1550 nm. 0,21 dB/Km.

Atenuació màxima a 1310 nm. 0,40 dB/Km.

Atenuació màxima a 1550 nm. 0,25 dB/Km.

Diàmetre camp modal 1310nm.

Diàmetre camp modal 1550nm.

9,1  +  0,5 
µm.

10,5 + 1 µm.

Longitud onda de tall (fibra cablejada)

Radi de curvatura mínim

Allargament amb 700 gr/FO

PMD amb fibra cablejada

Dispers. Tot. Màx. entre 1288 i 1339 nm

Dispers. Tot. Màx. entre 1271 i 1360 nm

Dispers. Tot. Màx. a 1550 nm

Pendent de dispersió zero

≤ 1270 nm.

40 mm

<  1%

< 
0,5Ps/Vkm

3,5 
Ps/nm.km

5,3 
Ps/nm.km

18 
Ps/nm.km

<  0,093 
Ps/nm2.km

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRICO-MECÀNIQUES
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∅ cladding 125 + 1 µm.

No circularitat cladding <  2%

Error de concent núcli-reves. <  0.6 µm.

∅ coating 245  +  10 
µm.

No circularitat coating

Error de concent. Coat-clad.

<  5%

<  12 µm.

Construcció del cable  

Fiador:  element central de reforç (E.C.R.) dielèctric, compost per un cordó compacte de 
fibres de vidre i resina de poliester, capaç de protegir les fibres i tubs folgats dels esforços 
de tracció i compressió. (Pot anar revestit d’una capa de polietilè de baixa densitat per donar 
la geometria adequada).

2.8.6.3. Característiques:

∅ 
(mm.)

Pes  especific 
(grs/cm3)

Mòdul Young  (N/mm2) Càrrega  al   0,5%  d’allargament 
( N )

2,6+0,1 2,1 >50.000 1.300 (valor mig) 

Protecció secundaria: Les fibres  disposen d’una protecció de tub folgat de diàmetre interior 
1,7 ± 0,1 i exterior 2,5 ± 0,1 realitzat amb PBT de colors segons codi. El mòdul d’elasticitat 
serà de 1700 N/mm², l’error de circularitat serà ≤ 10%, la càrrega de ruptura ≥ 4 kg/mm² i 
l’allargament a la ruptura ≥ 250%. El nombre de fibres a cada tub és variable. Per a mantenir 
la geometria del conjunt s’utilitzen tubs passius de polietilè.

IDENTIFICACIÓ DE LES FIBRES ÒPTIQUES

Fibra nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Color V R A Am Gr Vi M Nj Ro B N Ac

Nº  Total  de 128 64 48 36 32 24 16 12 8 6

Nº Fibres per tub 8 8 8 6 8 6 4 6 4 6

Nº Tubs actius 16 8 6 6 4 4 4 2 2 1

Nº Tubs passius - - - - 2 2 2 4 4 5

IDENTIFICACIÓ DELS TUBS

Tub  nº

Nº Fibres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B N N N N N
B R N N N N
B B R V N N
B B B B R V
B B R R A A V V
B R N A V N
B B B R R R A A A V V V

V-Verd; R-Vermell; A-Blau; Am-Groc; Gr-Gris; Vi-Violeta; 

M-Marró; Nj-Taronja; Ro- Rosa; B-Blanc; N-Negre; Ac-Blau Clar

El color negre apart de definir una fibra,  identifica tubs passius.

Es podran adoptar uns altres tipus d’estructura a  petició del client. Així mateix, producció es 
reserva el dret de modificar les dades de les taules anteriors i adoptar altres estructures 
diferents a les anteriorment esmentades sempre i quan no hi hagi petició expressa en contra 
per part del client.

Farcit del tubs folgats: Els tubs folgats s’emplenen de gel hidròfug, atòxic, no irritant i d’un 
color no desagradable i estable entre -40ºC i +80ºC, que impedeix la penetració d’aigua. La 
viscositat d’aquest compost és 2700 ± 10% mPa.s @ 200 S-1 25ºC (Haake VT500).

Nucli del cable: Tant els tubs actius com els passius es cablegen en S-Z amb pas de 100 
mm aproximadament  al  voltant  del  E.C.R.  emplenant  els  buits  entre ells  amb compost 
hidròfug per tal d’evitar la propagació de l’aigua. La viscositat d’aquest compost és 2700 ± 
10% mPa.s @ 200 S-1 25ºC (Haake VT500).

El nucli, un cop cablejat, va protegit per una coberta del tipus PESP composta pels següents 
elements:
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Coberta interior: consistent en una capa extrudida de polietilè d’un espessor radial de 0,85 
mm, amb un valor mig superior al  90% i amb tots els punts per sobre del 80 %. Sota 
d’aquesta coberta es col·loca un cordó de lacerat per facilitar la tasca de pelat.

Armadura:  Fleix d’acer recobert per ambdues cares d’una capa de copolímer, corrugat i 
col·locat longitudinalment com a protecció antirosegadors.

Coberta exterior: Consistent en una capa extrudida de polietilè d’un espessor radial de 1,35 
mm, amb un valor mig superior al 90% i amb tots els punts per sobre del 80%. A sota 
d’aquesta coberta es col·loca un cordó de lacerat per facilitar la tasca de pelat.

Característiques físico-mecàniques

Valor Normativa

Esforç  de  tracció 
màxim:

4000 N IEC-794-1-E1

Resistència a l’impacte: 5 J. IEC-794-1-E4

Pressió radial màxima:

Pressió radial estàtica:

250 N/mm

100 N/mm

IEC-794-1-E3

IEC-794-1-E3

Penetració aigua: No traspassa nucli IEC-794-1-F5A

Cicle tèrmic: -20ºC    a   +70ºC IEC-794-1-F1

Radi  de  curvatura 
mínim:

15 x Φ cable IEC-794-1-E11

Nº fibres cable 2 4 6 8 12 16 24 32 36 48 64 128

Diàmetre cable ( mm ) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 19.5

Pes cable ( Kg ) 19
0

19
0

19
0

19
0

19
0

19
0

19
0

19
0

19
0

190 220 325

TIPUS D’ASSAIG NORMATIVA APLICADA FREQÜÈNCIA



Instal·lació d’equipament de trànsit a una
carretera e integració amb centre de control Pág. 73

ATENUACIÓ EN-188000 100 % de la producció

ESTANQUEITAT IEC 794-1-F5A 100 % de la producció

RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ IEC 794-1-E1 10 % de la producció

RESISTÈNCIA A L’APLASTAMENT IEC 794-1-E3 10 % de la producció

RESISTÈNCIA A L’IMPACTE IEC 794-1-E4 10 % de la producció

CICLE TÈRMIC OPERACIÓ IEC 794-1-F1 10 % de la producció

CURVATURA IEC 794-1-E11,proc.1. 10 % de la producció

PMD IEC TS 61941 10 % de la producció

Longituds de fabricació i identificació dels cables

Les longituds de fabricació seran a petició del client en bobines de fusta adients, amb un 
diàmetre no inferior a 30 cops el diàmetre del cable.

El marcat del cable serà:

“PESP-DR” “Nº FIBRAS” “10/125 G-652” “NOMBRE DEL FABRICANTE” “AÑO FABRICACIÓN “ “METRAJE” 
“SCT”

Respecte a la identificació del cable, aquest s’identificarà amb pintura indeleble gravada 
durant el procés de fabricació i inalterable, amb una separació entre marques de 1 metre.

Els  dos  extrems  del  cable  disposaran  d’un  tancament  hermètic  i  aniran  fermament 
assegurats a la bobina per que no es produeixi cap corriment d’espires.

Respecte a la identificació de la bobina, cada bobina portarà una etiqueta d’identificació. 
Cada bobina anirà acompanyada de les mesures finals de les fibres una vegada fabricat el 
cable.

Instal·lació del cable en canalització  

En aquells trams a on existeixi canalització, la instal·lació del cable s’efectuarà mitjançant 
cabrestant autònom amb recolçament d’un camió - grua.
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Consideracions prèvies

S’instal·larà longituds que podran superar 1 km., comprenent per tant vàries secciones de 
canalització.

El personal encarregat d’executar l’obra, a part de rebre les instruccions necessàries per a 
l’organització de l’estès de cables, haurà de conèixer les següents dades:

Núm. de pericons de registre i ubicació de les mateixes.

Núm. del conducte designat.- Longitud de la secció de canalització.

Prèviament a l’estesa del cable, és necessari realitzar la neteja del conducte.

Estesa del cable  

Consideracions prèvies

La  longitud  de  les  bobines  de  cable  de  F.O.  a  instal·lar  en  canalització,  serà 
aproximadament de 2.000 metres. Dintre d’una secció d’estesa l’elecció del pericó on es 
situï la bobina, vindrà només condicionada per les característiques del traçat.

La bobina es col·locarà junt al pericó escollit suspesa sobre gats o grua, de manera que 
pugui girar lliurement i de forma que el cable surti per la seva part superior.

Quant per circumstàncies especials no es poden utilitzar els pericons extremes per ubicar la 
bobina,  l’operació  d’estesa  es  realitzarà  en  dos  trams;  per  això  s’escollirà  un  pericó 
intermedi, es realitzarà l’operació, es desembolicarà el cable restant sobre el sòl en forma de 
"vuits" i una vegada acabada aquesta es continuarà tenint aquest fins a l’altre extrem tenint 
cura de que el cable no es vegi sotmès a torsions i no formi "coques".

Durant l’operació d’estesa, així com en la instal·lació definitiva del cable, aquest no haurà 
d’ésser sotmès a curvatures excessives.

La tracció del cable haurà de realitzar-se en el sentit de la seva generatriu. Les persones 
que intervinguin en l’operació d’estesa, especialment les situades junt a la bobina, hauran 
d’observar atentament el cable segons surti d’ella, a fi de denunciar qualsevol deteriorament 
aparentment d’aquest,  el  qual  serà comunicat  instantàniament al  seu cap immediat,  qui 
decidirà si cal continuar o no amb el procés.

És imprescindible garantir que el cable no sofreix torsions durant l’estesa, pel que s’utilitzarà 
un nus giratori, especialment dissenyat per a les dimensions del subconducte i del cable 
òptic.
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Mètode d’estesa mitjançant tracció manual distribuïda.

Degut als constants canvis de direcció que es donen habitualment en les canalitzacions, els 
mètodes d’estesa mecànica no són aconsellables. S’anirà per  tant a un mètode d’estesa 
manual.

Per  evitar  el  deteriorament  del  cable  i  no  sobrepassar  les  tensions  màximes  d’estesa 
aconsellades pel fabricant, la instal·lació s’efectuarà distribuint l’esforç de tracció, al llarg del 
recorregut. Quant la secció a tenir sigui molt llarga, per què el cable no sofreixi s’haurà 
d’extraure en una camera intermèdia, dipositant-lo en el sòl en forma de "vuits", per què al 
prosseguir amb l’entès no es formin coques que puguin danyar les fibres.

El ritme d’estesa sempre vindrà condicionat pel que estableixi l’operari que tira de la guia. 
Quant en un pericó, l’operari no pugui mantenir el ritme, haurà de donar l’ordre d’aturada al 
del pericó següent,  amb la finalitat  de recuperar suficient cable per prosseguir  l’estesa. 
Degut a que en el procés anterior és probable que no hi hagi quedat justament el cable que 
es  necessita  per  a  la  seva  instal·lació  definitiva,  no  es  procedirà  a  realitzar  aquesta 
simultàniament en totes elles, si no que començarà amb la penúltima, de forma que si falta o 
sobra cable, aquest haurà d’ésser agafat del pericó anterior (o recollit pel pericó anterior 
respectivament). D’aquesta forma, es va instal·lant el cable en els pericons, començant per 
la penúltima i acabant en la segona.

Acabada la instal·lació en el pericó final es procedirà a tallar la bobina de cable de manera 
que quedin emmagatzemats, en forma de rotllo, els 10 ó 12 m. necessaris per a l’operació 
d’empalmament.

Estesa mitjançant tècniques de “blowing”

El mètode d'estesa de cable denominat  "blowing"  es descriu com un estesa pneumàtic 
utilitzada per a instal·lacions canalitzades de cables de telecomunicació, que consisteix a 
inserir els cables directament a pressió (insuflació), podent-se instal·lar el cable en una sola 
operació.

Per a aquest tipus d'estesa és necessària l’utilització d'una eruga de cable per a augmentar 
l'empenta (utilitzada per a recolzar la força d'empenta durant la insuflació de cables de fibra 
òptica de 10-27mm de diàmetre), així com un compressor, sent necessari que els conductes 
o tubs per a cables no presentin cap deformació.

Els procediments a seguir en aquest tipus d'estesa es descriuen a continuació:

Els cables han de ser calibrats abans de ser insuflats, a fi que els conductes deformats no 
aturin el procés d'insuflació.
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Per a assajar el traçat dels conductes es passa un èmbol mesurador a pressió pel conducte 
de material sintètic. La sonda incorporada emet impulsos d'alta freqüència localitzables fins 
una  profunditat  de  4  metres.  En el  cas  que  l'èmbol  mesurador  s’aturi  a  causa  de les 
deformacions  del  conducte,  els  impulsos  emesos  es  converteixen  en un senyal  òptic  i 
acústic permanent a l'apropar-se l'aparell de localització a la sonda. El senyal aconsegueix 
el màxim quan l'aparell de localització es troba directament damunt de la sonda. Cal tenir en 
compte que si es donen forts sorolls ambientals, s’han d’adaptar uns auriculars.

El bufat es realitza per mitjà d'un sistema d'insuflació que s'utilitza per a col·locar els cables 
de fibra òptica en els tubs de protecció per a cables.

El cable pot instal·lar-se bufant en cascada o recuperant el cable en determinats punts i 
tornant a bufar en aquest punt. Això també es fa per a instal·lar el cable en l'altra direcció, 
quan la bobina inicial s'ha col·locat en el mig de la semi-secció a estendre. L'elecció de la 
col·locació de la bobina i el sistema d'estesa cascada o no, ha de fer-se considerant totes 
les possibles curvatures de la canalització i intentant quan sigui possible que la màquina bufi 
seccions en costa baix per a facilitar l'estesa. Es pot dir que es pot instal·lar una bobina en 2, 
3 o 4 fases depenent de la longitud de la mateixa, i dels factors descrits anteriorment. Cal 
tenir en compte que en els pericons intermèdies que no s'empren per al bufat s'ha de donar 
continuïtat al conducte emprat per al bufat, tenint especial atenció amb les curvatures del 
subconducte i l'estanqueïtat de les unions per a evitar perdudes de pressió.

Per a l'estesa ja del cable, es pot emprar un èmbol convencional o un èmbol mesurador amb 
sonda.

El sistema treballa en un camp de velocitat comprés entre 8 - 80 m/min, a fi de col·locar els 
cables sensibles a la tracció amb la major atenció possible en els conductes.

El sistema d'insuflació disposa d'un aparell de mesura que indica constantment la velocitat 
així  com  la  longitud  de  cable  col·locat  i  que  desconnecta  automàticament  el  procés 
d'insuflació en aconseguir els valors límits. A més, a través d'una unitat de regulació s'ajusta 
l'entrada d'aire comprimit i amb això la velocitat de l'èmbol en el valor prefixat.

Durant el procés d'insuflació, el cable de fibra òptica passarà per l'eruga de cable amb la 
peça d'entroncament d'aire comprimit integrada, que estarà equipada amb discos de junta 
especials.

En el  cas que l'aire  comprimit  subministrat  pel  compressor  no fos prou per a impulsar 
l'èmbol, es connectaria l'eruga de cable pneumàtic per a recolzar l'empenta.

Es dotarà a l'èmbol d'un dispositiu de retenció, a fi que en cas de quedar parat el cable, des 
de l'altre  costat  del  tub es pugui  empentar  una guia d'inserció  plàstica  amb aparell  de 
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retenció, o disparar l'aparell de retenció per mitjà d'un cable auxiliar i adaptar-lo a l'èmbol.

Durant la realització dels treballs s'han de tenir en compte les següents condicions 

La maquinària només pot ser utilitzada en el moment en què es trobi en les condicions 
tècniques  degudes  i  sigui  manipulada per  personal  qualificat,  plenament  conscient  dels 
riscos que poden derivar-se de l'operativitat de les màquines.

S'ha de procedir a rectificar immediatament qualsevol desordre funcional, en especial tot el 
que pugui afectar a la seguretat de l'equip.

La maquinària ha d'operar dins dels límits d'utilització adequats i amb la deguda observació 
de les instruccions del manual operatiu i altres directrius d'inspecció i manteniment.

Terminació del cable en pericons i en Centre de Control  

La terminació del cable consisteix en subjectar-lo al conducte de la canalització,  obturant 
aquest i en obturar el  seus extrems.

Fins que es realitzi l’obturació definitiva, el conducte ha de tenir sempre els extrems tapats 
per  a  evitar  que  s’introdueixi  per  aquest  qualsevol  element  que  pogués  dificultar  les 
operacions d’estesa del cable.

Terminació de conducte en pericons  

Immediatament després d’haver passat el fil guia pel conducte pel que s’estendrà el cable, 
aquell es clavarà usant per a això massilla epoxídica, garantint un ancoratge ferm i estanc.

L’extrem del conducte ha de quedar a 5 cm. de la paret del pericó.

En aquells pericons o cameres a on no s’efectuï empalmament, el cable serà protegit amb 
un tub flexible de PVC, subjecte al conducte mitjançant maniguet termorretràctil.

En les cameres o pericons d’empalmament, la transició conducte/cable, es protegirà amb un 
maniguet RAYCHEM,LTEEC-150, o similar.

Terminació de cable en pericons  

Acabada l’operació d’estesa de cable, es procedirà a la seva terminació dintre de la camera 
o pericó. Com ja s’ha comentat, el cable va protegit amb un tub flexible de PVC.

Les actuacions a realitzar sobre el cable protegit són les següents:

En pericó amb canvi de direcció es graparà el cable a la paret mitjançant grapes de fixació 
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de  cable  en  fatxada,  col·locades  cada  50  cm.  i  mantenint  el  radi  de  curvatura  mínim 
especificat pel cable.

El cable de fibra òptica s’identificarà amb una etiqueta on vingui inscrit el número de fibres, 
tipus i estacions entre les que discorre.

Terminació en Centre de Control  

S’instal·larà un repartidor òptic que permeti l’extracció e inserció de les senyals de manera 
flexible.

Caixes d’empiulament  

Materials i subministrament

Definició

És la coberta de segellat ambiental per al sistema d'organització de les fibres que proporciona 
les funcions d'empalmament de fibres i integració d'elements passius en la xarxa de planta 
exterior.

Característiques tècniques

La configuració de les caixes d’empalmament serà d'un número variable d'organitzadors de 
fibra, contenint cada organitzador, segons el tipus, 2 (SC) ó 8(SE) empalmaments. Aquest 
organitzador protegeix la fibra empalmada,  facilitant la seva instal·lació, identificació i el 
manteniment posterior.

Caixa  de  dimensions  reduïdes  orientada  a  empalmaments  de  pas  i  poques  segregacions. 
Capacitat fins a 96 fusions. A més a més, s’ha de complir que puguin accedir 2 cables de 
diàmetre 21mm.

La  caixa  permet  l'entrada  de  múltiples  cables  dins  d'una  única  caixa,  emprant-se  per  a 
concentració i derivació de cables de connexió.

La caixa Inclou:

Segell base: Entrada i sortida de la mànega pel mateix costat o costats oposats, amb vàries 
entrades de cables. El segellat de les mànegues pot ser mecànic o termorretràctil.

Tapa o cúpula amb sistema de pressurització. S’ha d’assegurar l’estanqueïtat de la caixa.
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Sistemes de disposició de fibres.

Mòdul d'organització de safates.

Safata d'allotjament de passius òptics.

Mòdul d'organització de passius òptics (pinta).

Safata d'allotjament de fibres. N’hi ha de dos tipus: SC (2 empalmaments per safata) i SE (8 ó 
12 empalmaments per safata)

Borns per a subjectar els elements de tracció dels cables i la posada a terra.

Sistema de divisió dels tubs de fibres. 

Tubs de protecció i transport de fibres.

Altres materials i mecanismes que el fabricant subministri per a la correcta instal·lació.

Entrada cables

Nº 
boques 
mínimes

Diàmetre  mig 
mínim* (mm)

Dimensions  exteriors 
màximes **(mm)

Capacitat  fusions 
màxima

4 20 550x240x240 96

Característiques principals de les caixes d'empalmament

*Ja que coexisteixen boques de diferents dimensions, es determina el diàmetre mig de totes 
les boques.

**Dimensions màximes i amb cables instal·lats i, per tant, amb els mecanismes de segellat 
dels cables.

Execuxió i validació

Accions prèvies

L'emplaçament en camp de la caixa d’empalmament ha d'estar totalment definit i en bones 
condicions, tal i com s’especifiqui en el Projecte Constructiu.
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Les normes i procediments aplicables són: 

Normes d’instal·lació del fabricant de la caixa empalmament.

Recepció:

Hauran de revisar-se les caixes d’empalmament abans de la seva recepció, amb la finalitat 
de detectar possibles danys existents en les mateixes.

Transport:

Hauran de prendre's totes les mesures de seguretat necessàries per a protegir les caixes 
d’empalmament, de manera que durant el procés de transport no rebin cops que puguin 
danyar-les.

Replantejament:

Serà necessari abans d'iniciar cap operació, la comprovació de l'estat de la zona sobre la 
qual s'executaran els treballs, així com l’acabament del treballs previs d’obra civil.

Si durant el procés d'instal·lació es produeix qualsevol desperfecte en la zona, provocat 
directament o indirectament per la instal·lació,  aquest haurà de ser comunicat  de forma 
immediata  a  la  D.O.  En  tot  cas,  la  reparació  dels  danys  causats  anirà  a  càrrec  del 
instal·lador, el qual haurà d'efectuar-la de manera immediata.

La comprovació de la longitud de cable necessària per a la realització dels empalmaments 
ha de ser realitzada en una etapa prèvia a la inici dels treballs.

Instal·lació de la caixa d’empalmament

La instal·lació de les caixes d’empalmament serà en paret de pericó seguint les instruccions 
del fabricant.

En cas d’haver d’instal·lar la caixa en una ubicació diferent, aquesta haurà de ser validada 
per la Direcció d’Obra.

Execució dels ancoratges i subjeccions

Per mitjà d'una plantilla realitzada a aquest efecte, es replantejaran els ancoratges en la 
paret.

Les caixes d’empalmament disposaran d'un número variable d'ancoratges que depenent de 
la grandària de la caixa i, que en funció de l'estat de la paret on es realitzi la instal·lació,  
seran ancoratges mecànics o ancoratges químics, sempre validat per la D.O.
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Els ancoratges sempre quedaran a una distància mínima de 10 cm dels contorns de la 
paret.

Situar la caixa d’empalmament en un lloc estable per a facilitar el seu maneig, obrir i retirar 
la tapa que podrà anar subjecta per mitjà de cargols o abraçadora mecànica. Si la tapa 
disposa de junta tòrica, parar atenció que tant aquesta com la superfície de contacte entre la 
junta, la tapa i la base ni es taquen ni s'espatllen. Si fos necessari, netejar-les amb un drap 
humit.

Empalmament de fibres òptiques

General

Els empalmaments de les fibres òptiques s’efectuaran cada 1.000 i/o 2.000 m. depenen de 
les dificultats d’estesa.

Donades les característiques especials de la fibra òptica i les seves reduïdes dimensions és 
necessari  disposar d’un equip especial  per a la realització de l’empalmament.  La major 
dificultat  es troba en l’enfrontament de les fibres.  El  qual  ha de fer-se amb la suficient 
precisió com per a què les pèrdues siguin mínimes, per això s’hauran d’utilitzar màquines 
d’empalmament que disposin d’un sistema d’alimentació automàtic.

Per a la realització d’aquest projecte s’utilitzarà un tipus de màquina d’empalmament que 
realitzi l’alineament de les fibres de manera automàtica, be sigui per mètodes geomètrics, be 
per injecció  i  detecció local  de llum.  El  tipus de màquina d’empalmament a utilitzar  ha 
d’ésser per a fibres mono i multimodus realitzant l’empalmament mitjançant fusió per arc 
elèctric.

Empalmament de cable òptic

Per a la realització de l’empalmament del cable òptic  és necessari  deixar en els punts 
d’empalmament un guany per a poder realitzar aquest adequadament.

Aquest guany es fixa al menys en 12 metres en cada punt d’empalmament (6 metres en 
cada extrem).

L’empalmament  es  realitzarà,  preferiblement,  a  l’interior  d’un  vehicle  degudament 
condicionat per a tal fi.

Les operacions a realitzar per a l’empalmament de les fibres són les següents:

Fixar  els  cables  a  la  base del  maniguet,  tal  i  com s’explica  en l’apartat  de  tancament 
d’empalmaments.
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Fixar els cables a la safata, mitjançant les peces de subjecció corresponent.

Tallar les cintes de poliester i els elements de farcit del cable.

Tallar l’element central del cable i fixar-lo al suport corresponent de la safata.

Netejar les fibres i els parells metàl·lics de la substància de farcit de cable.

Una  vegada  efectuades  les  operacions  anteriors  es  procedirà  l’empalmament  de  les 
distintes fibres de que es compon el cable, la seqüència a seguir és la següent:

Eliminació de la protecció secundària:

La protecció  plàstica  de les fibres s’elimina amb un  pelafils graduat,  que no marqui  ni 
deteriori aquella i garanteixi la total integritat de les fibres.

Es tracta de pelafils COREX, les instruccions de les quals d’ utilització són les següents:

1.- Obrir la ferramenta

2.- Ficar la fibra en la ranura del pelafils. Després de tancar la ferramenta, es realitza la 
graduació del tall, amb l’escala numèrica que es troba en la part superior.

3.- Girar el pelafils, tres o quatre voltes.

4.- Obrir el pelafils i retirar la protecció de la fibra.

Eliminació de la protecció primària:

La protecció primària es pot eliminar, mitjançant medis mecànics o preferiblement, químics.

Mecànicament es pot eliminar amb la ferramenta de precisió. La tenalla Micro-Strip permeti 
el pelat de fibres, amb diferents espessors de protecció, gràcies a un joc de ganivet és 
intercanviables.

Altre mètode per eliminar la protecció primària es basa, en medis químics. Consisteixen en 
la utilització de clorur de metilè o alguna substància afí, que amolleixi o elimini l’acrilat de les 
fibres. Després de la immersió d’aquestes durant alguns segons, l’acrilat desapareix, o be 
s’amotlli, essent aleshores suficient fregar la fibra amb una gasa amarat en etanol.

Tall de les fibres òptiques. Comprovació i Neteja

Aquest apartat és molt important ja que de ell depèn que l’empalmament sigui correcte, és a 
dir, amb baixa pèrdua.
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El tall ha de ésser perpendicular a l’eix de la fibra i ha d’estar exempt d’irregularitats.

Per al tall s’ha d’utilitzar un tallador de fibra òptica que garanteixi un angle de tall inferior a 
1o.

Mitjançant un ganivet molt afilada, es fa sobre la cortesa una petita incisió. A continuació es 
corba la fibra fins a aconseguir un cert angle ja optimitzat, d’aquesta manera la tensió que es 
produeix fa que la fibra es trenqui en el punt de la incisió.

Mides sobre el cable òptic

Mètodes de prova per a la recepció del cable en fàbrica

Inspecció visual

Mitjançant la inspecció visual, es comprovarà l’aspecte exterior de la bobina i el cable, així 
com l’existència de les marques d’identificació, tant en una com en altre.

En la placa d’identificació de la bobina han de constar, al menys, les següents dades

. Nom del fabricant

. Tipus de cable

. Longitud del cable

. Núm. de la comanda

. Data de fabricació

. Núm. de sèrie del rodet

. Mides geomètriques de la coberta

Per a realitzar les mides geomètriques de la coberta es tallarà una mostra de 30 cm. de 
longitud l’extrem exterior de la bobina de cable que es desitgi assajar, de la qual es retiraran, 
amb molta cura i sense deformar, els diferents elements que constituïen la coberta: polietilè 
exterior, polietilè interior i pantalla d’alumini.

Mesures.

Les mides que s’han efectuar són:

Espessor radial del polietilè i alumini
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Sobre la mostra seleccionada es mesuraran un micròmetre de bola (precisió 0,001 mm) o 
una lupa mil·limetrada, 3 punts equidistantment separats. Es realitzarà un doble amidament 
en cadascun dels punts, segons diàmetres perpendiculars entre sí, és a dir, girant 90º la 
mostra entre cada amidament.

Encavalcament

En les cobertes metàl·liques es mesurarà l’ample de l’encavalcament mitjançant d’un calibre 
peu de rei o regla mil·limetrada.

Diàmetre exterior del cable

Sobre la mostra de cable es mesurarà el diàmetre mitjançant calibre peu de rei o cinta 
calibrada per a mesura de diàmetres.

Els resultats s’expressaran d’acord a les unitats de mesura indicades en les especificacions 
corresponents.

Fluïdesa del compost de farcit en cables

A  l’  objecte  de  comprovar  el  grau  de  fluïdesa  o  degoteig  del  compost  antihumitat  de 
farciment del cable, es tallarà una mostra del mateix de 30 cms. de longitud. Es retiraran 14 
cm. de la coberta interior i 7,5 cm. de laminat i envolvents, a fi de deixar exposat per a la 
prova el nucli impregnat, del compost de farcit. Seguidament seran retirades les lligadures i 
separats els conductors.

Per a realitzar l’assaig, la mostra es suspendrà verticalment amb els conductors cap a baix, 
en l’interior de una estufa de circulació d’aire, escalfant a 70ºC. En la paret inferior de l’estufa 
es col·locarà una safata neta per a observar si es produeix degoteig.

La  mostra  estarà  en  aquestes  condicions  durant  vint-i-quatre  hores  ininterrompudes, 
comprovant després d’aquest període de temps si s’origina o no goteja del compost de 
farcit.

Resistència a la tracció i allargament a la ruptura del polietilè de coberta.

Per a la realització de la prova de resistència a la tracció i allargament a la ruptura del 
polietilè de cobertes, es prendrà una mostra que es tallarà, en sentit longitudinal del cable, 
per mitjà d’un encuny especial (segons VDE-472).

Sobre diversos punts de la zona més estreta de la proveta es mesurarà l’espessor, amb 
aproximació de 0,001 mm. registrant-se el valor mig i calculant la secció de la proveta 4 en 
mm2).
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S’utilitzarà un equip de tracció adequat amb escala fins a 500 N, que permetrà regular la 
seva velocitat uniformement.

Per a la lectura directa de l‘allargament s’ acoblarà un extensiòmetre de pinces.

Es col·locarà la mostra en el dinamòmetre de forma que l’eix major de la proveta i l ‘eix 
horitzontal de les mordasses formen un angle de 90º.

L’assaig es realitzarà amb una velocitat de separació entre mordasses de 250 m/minut.

En el moment de la ruptura de la proveta es registrarà el valor de la càrrega (en N), així com 
el de l’allargament que vindrà donat per l’extensiòmetre aplicat sobre la zona estreta de la 
proveta, amb distància entre pinces de 25,4 mm.

La resistència a la tracció, expressat en N/mm2, vindrà donada per la següent expressió:

)mm(en  proveta la de Secció
(ruptura)  N  )/.(. 2

2 =mmNTR

L’allargament  a  la  ruptura,  expressat  en  %,  serà  indicat  per  la  lectura  directa  del 
extensiòmetre en el moment de la ruptura.

Resistència a la tracció i allargaments a la ruptura de l‘element central.

Per a la realització d’aquesta prova es prendrà una mostra de cable,  de mig metre de 
longitud aproximadament.

Després de retirar cobertes, conductors, fibres i altres elements de farcit i protecció, s’obté la 
proveta d’assaig, que en aquest cas està constituïda per mig metre d’element central del 
cable.

S’utilitzarà un equip de tracció adequat, que permeti regular la seva velocitat uniformement.

Després de col·locar la mostra en les mordasses corresponents (separades 300 m.), es 
realitza l’assaig a una velocitat de 5 mm/minut.

En el moment de la ruptura de l’element central, es registrarà el valor de la càrrega, així com 
el d’allargament sofert (mitjançant amb un dispositiu adequat) i calculat en tant per cent del 
increment del valor inicial (300 mm).

La resistència a la tracció, expressada en N/mm2 vindrà donat per:
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)(mmelement  Secció
(ruptura)  N  )/.(. 2

2 =mmNTR

L’allargament a la ruptura (%) serà:

( )
Lo

100  Lo-L = (%)t Allargamen ×′

Essent:

L' = Longitud entre mordasses en l’instant de la rup (mms)

Lo= Longitud inicial entre mordasses (300 mm)

Determinació de la densitat del polietilè de cobertes.

La determinació de la densitat del polietilè de cobertes del cable es realitza introduint una 
mostra de polietilè de pes conegut, en un recipient que contingui un líquid de densitat també 
coneguda, com oli de parafina. Observant l’increment de volum experimentat pel líquid en el 
recipient, podem deduir la densitat del polietilè per aplicació directa de la fórmula:

Pes = Volum x densitat.

Podrà utilitzar-se un mètode alternatiu, consisteix en obtenir el punt de fusió d’una mostra de 
polietilè, el qual ens indicaria qualitativament si aquesta és d’alta o baixa densitat.

Es recomana que la prova química es realitzi a temperatura de 20 +/- 1ºC. Els resultats 
s’expressaran en g/c.c. a 20ºC.

Abrasió de la coberta

Aquesta prova permetrà comprovar el comportament de la coberta del cable a l’abrasió.

Es comprovarà que la coberta del cable no ha sofert esquerdes, fissures, deformacions, etc.

La prova es realitzarà en condicions ambientals de pressió i temperatura.

Prova d’estanquitat

Aquesta prova permeti comprovar l’estanquitat del cable.

Després de preparar una mostra de 3 metres de cable, a temperatura ambient, es tanqui 
hermèticament un dels extrems, a continuació s’aplica aigua a una pressió hidrostàtica d’una 
columna d’1 metre durant 1hora.
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Si al cap d’aquest temps no hi ha fluid d’aigua per l’extrem obert, el cable es considerarà 
estanc.

El mètode es prova, es descriu detalladament en la normativa Internacional Electrotechnical 
Commission (IEC), Subcomissió 05/1 46E,XXF5.

Resistència a la tracció

Aquesta prova permeti observar la variació de la atenuació de les fibres que conformen el 
cable òptic, en funció de la tracció a la que aquest és sotmès.

Aquest mètode serà no destructiu, i s’aplicarà en condicions ambientals, tant de pressió com 
de temperatura.

La prova serà realitzada sobre una longitud de cable d’aproximadament, 40 metres, extreta 
de la bobina i sense tallar.

Es sotmetrà aquesta longitud a la màxima tensió de tir especificat i es mesurarà l’atenuació 
d’una  fibra  a  1300  mm.  L’increment  no  ha  d’ésser  superior  a  0,1  Db/km.,  respecte  a 
l’atenuació existent en absència de tensió.

El temps d’aplicació de la tensió de tir no ha d’ésser inferior a 10 minuts.

El mètode de prova es descriu en la normativa IEC, Subcomissió 46E,XXE11.

Curvatura

Aquesta prova permet avaluar el comportament del cable davant les curvatures.

Aquest mètode no serà destructiu. La prova es portarà a lloc en condicions normals de 
pressió i temperatura.

Es bobinarà el cable, sense tallar de la bobina sobre un mandril  de radi 10 vegades el 
diàmetre d’aquest.

El número de voltes del cable sobre el mandril serà de 10.

A continuació  se desbobinarà  el  cable  del  mandril,  i  es  rebobinarà  de nou,  en  bobina 
d’origen. Aquestes operacions  es repetiran deu vegades mes.

Després el primer bobinat (quant el cable estigui en el mandril)  es mesurarà l’atenuació 
d’una fibra a la longitud d’ona de 1300 mm., no havent de produir-se un increment superior 
0,1 Db, sobre el valor original.
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Un cop finalitzada la prova, (després del dècim bobinat),  es mesurarà l’atenuació de la 
mateixa fibra abans mesurada, no havent de produir-se un increment superior a 0,1 Db. Es 
realitzarà,  així  mateix,  una  inspecció  visual  sobre  la  coberta  del  cable,  a  l’objecte  de 
comprovar que durant la prova, no s’han produït en aquesta deformacions, fissures, etc.

Esclafament.

Aquesta prova permet determinar la resistència del cable davant esclafaments.

Aquest mètode serà no destructiu; la prova ha de realitzar-se en condicions normals de 
pressió i temperatura.

La prova serà realitzada sobre una longitud de cable de 100 mm., sense tallar de la bobina 
sota prova.

Dita longitud de cable es col·locarà entre dos plaques d’acer amb les vores arrodonides, de 
manera  que  no  sigui  possible  el  desplaçament  lateral.  La  càrrega  serà  aplicada 
gradualment, sense canvis bruscos.

Si la càrrega s’aplica en intervals, aquestos no excediran de la relació d’1,5.

L’esclafament que ha de suportar serà de 600 kgs en 100 mm (6 kg/mm). Es mesurarà al 
menys una de les fibres del cable sense que l’increment en la seva atenuació superi en 0,1 
Db al valor original (a 1300 mm)

Cicles tèrmics

Aquesta temperatura permet conèixer el comportament del cable amb les variacions de 
temperatura.

Aquest mètode no serà destructiu, realitzant-se la prova sobre una bobina completa.

La bobina de cable s’introduirà en un camera climàtica, on s’aplicaran temperatures que 
oscil·len entre -30ºC i +70ºC.

Es realitzaran els cicles tèrmics complets que agafen tot el rang de temperatures. El temps 
de permanència en les temperatures extremes serà de vuit hores, mentre que la velocitat de 
variació màxima es fixa en 0,5 ºC/minut.

Es mesurarà l’atenuació de cadascuna de les fibres en cada cicle de temperatura no havent 
de produir-se increment superior a 0,1 Db a la longitud d’ona de 1300 mm. durant totes les 
fases dels cicles i al final d’ells.

El mètode es descriu en la normativa IEC, Subcomissió 46E,XXF1.
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Resistència a l’impacte

Aquesta prova permet comprovar la resistència del cable òptic a l‘impacte.

Aquest  mètode  no  serà  destructiu,  realitzant-se  la  prova  en  condicions  ambientals  de 
pressió i temperatura.

La prova es realitzarà sobre una longitud de cable de 10 cm., sense tallar de la bobina, 
extreta d’aquesta.

La mostra de cable es col·locarà sobre una base plana d’acer, sobre la mostra es col·locarà 
una superfície de 100 mm. de radi de curvatura, sobre la que es deixarà caure un pes de 9,2 
Kg col·locat a 5,4 cm. d’altura. El número d’impactes serà de 10, distribuïts uniformement 
sobre la mostra.

Finalitzada la  prova es  mesurarà l’atenuació  de cadascuna  de les  fibres no havent  de 
produir-se increments superiors a 0,1 Db a la longitud d’ onda de 1300 mm. Es comprovarà 
que la coberta no haguí sofert deformacions, fissures, etc.

Torsió

Aquesta prova determinarà el comportament del cable als efectes de torsió. Aquest mètode 
serà no destructiu.

La prova serà realitzada sobre una mostra de cable de 4 m. de longitud, extreta de la bobina 
i sense tallar. Amb els extrems, fixos, es realitzaran torsions de +/-360o essent el número de 
cicles a realitzar 10.

Una vegada completats els cicles es mesurarà l’atenuació en cadascuna de les fibres no 
havent de produir-se increments superiors de 0,1 Db, a la longitud d’ona de 1300 mm. Així 
mateix, es comprovarà que la coberta del cable no ha sofert  deformacions, fissures, etc.

La prova serà realitzada en condicions ambientals de pressió i temperatura.

Mesures sobre les fibres òptiques

Mesura del diàmetre del camp modal.

Aquest paràmetre, funció de la longitud d’ona, defineix la mida del diàmetre de propagació 
en la manera fonamental en la fibra òptica.

Existeixen varis procediments per a la determinació del diàmetre del camp model ("Modus 
field  diámeter",  MFD) camp cercà,  camp llunyà,  camp llunyà amb obertura variable i  el 
mètode de desplaçament transversal ("offset"). Aquest últim es el que sembla utilitzar-se 
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amb major assiduïtat, si bé qualsevol d’ells pot considerar-se vàlid a efectes de viabilitat de 
mesura.

El mètode de desplaçament transversal es basa en la mesura de la potència transmesa a 
través d’un empalmament no alineat. D’aquesta manera, s’obté la potència transmesa en la 
funció de la longitud d’ona utilitzada i el desplaçament transversal existent.

En definitiva, el diàmetre del camp modal resulta ésser el doble del desplaçament transversal 
per al qual la potència transmesa es redueix a 1/e del valor màxim, segons la definició 
establerta per el CCITT en  la seva recomanació G652.

Donat que aquest és un paràmetre característic de la fibra i en el que no influïen el cablejat, 
s’adjuntarà certificat d’origen.

Diàmetre del revestiment de la fibra. Determinació de la no circularitat.

Existeixen  bàsicament,  dos  mètodes  per  a  l’amidament  del  diàmetre  del  revestiment; 
mitjançant  un  microscopi  adequat  o mitjançant  un  micròmetre.  Donat  que és necessari 
determinar la no-circularitat el revestiment, haurà de realitzar la mesura al llarg dels dos 
eixos com a mínim; per el que sembla  més aconsellable utilitzar per a això un microscopi 
amb la suficient precisió.

El diàmetre mig del revestiment es defineix com la mesura aritmètica de les longituds dels 
dos segments rectilinis; Dmax, el més llarg que passi pel centre del revestiment i uneixi dels 
dos punts de la superfície del revestiment i un Dmin, el mes curt, que passi per el centre del 
revestiment, unint els dos punts exteriors de la superfície del mateix.

És a dir.

Dr =  
DMAX +  DMIN

2

Essent:

Dr = Diàmetre mig del revestiment

DMAX = Diàmetre màxim del revestiment

DMIN = Diàmetre mínim del revestiment

La no circularitat del revestiment ve determinada per la següent expressió:

Ncr =  
DMAX +  DMIN

2
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Essent:

Ncr = No circularitat del revestiment

DMAX = Diàmetre màxim del revestiment

DMIN = Diàmetre mínim del revestiment

Dr = Diàmetre mig del revestiment

Aquesta mesura podria no realitzar-se de la manera abans exposada si no es disposa d’un 
equip que faciliti automàticament els paràmetres geomètrics de la fibra, mitjançant l’anàlisi 
del perfil d’índex de la mateixa.

Perfil de l’índex de refracció

Es defineix com la distribució de l’índex de refracció al llarg d’una línia recta que passa pel 
centre del nucli.

Actualment existeixen en el mercat equips de mesura que, juntament a l’obtenció del perfil 
de l‘índex, proporcionen els càlculs i gràfics dels restants paràmetres òptics i geomètrics.

Entre els distints mètodes de prova per a la determinació del perfil de l’índex de refracció els 
més utilitzats són:

. Microscòpia d’interferència axial

. Potència refractada en camp proper

S’adjuntarà certificat d’origen d’aquest paràmetre.

Concentricitat revestiment - recobriment primari

Es defineix per:

Cr rp − =  
X
Dr

Essent:

Cr-rp = Error de concentricitat nucli - revestiment

X = Distància entre el centre del nucli i el centre del revestiment

Dr = Diàmetre del revestiment
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Totes les mesures anteriors poden efectuar-se còmodament mitjançant un microscopi de la 
precisió adequada.

Donat  que la fàbrica cablejadora rep la fibra en protecció primària,  s’adjuntarà certificat 
d’origen d’aquestes mesures.

Mesures sobre protecció secundària

Sobre la protecció secundària de la fibra, una vegada retirada aquesta, es realitzaran les 
següents mesures:

Mesures dimensionals:

. Diàmetre exterior

. Diàmetre interior

. Error de circularitat

Resistència a la tracció de les fibres òptiques amb recobriment primari

S’agafarà una mostra de cable d’aproximadament, 1 metre de longitud, de la que s’extraurà 
la fibra que es desitgi assajar. Després de retirar el recobriment primari, es col·locarà la 
proveta d’assaig en les mordasses del tensiòmetre utilitzat. Aquest ha d’ésser un equip amb 
regulació de velocitat uniforme, que asseguri la precisió de la mesura.

La velocitat de separació de les mordasses ha d’ésser de 50 mm/minut, encara, si no hi ha 
dubtes, pot efectuar-se la prova a velocitats majors (Fins a 500 mm/minut).

Longitud d’ona de tall

Es defineix aquest paràmetre, amb la longitud d’ona per sobre de la qual l’atenuació del 
modus de segon ordre excedeix d’un determinat valor.

El valor d’aquest paràmetre depèn, lògicament, de la longitud de fibra sota prova i de la 
curvatura  d’aquesta.  Normalment  s’utilitzen  longituds  de  fibra  de  2 metres,  amb  una 
curvatura de 28 cms. de diàmetre.

La mesura de la longitud d’ona de tall es realitza en dues fases: en la primera fase, la fibra 
sota prova (2 metres) es sotmesa a un bucle de 28 cms i altre de 60 mms. En la segona 
fase només es deixa el bucle de 28 cms. En dues fases, es mesura la potència, en funció de 
la longitud d’ona, a la sortida. La diferència d’atenuacions en els dos casos, proporciona 
l’espectre típic d’aquesta mesura.
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El valor de la longitud d’ona de tall, Fc, correspon al valor en el qual l’atenuació augmenta 
0,1 Db respecte a la línia base de resposta a altes longituds d’ona.

S’adjuntarà certificat d’origen d’aquesta mesura.

Dispersió cromàtica

Aquest paràmetre indica la dispersió que experimenta la senyal òptica que es propaga per la 
fibra, en funció de les característiques de transmissió d’aquesta i l’amplada espectral de la 
font. Es tracta d’un fenomen que limita la capacitat de transport d’informacions per la fibra.

La majoria dels mètodes de mesura de la dispersió es basen en l’obtenció  del retard de 
grup, i la seva posterior diferenciació. Entre aquestos es pot mencionar:

. Mesura directa del retard de grup

. Mesura de fase

. Tècniques interferomètriques

La  mesura  de  la  dispersió  cromàtica  s’expressarà  en  valor  punta  segons/quilòmetre 
manòmetre.

S’adjuntarà certificat d’origen a mida.

Atenuació espectral de les fibres

Aquesta mesura es realitzarà per a conèixer, exactament, l’atenuació de les fibres en el 
espectre òptic considerat (100-160mm).

El mètode utilitzat serà el de la fibra tallada, que es, sens dubte, el que ofereix una major 
precisió en els resultats.

La font de llum utilitzada en aquest mètode, permet generar llum blanca, abans d’injectar-la 
en la fibra, se les fa passar per un monocromador (que selecciona la longitud d’ona) i per 
una modulador  mecànic  de baixa velocitat.  Aquesta modulació mecànica té per objecte 
eliminar  l‘efecte  de  la  llum  ambiental  en  el  fotodetector,  per  a  això  la  senyal  elèctrica 
proporcionada  pel  fotodetector  ha  de  sincronitzar-se  amb  el  modulador  mitjançant  un 
amplificador enganxat en fase.

Mentre s’efectua la  mesura, es situa adequadament la  fibra amb un microposicionador, 
optimitzant la injecció de la llum en la fibra

En  l’altre  extrem,  la  senyal  òptica  s’introdueix  en  un  fotodetector  adequat  a  la sortida 
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elèctrica  ha d’entrar a l’amplificador enganxat en fase amb el modulador.

Lògicament, per a la realització de la mesura, s’ha de preparar adequadament (neteja, tall, 
etc.) els extrems de la fibra sota prova. Es mesura la potència òptica rebuda a les diferents 
longituds d’ones seleccionades pel monocromador. Registrats aquests valors, es tallarà la 
fibra a la distància d’1m. aproximadament, del punt de inserció de la senyal i es repeteixen 
les mesures anteriors.

Finalment l’atenuació ve donada per l’expressió:

=


 


 

1
L

 10 lg 
PL
Po

Durant l’execució dels empalmaments de línia, es mesuraran aquests, així com les bobines 
implicades en els mateixos, mitjançant tècniques reflectomètriques, a l’objecte de verificar 
que la tècnica d’empalmament garanteixi baixos valors d’atenuació.

Aquesta mesura s’efectuarà bidireccionalment, donada la diversitat que pot existir entre els 
índexs de retrodispersió de les fibres a empalmar.

El mètode de mesura que es proposa per a la comprovació dels empalmaments consisteix 
en la realització de les mesures reflectomètriques sobre trams de línia empalmada.

Les mesures es realitzaran bidireccionalment sobre totes les fibres del cable, apuntant-se 
les pèrdues de cada empalmament en els dos sentits de mesura i traient la mesura.

Posteriorment  s’efectuarà  l’empalmament  corresponent  al  punt  d’inserció  de dades i  es 
mesurarà també bidireccionalment.

Els límits d’atenuació per empalmament fixats en la línia són els següents:

Atenuació  d’un  empalmament  (valor  mesurat  dels  resultats  obtinguts  en cada sentit  de 
mesura):<0,25 Db.

Atenuació mitjana de tots els empalmaments existents en una mateixa fibra òptica en una 
secció de repetició:<0,1 Db.

Lògicament, totes les mesures s’efectuaran a la longitud d’ona d’utilització (=1300 mm per al 
vídeo i per a les dades).

S’utilitzarà el reflectómetre òptic apte per a fibra monomodus i el seu marge dinàmic ha 
d’ésser tal que garanteixi, amb el mètode de mesura que es proposa, una precisió en la 
mesura menor de 0,1 Db.
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Els  connectors  instal·lats  sobre  el  cable  (repartidors  òptics)  es  mesuren,  així  mateix, 
mitjançant tècniques reflectomètriques, utilitzant per a això, una bobina de fibra d’entrada, de 
longitud suficient  (500 a 1000 mts), per què la mesura no quedi emmascarada pel pols 
d’entrada a la fibra.

De  totes  les  mesures  reflectomètriques  comentades  en  aquest  apartat,  s’obtindrà  una 
gràfica, en la que a més de la corba corresponent, es recolliran els paràmetres tècnics més 
rellevants amb els que s’ha efectuat la mesura: longitud d’ona utilitzada, ample de pols i 
valor de l’índex de refracció considerat. Així mateix, vindran impresos els resultats obtinguts 
en la mesura i el mètode de càlcul utilitzat per l’equip, si és que és seleccionable, així com 
les escales i els indicadors de distància del gràfic. El gràfic s’obtindrà mitjançant impressora 
o traçador, podent ésser independent o incorporat al propi reflectòmetre.

Mesures finals sobre el cable òptic

Les mesures finals s’efectuaran entre seccions de regeneració.

Es mesurarà  l’atenuació  de totes les  fibres,  mitjançant  una parella  emissor-receptor  de 
potència òptica, a la longitud d’ona 1300 mm, utilitzant el mètode d’inserció.

A continuació s’adjunta una breu explicació dels mètodes de mesura proposats.

Mètode d’inserció

Encara menys exacte  que el  mètode de tall,  presenta la  gran avantatja  de que no és 
destructiu (en el mètode de tall és precís tallar un tros de fibra en l’extrem proper a la font). 
En  aquest  cas,  prèviament  s’ajusta  el  nivell  de  referència  mitjançant  un  connector  de 
precisió i un rabet de fibra. L’ atenuació de la fibra ve donada per la següent expressió:

=


 


 

-1
L

 10 lg 
pl
Po

 Db / Km

Essent Po la potència mitjana en l’ extrem llunyà i Pl la potència que emet la font; L és la 
longitud del cable en Km.

Igual que en el cas anterior, si l’equip de mesura proporciona els valors directament en 
Dbms (que és el més usual), el valor de l’atenuació queda:

( ) ( )=  
1
L

  PL - Po  Db / Km

La limitació que aquest  mètode respecte a la tècnica de talls  és la incertitud sobre les 
pèrdues exactes que introdueix el connector a la tècnica d’acoblament que s’utilitza per a 
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connectar les cuetes de fibra i els extrems del cable sota mesura.

Mètode reflectomètric (OTDR)

Es tracta d’un mètode en el domini del temps, que serveix, tant per a localitzar defectes en el 
cable, com per a obtenir valors d’atenuació, de la fibra, i les pèrdues a empalmaments i 
connectors.

Mitjançant  aquestes mesures s’obté una distribució longitudinal de les pèrdues de cada 
fibra,  podent  detectar-se  totes  aquelles  faltes  o  empalmaments  de  baixa  qualitat  que 
existeixin al llarg de la mateixa.

Aquest tipus de mesures es basa en la retrodispersió que experimenta la llum al propagar-
se a través d’una fibra òptica.

Quant la llum arriba a un punt a on existeix un canvi brusc de l’índex de refracció, s’origina 
també el que es denomina "reflexió Fresnel".

L’anàlisi  d’aquest  dos  tipus  de  reflexió  permet  avaluar  els  principals  paràmetres  de 
transmissió d’una fibra òptica.

Aquestes mesures, per tant, es realitzen accedint a un extrem del cable.

Un diode làser injecta a la fibra un pols molt estret i de gran potència. Part de l’energia que 
s’escampa en cada punt de la fibra torna a l’extrem d’injecció. Mitjançant un acoblador òptic 
bidireccional, aquesta senyal retrodispersada es conduïda fins a un fotodetector d’abalança 
(APD).

L’anàlisi d’aquesta senyal permet obtenir la caracterització de la fibra sota mesura.

Quant major és la potència dels pols que injecten en la fibra, majors distàncies podran ésser 
analitzades per aquest mètode.

L’amplada dels pols condiciona la resolució de la mesura (en distància). Quant més estrets 
siguin aquestos, major resolució tindrà la mesura. Normalment, tots els reflectòmetres òptics 
porten incorporat un selector d’amplada d’impulsos, podent-se seleccionar en cada mesura 
polsos de major resolució (estrets) o de major potència (més amples). També és necessària 
la realització d’una premediació per a eliminar el soroll i  aconseguir una traça mes nítida en 
pantalla.

Mètode de mesures de potència

Els mesuradors de potència mesuren la potència òptica mitja a través de la fibra.  
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Bàsicament consisteixen en:

Un detector d'estat sòlid.

Silici per a sistemes de longitud d'ona petita.

Germani o InGaAs per a longitud d'ona gran.

Circuit per a determinar el senyal.

Display digital.

D'altra banda, per a poder realitzar la mesura de potència es requereix una font de senyal 
òptic estàndard igualment calibrada. És important que la font ens permeti seleccionar entre 
les dos longituds d'ona de mesura abans citades: 1310 nm i 1550 nm.

El calibratge del mesurador de potència és important per a obtenir una lectura correcta. Es 
realitza en laboratori i és un servei que ofereixen les empreses que comercialitzen aquests 
productes.  Per  al  calibratge  es  requereixen  unes taules  estàndards  realitzades  per  US 
National Institute of Standars and Technology (NIST).

El calibratge es realitza a les longituds d'ona de 850, 1300, 1550 nm i per a assegurar un 
bon calibratge també s'ha de fer el procés en punts per sobre i per sota de les longituds 
d'ona abans citades (ex: a 1060nm i 1310nm).

Per a la calibratge es necessita una font de característiques conegudes.  Típicament un 
làser de 850, 1300 i 1550nm.  Usant aquesta font, es mesura la sortida en el mesurador 
estàndard i es guarda el valor.  El mesurador a calibrar s'ajusta per a llegir el mateix valor.

S’ha de tenir en compte que els mesuradors de potència tenen una incertesa de mesura 
típica de +-5% (0.2 dB).

Informe final

Es presentarà en suport  informàtic  l’enregistrament de les corbes d'atenuació global  en 
ambdós sentits i en ambdós longituds d'ona i els arxius informàtics en format Excel amb els 
esquemes i fulls de mesura que componen la informe.

La composició de les taules serà el que es detalla a continuació:

Taula OTDR: La mesura de reflectometria de les fibres es realitza per cada cable instal·lat i 
per  totes  les  fibres  fusionades,  per  tant  s’haurà  de  generar  tantes  taules  com cables 
s’instal·lin. Cada taula serà per un origen i destí determinats.
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Informe final de mesures OTDR(reflectomètric)

Taula POT: La mesura de potència de les fibres es realitza per enllaç, no per cable, per tant 
s’han de generar tantes taules com enllaços es realitzin.

Informe final de mesures de Potència

2.8.6.4. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per longitud (metres) instal·lats i provats, als 
preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.8.7.Cables de quadrets

2.8.7.1. Definició

Cable de quadretes tipus EAPSP-R n x 4 x 0,9 mm, de 0,9 mm. de diàmetre, configuració 
estrella,  aïllat  amb  polietilè  sòlid,  amb  compost  de  farciment  antihumitat  de  vaselina 
(petrolato) i una coberta tipus EAPSP-R constituïda per una cinta d’alumini de 0,15 mm. de 
espessor amb una pel·lícula de polietilè de 0,04 mm. d’espessor en les dues cares, que 
mitjançant un procés de segellat forma un tub estanc; una coberta interior de polietilè d’alta 
densitat; una armadura d’acer de 0,15 mm. d’espessor coberta d’un compost antioxidant i 
una coberta exterior de polietilè negre.

2.8.7.2. Característiques tècniques

Disseny.

Conductor: Coure reconegut de diàmetre nominal 0,9 mm.

Aïllament: Polietilè sòlid d’alta densitat.

Configuració Quadretes  estrella.  4  conductors  aïllats  i  torsionats 
conjuntament en capes concèntriques formant un quadret.

Formació del cable: Els quadrets estrella es cablegen conjuntament en capes o 
unitats, amb codi de colors adequat per a obtenir un nucli 
compacte.
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Codi de colors: ⋅ Quadret 1: Taronja - Verd; Vermell - Blanc.

Farcit del nucli: El nucli del cable es farcirà amb un gel de petrolat.

Embolcall del nucli: El  nucli  del  cable  es  cobreix  amb  una  cinta  dielèctrica 
longitudinal i solapada.

Pantalla del cable: S’aplica longitudinalment amb solape una cinta d’alumini de 
0,15  mm.  d’espessor  recobert  per  dues  cares  per  una 
pel·lícula  de  copolímer  de  0,04  mm.  d’espessor,  que 
mitjançant un procés de segellat forma un tub estanc.

Coberta interior: Polietilè negre de baixa densitat

Armadura: Cinta  d’acer  corrugat  longitudinal  i  solapat  de  0,15 mm 
d’espessor recobert d’un compost antioxidant.

Coberta externa: Polietilè negre de baixa densitat, resistent a la intempèrie.

Dades dimensionals.  

Mida del cable (núm. de quadrets) 1

Espessor radial coberta interior: ≥1 mm.

Espessor radial coberta exterior: ≥1,2 mm.

Diàmetre aprox. del cable: 21,5 mm.

Peso total aprox.: _480 Kg/Km.

Longitud estàndard per bobina: 920 m.
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Característiques elèctriques ( 20  º   C)      

Capacitat mútua nominal 1000 Hz: 38±3 nF/Km

Resistència mitjana en bucle 55 ohm/Km

Resistència d’aïllament 35.000 Mohm x Km.

Desequilibri de resistència dels conductors d’un mateix par (resistència en  bucle 
d’aquest par) < 2,5%

Atenuació nominal db/km

A 1 Kz 0,7

A 10 Kz 1,9

A 30 Kz 2,1

Rigidesa dielèctrica (V.c.c.)

Conductor/Conductor .. 3.000

Conductor/Pantalla ...... 3.500

Desequilibri de capacitat a 1.000 Hz (PF)

           Mig      Individual  

Físic-Físic  36  250

Par-Par (adjacents)  36  250

Par-Par (No adjacents)  --  250

Par-Terra  320  1200

Factors de correcció per longitud

Valors medis Físic-Físic i Par-Par (L/460)½

Valores individuals i valor mig del Par-Terra L/460
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(L = Longitud en metres del cable sota prova)

Conductors.

Cada conductor  del  cable  ha de constar  d’un  fil  de  coure  reconegut  estirat  de modus 
uniforme, de secció circular, uniforme en qualitat, sense defectes amb un diàmetre nominal 
0,9 mm.

Una mostra de 250 mm de longitud agafada del cable, ha de proporcionar una perllongació, 
quant s’estira xino-xano i uniformement, de com a mínim un 15%.

Els empalmaments emprats en el conductor han de complir un mínim. La tensió d’estirament 
d’un  conductor  amb  empalmament  ha  d’ésser  de  com  a  mínim  el  85%  de  la  tensió 
d’estirament d’un conductor sense empalmament.

Seccions de Càrrega

La longitud de cable de cada secció de càrrega, per a bobines pupin de 66 i 44 mH serà 
SEMPRE de 1835 ± 15 m.,  llevat  a l’inici  i  final  de la  línia  o en l’entrada i  sortida  de 
repetidors intermedis que serà de 920 ± m.

Si  en  la  terminació  de  la  línia  no  coincideix  aquesta  longitud  (920  ±  10  m.),  es 
complementarà amb una línia artificial prolongadora fins a aconseguir simular dita secció.

MAI es connectarà cap equip de cable de comunicacions sense abans haver realitzat totes 
les mesures de transmissió, per secció de repetició.

Aïllament.

Els conductors han d’estar recoberts de polietilè d’alta densitat i amb un gruix radial tal que 
es compleixin els requeriments d’aquesta especificació.

L’aïllament ha de satisfer els següents requeriments físics:

Tensió d’estirament i perllongació per a trencament ha de mesurar-se en una mostra tubular 
d’acord amb el mètode especificat en la clàusula 9.1. de la publicació IEC 811-1-1.

La mitjana dels valors mitjans de perllongació per a trencament no han d’ésser menors del 



Pág. 102 Annex A:

300% i la mitjana dels valors mitjans de la tensió d’estirament no ha d’ésser menor de 16 
MPa

Perllongació per a trencament després del procediment.

La perllongació per a la ruptura ha de mesurar-se en mostres tubulars pre-condicionades 
d’acord amb el mètode especificat en la clàusula 9.1. de la publicació IEC 811-1-1 corregida 
per la clàusula 8 de la publicació 811-42. El pre-condicionament de les mostres completes 
de cable han d’estar d’acord amb la clàusula de 6 de la publicació IEC 811-4-2. La mitjana 
dels valors mesurats de la perllongació per a la ruptura no ha d’ésser menor de 300%.

Prova de l’embolcall aïllant després del pre-condicionament.

L’aïllament després del pre-condicionament ha d’obeir  al de la prova especificada en la 
clàusula 9 de la publicació IEC811-4-2.

Retracció

La retracció del aïllament no ha d’ésser major del 5% quant es mesura en una mostra de 
200 mm de longitud (L) després de escalfar-la a 115º + 2ºC durant una hora segons s’indica 
en la clàusula de la publicació IEX 811-1-3.

Estructura elemental del cable.

L’estructura elemental del cable és un quadret de conductors aïllats trenats conjuntament, 
anomenats a,  b,  c  i  d  respectivament.  Els  quadrets  han d’identificar-se  amb els  colors 
d’aïllament.

Cablejat

Els  elements  del  cable  han de cablejar-se  conjuntament  per  obtenir  un  nucli  de  cable 
compacte.

Farcit

Els intersticis del nucli del cable han d’omplir-se amb un compost adequat per a prevenir la 
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penetració de l’aigua en el cable.

Embolcall aïllant.

El cable ha de complir la prova de penetració d'aigua especificada en la clàusula 20.2. de la 
publicació IEC-708-1.

Barrera antihumitat

El nucli del cable ha de cobrir-se amb una cinta aïllant aplicada longitudinalment.

El nucli del cable s’ha de recobrir completament amb una làmina d’alumini recoberta de 
polietilè,  aplicada longitudinalment  amb una solapa no menor de 6 mm.,  excepte  per a 
cables de petit  diàmetre on l’encavalcament mínim no ha de ser menor del 20% de la 
circumferència de barrera d’ humitat.

La làmina d’alumini s’ha de recobrir per les dues cares amb una capa prima de polietilè. La 
cinta d’alumini sense el polietilè ha de tenir un espessor nominal de, al menys 0,5 mm.

La coberta de polietilè s’ha d’adherir a la capa prima de polímer de la fulla d’alumini i coberta 
ha d’aplicar-se per a ajustar estretament amb el nucli protegit del cable.

La força necessària per a pelar la cinta d’alumini no serà menor de 0,8 N per mil·límetre 
d’amplada, quant es realitzi la prova d’acord amb la clàusula 19.2 de la publicació IEC 708-1

Coberta Interior

El  nucli  del  cable  s’ha  de  cobrir  amb  polietilè  negre  de  baixa  densitat  resistent  a  la 
intempèrie amb 2,5 + 0,5% de carbó negre.

La coberta ha de ser raonablement circular lliure de picadures, empalmaments,  reparacions 
o altre classe de defectes.

L’espessor radial de la coberta serà  1,0 mm.

La coberta  ha de satisfer els següents requeriments físics:

Resistència a la tracció perllongació.

La coberta tindrà una tensió mecànica adequada i plasticitat. La mitjana dels valors mitjans 
de resistència de tracció no seran menor de 10 Mpa i la mitjana dels valors mesurats de 
perllongació  per  a  trencament  no seran menor  del  350% quant  es provin d’acord  a la 
clàusula 9.2. de la publicació IEC 811-1-1.
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Perllongació per a trencament després de l’envelliment

La mesura dels valors mesurats no han de ser menor del 300% després d’envelliment a 
100º + 2ºC, per a 10 x 24 h. D’acord amb la clàusula 8.1 de la publicació IEC 811-1-2

Armadura

Cinta corrugada d’acer de 0,15 mm. d’espessor recoberta d’un compost antioxidant.

Coberta Exterior.

La coberta exterior serà de polietilè negre d’alta densitat resistent a la intempèrie amb 2,5 + 
0,5% de carbó negre.

La coberta ha de ser raonablement circular lliure de picadures, empalmaments reparacions 
o altre classe de defectes.

L’espessor radial de la coberta serà ≥1,2 mm..

La coberta ha de complir els següents requeriments físics:

Resistència a la tracció i perllongació.

La  coberta  tindrà  una  tensió  mecànica  adequada  i  plasticitat.  La  mitjana  dels  valors 
mesurats de resistència de tracció no seran menor de 16.5 Mpa i la mitjana dels valors 
mesurats de perllongació per trencament no seran menors del 300% quant es provin d’acord 
a la clàusula 9.2 de la publicació IEC 811-1-1.

Perllongació per a ruptura després de l‘envelliment.

La mesura dels valors mesurats no ha de ser menor del 300% després d’envelliment a 100º 
+ 2ºC, per a 10 x 24 h. d’acord amb la clàusula 8.1 de la publicació IEC 811-1-2.

La coberta de polietilè ha de tenir un 2,5 ± 0,5% de carbó negre ben dispers. El carbó negre 
que conté la coberta de polietilè ha de mesurar-se segons la clàusula 11 de la publicació 
IEC 811-4.1.

Resistència a l’esquerdament produït per fatiga ambiental ha de complir les especificacions 
de la clàusula 8 de la publicació IEC 811-4-1- procediment B.
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Subministrament.

Els cables es subministraran en bobines de fusta no retornable i amb les longituds 920 mts.

Cable de comunicacions en Túnels, galeries o llocs tancats.

Els cables instal·lats en túnels, galeries de servei i en general en llocs tancats hauran de 
complir  les  especificacions  que es  descriuen a continuació,  a  més de les  prescrites  en 
l’apartat anterior en quant no s’ oposin a les mateixes.

No propagació de la flama segons Normes : UNE-20432.1; IEC-332.1

No  propagació  d’incendi  segons  Normes:  UNE-20432.3;  IEC-332.3;  UNE-20427; 
NFC-32070 C-1

Toxicitat i Corrosivitat segons Normes : UNE-21174; NFC-20454; RATP K-20; CEI 20-37 p2; 
IEC-754.2; NFC-20453.

Emissió de fums segons Normes: UNE-21172.1;  IEC-1034.1; UNE-21172.2;  IEC-1034.2; 
BS-6724; CEI-20-37 P-III NES-711; TATP-K-20; ASTM-E-662-79.

Empalmament per a cable de quadretes.

Els empalmaments de fil seran del tipus “torsió soldada”, protegits amb tubs termorretràctils 
tipus 566 de RAYCHEM o similar.

Per al tancament de cobertes s’utilitzarà el conjunt d’empalmament termorretràctil farcit amb 
gel  exempt de isocianats,  amb carcassa d’alumini  i  capacitat  per a empalmament de 3 
quadretes de cable tipus EAPSP-R i 4 bobines pupin.

La longitud màxima de làmina termorretràctil serà de 505 mm.

La longitud màxima de la carcassa d’alumini serà de 360 mm.

El diàmetre màxim de la carcassa d’alumini serà de 75 mm.

Bobines Pupin.

Bobines Pupin per a càrrega de 1 par, de 66 mH (milihenris) en circuit real, amb pantalla 
metàl·lica d’alumini per apantallament elèctric i protecció mecànica i nucli de ferrita d’alta 
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permeabilitat magnètica.

Seran de forma cilíndrica de 23 mm. de diàmetre i 15 mm. d’espessor o de forma prismàtica 
de dimensions similars.

Els fils de connexió estaran recoberts amb els següents colors:

⋅ Entrada:  1 fil vermell i 1 fil blanc.

⋅ Sortida:  1 fil blau i 1 fil  blanc.

Estesa del cable 

Mesures prèvies

Abans de l’estesa en canalització del cable de comunicacions, es mesuraran la continuïtat i 
la resistència d’aïllament de cada bobina.

Estesa de cable en canalització.

1.- Neteja de conductors i col·locació del fil guia

Abans  de procedir  a  l’estès  de cables  subterranis  s’efectuarà  la  neteja  de conductors, 
realitzant les operacions següents:

2.- Estesa en conductes principals

Primerament es comprovarà el conducte que te preparat el filferro per a tir, amb el plànol o 
fulla d’estesa, a fi d’assegurar-se de que és el que cal emprar. Si hi ha més d’un conducte 
preparat amb filferro en la mateixa secció, cal assegurar-se de que el que es comprova és 
l’autèntic.

Es col·locarà la bobina en el mateix costat del pericó en que està la secció de canalització 
on s’ha d’estendre el cable i en una posició tal que el cable pugui passar des de la part 
superior de la bobina amb una lleugera corba, sense torçar-se.

Abans de començar a estendre el cable s’aixecarà la bobina i es deixarà anivellada per a 
que no toqui en el sòl.

Si s’utilitzen gats de cadells es convenient posar balanços entre el carret i els gats per evitar 
que la bobina ensopegui amb ells.
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El cable de tir per estendre el telefònic serà d’acer flexible i amb un diàmetre total mínim de 
10,5 mm.

El cable de tir s’unirà al cable telefònic per qualsevol dels procediments següents:

En les seccions rectes que no tinguin més de 150 metres s’utilitzarà la màniga de tir o una 
màniga de filferro feta a mà.

Si la secció tingués una lleugera corba o més de 150 metres de longitud, s’utilitzarà la 
màniga de filferro trenat, reforçada amb dos lligats de filferro de ferro galvanitzat.

Si la corba és molt pronunciada o si per qualsevol altra raó la tensió de tir ha de ser gran, es 
farà una lligadura en l’ànima del cable, aquest procediment s’utilitzarà únicament quant no 
sigui possible fer-lo en altre manera, ja que amb aquest es perd  part de cable, A més de 
probables avaries en els conductors.

Quant es fa l’estesa en conductes de petit  diàmetre, on l’espai no permet el  pas de la 
màniga de tir, es farà una lligadura en l’ànima del cable.

Es lubricarà la coberta del cable quant la secció soterrània sigui major de 150 metres en 
recta o de 100 metres en corbes. No es lubricaran els dos primers metres de la coberta del 
cable, per què podria perjudicar la soldadura. Tampoc es lubricarà més de la primera meitat 
de la longitud del cable. Si el conducte conté aigua o sorra, no s’utilitzarà cap lubricant.

S’introduirà el cable en el conducte a una velocitat mitjana que no excedirà de 20 metres per 
minut.

Es tindrà cura que no es facin coques ni sofreixi esclafament el cable.

En l’extrem del conducte, i per què el cable, sigui estès no freguí  l’aresta d’aquell, s’utilitzarà 
una protecció adequada que pugui deixar-se en el conducte.

Per què el cable no freguí en la vora d’entrada de la camera es col·locarà un coixí de cordes 
en la vora de la mateixa.

Al desenrotllar el cable de la bobina es veurà si la coberta està bé, i si es trobés algun 
defecte es deixarà de tirar i s’arreglarà.

Si  es  notessin  esquerdes  en  la  coberta  del  cable  hauran  d’ésser  reparades  per  un 
empalmador  i  si  haguessin  sigut  causades  abans  de  començar  l’estesa  es  posarà  en 
coneixement del capatàs per a què provi el cable abans de continuar amb aquell.
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Els obrers que es troben en el punt on es fa el tir estaran molt atents a les senyals que des 
de l’altre extrem es facin per a poder detenir instantàniament el tir quan sigui necessari.

Si es tallarà el cable, es tancaran i soldaran els extrems.

Per evitar que es facin malbé els extrems del cable en els registres es lligaran als suports 
corresponents.

Col·loquin al voltant del cable, en els dos extrems de la secció de canalització, una protecció 
aprovada.

En els  pericons es  lligaran els  extrems del  cable  entre sí,  i  amb qualsevol  altre  cable 
existent, amb filferro i coure, tan aviat com aquest estesi el cable. La unió definitiva la faran 
més endavant els empalmadors.

3.- Estesa de cable en túnel o galeria.

L’estesa  en  túnel  excepte  que  expressament  el  prohibeixi  la  Direcció  Facultativa  es 
realitzarà en horari nocturn i  requerirà el tall  del carril  de circulació adjacent a la safata 
suport.

Primerament es comprovarà l’estat dels suports, instal·lant-se els metres necessaris per a 
una continuïtat del cable.

Una vegada s’hagin instal·lat tots els suports de cable es ficaran les bobines de cable per les 
entrades de matèries una vegada instal·lada la bobina sobre politges, es situarà aquesta el 
mes a prop possible de la paret, de manera que pugui tirar-se fàcilment del cable fins el 
suport des de la part inferior de la bobina.

Les politges d’àmplia gola i poca alçada, han de situar-se al llarg de la galeria i el fet de la 
mateixa a una distància d’1,5 a 3 metres en trams rectes. On hi hagi que salvar alguna 
corba és necessari col·locar-les més properes i inclinar-les convenientment amb la seva 
base cap a l’interior de la corba.

El cable de tir  s’unirà al  cable telefònic per qualsevol dels procediments emprats per a 
cables soterranis, utilitzant sempre com element d’unió un nus giratori per a neutralitzar el gir 
del cable tir.

El cable ha de ser arrossegat al llarg de les politges mitjançant d’un torn o a mà, mentrestant 
un operari seguirà el nus giratori facilitant el seu lliscament sobre les politges. Es destinaran 
un grup d’operaris amb la missió de girar la bobina i orientar el cable des d’aquesta fins el 
fons de la galeria.
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Finalitzada l’estesa es retiren les politges aixecant el cable dipositant-lo en els suports i 
subjectant-lo a ells.

Empalmaments de cable de quadrets.

Execució.

Una vegada estès el cable en la canalització es procedirà a realitzar les següents mesures: 
En els empalmaments rectes o tipus C de desequilibri de capacitats; i en els empalmaments 
carregats els desequilibris de mútues.

Amb dites mesures es confeccionaran les cartes d’empalmament que seran lliurades, amb 
anterioritat  a  l’execució  de  l‘empalmament  i  per  a  la  seva  aprovació,  a  la  Direcció 
Facultativa.  La  qual  podrà  realitzar  quantes  proves i  mesuracions  addicionals  consideri 
convenients  per  assegurar-se  de  la  viabilitat  de  les  mesuracions  originals.  Si  dites 
mesuracions estan dintre dels límits tolerats per aquest Plec l’Enginyer Director autoritzarà 
l’execució de l‘empalmament.  Si  les  mesuracions no són acceptables l’Enginyer Director 
podrà  ordenar  l’aixecament dels  trams  de  cable  quines  mesuracions  hagin  resultat 
insatisfactòries.

Els  empalmaments  sempre  es  realitzaran  per  quadret  i  per  par.  Els  fils  d’un  par 
s’empalmaran amb els fils d’un par de l’altre cable. Està absolutament prohibit empalmar els 
fils d’un par amb els fils de 2 parell (Trocado).

L’empalmament dels fils de coure es realitzarà mitjançant torsió soldada aïllats amb tub SCL 
o similar i per al tancament s’utilitzarà l’empalmament tipus RAICHEM 1650 o similar, amb 
encapsulant exempt d’isocianats segons el prescrit en l’apartat corresponent d’aquest Plec.

En els empalmaments tipus C es torsionaran els extrems dels fils dels dos cables i en els 
empalmaments  carregats  s’inserirà  entre  ells  una  bobina  PUPIN  per  cada  par. 
Obligatòriament es pupinitzaran els quadrets 1 i 3 en tots els empalmaments de càrrega.

Durant l’execució dels empalmaments rectes i carregats s’assegurarà la continuïtat elèctrica 
de les cobertes d’acer i d’alumini del cable troncal.

En els armaris de les targetes acobladors o amplificadors es posaran a terra les armadures 
d’alumini
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2.8.7.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es realitzarà per longitud (metres) instal·lats i provats, als 
preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.8.8.Patchcord fibra òptica monomode

2.8.8.1. Definició

El  patchcord  de  fibra  òptica  monomode es  l’element  que  permet  la  interconnexió  dels 
enllaços de fibra òptica des dels pannells dels armaris als commutadors de xarxa.

2.8.8.2. Característiques tècniques

El  patchcord  estarà  fabricat  amb dues  fibres  òptiques  monomode  9/125μm,  igual  a  la 
descrita a l’apartat del cablatge de fibra òptica. En cadascun dels seus extrems disposarà 
d’un connector mascle SC dúplex monomode.

• Pèrdues de inserció màximes: 0.3db

• Pèrdues de inserció típiques: 0.2db

• Pèrdues de retorn mínimes: 45db

Fabricat d’acord amb les normes: ISO/IEC 11801: 2002, EN50173-1: 2002, ANSI TIA/EIA 
568B.

Cada patchcord haurà d’incloure en el seu embolcall els resultats del test del fabricant.

Els patchcords no podran superar mai els 5m de longitud.

2.8.8.3. Amidaments i abonament

El  seu  amidament  i  abonament  es  realitzarà  per  unitat  executada  (metres  si  fossin 
longituds), instal·lada i provada individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.8.9.Patchcord UTP Categoria 6

2.8.9.1. Definició

Els patchcord d’interconnexió UTP Categoria 6 s’utilitzaran per a:
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Ponts entre els equips d’electrònica de xarxa ubicats al rack i els commutadors de xarxa.

Pont entre els equips codificadors de vídeo i dades i els commutadors de xarxa.

2.8.9.2. Característiques tècniques

Compliran els requeriments indicats a la ISO 11801, a l’apartat corresponent a patchcords.

Fabricats d’acrod amb les normes: ISO/IEC 61935-2.

Els  patchcords  a  instal·lar  als  armaris  tindran  diferents  longituds  en  funció  de  la  zona 
d’utilització.

Estaran formats per cable UTP Categoria 6 de 4 parells trenats de conductor flexible 7/32 de 
24 AWG i 100Ω d’impedància característica, amb un connector mascle RJ45 en cadascun 
dels seus dos extrems.

Els patchcords no podran superar mai els 5m de longitud.

2.8.9.3. Amidaments i abonament

El  seu  amidament  i  abonament  es  realitzarà  per  unitat  executada  (metres  si  fossin 
longituds), instal·lada i provada individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.9.Sistema de la xarxa d’energia

A.2.9.1.Cables de la xarxa d’energia

2.9.1.1. Definició

Correspon al subministrament, transport, instal·lació, connexionat, proves i posada en marxa 
de la xarxa d'alimentació elèctrica dels equips situats en camp

2.9.1.2. Característiques tècniques

Els  cables  a utilitzar  podran ser  de coure o alumini,  de qualitat  i  resistència  mecànica 
uniforme i lliure de qualsevol defecte mecànic.

Tenint en compte que la composició i tipus de cable d’energia a utilitzar (coure, alumini, 
unipolar,  multipolar,  de  diverses  seccions  nominal)  dependrà  de  les  necessitats 
d’alimentació derivades de la proposta tècnica concreta, pel que es procedirà a indicar el 
marges i  característiques mínimes de qualitat  exigibles.  El  licitador  inclourà  en la  seva 
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proposta una descripció exhaustiva dels cables d’energia de la instal·lació que proposa, 
justificant les seccions a partir dels consums de l’equipament a subministrar.

Les característiques exigibles al conjunt del subministrament de cable d’energia són:

Els fils i cables hauran de complir allò especificat en el Reglament electrotècnic de Baixa 
Tensió en quant a intensitats màximes admissibles en funció de la secció i tipus d’utilització, 
així com les pèrdues de tensió admissibles.

L’aïllament serà RV per tensions de servei fins 1000 voltis.

El cable complirà com a mínim la norma UNE 21123 en allò que fa referència a les següents 
característiques:

• Resistència óhmica

• Rigidesa dielèctrica

• Residència de aïllament

• Construcció i control dimensional

• Carrega de trencament i allargament de aïllament i cobertes.

2.9.1.3. Amidaments i abonament

El  seu  mesurament  i  abonament  es  realitzarà  per  metres  lineals  instal·lats  i  provats 
individualment, als preus indicats en el Quadre de Preus

A.2.9.2.Escomesa elèctrica en baixa tensió

2.9.2.1. Definició

La  unitat  d’escomesa  elèctrica  en  baixa  tensió  compren  tots  els  treballs  i  materials 
necessaris per a la presa de corrent des de l’armari, casetes o ganivets de la Companyia 
subministradora  fins  l’armari  de  subministrament  a  equips,  inclòs  aquest  i  tot  el  seu 
equipament i proteccions.
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2.9.2.2. Característiques tècniques

Tota l’obra civil necessària, canalitzacions, fonamentacions, etc. estan incloses en aquesta 
unitat, així com les gestions amb la Companyia i els drets d’enganxament i butlletins, tot 
d’acord amb les condicions que fixa la Companyia subministradora i el Reglament de Baixa 
Tensió.

2.9.2.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es farà per unitats totalment executades i en servei.

A.2.9.3.Escomesa elèctrica en mesura i/o alta tensió

2.9.3.1. Definició

La unitat d’escomesa en mesura o alta tensió compren tots els treballs i materials necessaris 
per a la presa de corrent des del punt que determini la Companyia subministradora fins  a 
l’armari de baixa per al subministrament a equips inclosos aquest i tot el seu equipament i 
proteccions. Compren tota l’obra necessària, ja sigui subterrània o aèria per a l’estesa del 
cable, inclosos suports de línia, creuetes, amarres, fonamentacions de suport, canalització, 
els cables i el seu estès, transformador, suport de transformador i totes les obres auxiliars 
per a la seva correcta execució, d’acord amb la normativa de la Companyia subministradora 
i del Reglament de mesura i alta tensió.

2.9.3.2. Característiques tècniques

S’ inclouen a més els drets d’enganxament i els butlletins corresponents.

En el  cas de que l’estesa aèria  afecti  a  tercers en aquesta unitat  estaran incloses  les 
indemnitzacions o expropiacions necessàries per a l’estesa definitiu del cable.

2.9.3.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i abonament es farà per unitats totalment acabades als preus indicats en 
els Quadres de Preus.

A.2.9.4.Armari de Força auxiliar

2.9.4.1. Definició.

Correspon al subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d'armari de força 
auxiliar amb tot el seu equipament i  proteccions, inclòs la instal·lació i  fonamentació del 



Pág. 114 Annex A:

mateix,  així  com el  muntatge i  connexionat  de  l'equipament  corresponent  i  proteccions 
associades.

Així mateix estan incloses les gestions amb la Companyia i drets d'enganxall, d'acord amb 
les condicions que fixa la Companyia subministradora i el Reglament de Baixa Tensió.

2.9.4.2. Característiques tècniques.

Els armaris metàl·lics seran d'intempèrie amb protecció IP-55.

El tancament haurà de ser de seguretat antivandàlic.

Tot  el  material  i  mecanisme  elèctric  constructiu  de  l'armari  serà  de  primera  qualitat  i 
adequats a la funció que desenvolupen, segons esquemes unifilars annexos.

2.9.4.3. Amidament i abonament.

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitats instal·lades i provades, als preus 
indicats en el Quadre de Preus.

A.2.9.5.Presses de terra

2.9.5.1. Definició

Inclou tots els equips radioelèctrics del terreny necessaris, així com quantes plaques, piques 
i elèctrodes profunds i/o cable nu qualsevol que sigui la  secció d’aquest, necessaris per 
obtenir una resistència menor o igual a 10 ohmios.

2.9.5.2. Característiques tècniques

Estaran construïdes per una placa quadrada de 500 mm. de costat i 2,5 mm. d’espessor, de 
coure  situada  verticalment  per  sota  del  fons  d’un  pericó  de  60x60  cm,  o  bé  piques 
couritzadas amb la profunditat suficient.

Com a primera mesura de seguretat, tots els elements metàl·lics integrats en la instal·lació 
que no sigui de baixa tensió, estaran connectats a terra.

Les seccions hauran de complir la condició de que la caiguda de tensió màxima serà d’1% 
fins l’equip de mesura i el 3% fins l’últim receptor.

Els fusibles i elements en els que puguin formar-se arc o espurnes de ruptura, hauran de 
disposar completament aïllats, a fi d’evitar tota la possibilitat d’explosió per contacte amb 
gasos de certes característiques. Igualment hauran de prendre les precaucions necessàries 
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en pericons i canalitzacions, essent l’adjudicatari l’únic responsable de les explosions que 
puguin produir-se.

Les  connexions  es  faran amb doble  volandera  entre les  que quedaran pressionats  els 
terminals o bé per altres medis similars.

Els materials aïllats la seva instal·lació compliran les normes i condicions establertes sobre 
baixa  tensió,  prescripcions  en  les  normes  de  terra   a  més  de  les  establertes  per  els 
organismes oficials competents i companyies subministradores d’energia elèctrica.

2.9.5.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà per unitats realment executades als  preus 
indicats en el Quadre de Preus.

A.2.9.6.Sistema d’alimentació d’energia ininterrompuda

2.9.6.1. Definició

Tant els equips del camp com els situats en el CIVICAT estaran alimentats amb tensions 
estabilitzades i garantides durant un període de temps no inferior a 1 hora.

En general els equips tindran dues línies d’alimentació: línia freda i línia calenta. La línia 
freda tindrà una tensió estabilitzada sense protecció front a talls d’energia elèctrica, mentre 
que la línia calenta disposarà dels sistemes necessaris d’alimentació ininterrompuda que 
permetin una certa autonomia front als talls d’energia per part de la Companyia Elèctrica.

Els equips del Sistema de Senyalització que pel seu alt consum d’energia requereixin de 
sistema d’alimentació ininterrompuda de gran capacitat podran equipar-se amb sistemes 
que garanteixin al menys 60 minuts d’autonomia.

2.9.6.2. Característiques tècniques

• SAI en els equips de camp

• Dimensionament

• En cada cas els  equips  es dimensionaran amb la potència  adequada per  a 
atendre les necessitats de l’ELCR a que es troben associats. En general, les 
potències a manejar seran de l’ordre de 8 Kw o majors

• L’autonomia en tots els casos serà com a  mínim d’1 hora.
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• Característiques Elèctriques

o Las bateries seran de 12 V, sense manteniment i es connectaran en conjunts 
sèrie/paral·lel per a proporcionar l‘ondulador una tensió de 48 V.

o El SAI entrarà automàticament en funcionament abans de 100 ms. després 
de detectar-se la absència de tensió de xarxa.

o Les característiques de sortida de  l’ondulador seran:

 Vca+5%

 Hz+/-10%

 de distorsió

 Potència: a determinar en cada cas

o El conjunt de l’equip, dintre del seu connector,  complirà les normatives a 
l’efecte sobre EMI i EMC.

• Característiques ambientals i constructives

o Temperatura ambient: -20o a 70o

o Humitat relativa: 20 a 95%

o El grau de protecció de l’armari contenidor del conjunt haurà  d’ésser IP65

2.9.6.3. Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.9.7.Cables d’energia de les instal·lacions

2.9.7.1. Definició

Els cables a utilitzar en les instal·lacions seran de coure electrolític amb aïllament plàstic, del 
tipus mànega, essent d’un, dos, tres o quatre conductors.

2.9.7.2. Característiques tècniques

Les seccions dels mateixos variaran segons la seva funció.
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Cable d’escomesa: format de cable flexible de coure sense estanyar, tensió nominal, 1 KV i 
secció mínima 2,5 mm2 armat tipus COMIL RV o similar.

Cable d’enllaç amb terra: format per cable eptafilar de coure sense estanyar i secció mínima 
35 mm2.

Cable  línia  principal  de terra:  format per cable flexible  de coure sense estanyar,  tensió 
nominal 750 V i secció mínima 4 mm2.

Únicament es realitzaran empalmaments en les regletes dels equips de control o en les 
adossades a les  caixes  d’empalmaments  situades  en el  recorregut  de la  instal·lació,  a 
excepció dels cables de la xarxa de terra.

2.9.7.3. Amidaments i abonament

El  seu  mesurament  i  abonament  es  realitzarà  per  metres  lineals  instal·lats  i  provats 
individualment, als preus indicats en el Quadre de Preus

A.2.10.Centre de Gestió Viaria

A.2.10.1.Definició

El sistema projectat s’integrarà en el software del Centre d’Informació Viària de Catalunya i 
per tant serà totalment compatible amb el ja existent.

La plataforma del sistema operatiu serà Windows NT al igual que la ja instal·lada al Centre 
d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT).

A.2.10.2.Característiques tècniques

• Sistema de manteniment

o L’objecte  és  facilitar  el  manteniment  del  conjunt  de  sistemes  i  equips 
contemplats al Projecte.

o Bàsicament  consistirà  en  l’establiment  d’una  base  de  dades  en  la  qual 
s’haurà d’introduir la següent informació:

• Plànols de situació amb detall de canalitzacions i cablejat.

• Plànols d’instal.lació amb detall de cablejat i connexionat
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• Documentació d’equips incloent:

o Descripció funcional

o Característiques tècniques

o Protocols de proves

o Esquemes de blocs

o Esquemes elèctrics

o Esquemes de cablejats

o Llista de components amb identificació individualització.

El sistema s’adaptarà al programa de gestió i explotació que actualment està funcionant al 
Civicat, facilitant l’accés a la base de dades i la seva actuació.

En operacions de manteniment del sistema contindrà un històric per cada equip en el que es 
mantindrà la relació d’avaries , components substituïts, personal que va intervenir i altres 
incidències amb dates. A demés podrà controlar el magatzem de repostos pel manteniment 
d’aquests en número adequat.

Pel funcionament del sistema es subministrarà els programes que permetran entre altres 
coses:

• Crear la base de dades de documentació i esquemes.

• Introduir  la  documentació  en  la  base  de  dades  mitjançant  captura  amb 
l’escàner i emmagatzemament al disc òptic.

• Gestionar la base de dades

• Obrir  ordres de treball,  conèixer la seva situació,  arxivar-les, confeccionar 
històrics, fer plans.

• Confeccionar partes de treball

• Coordinar i organitzar el manteniment preventiu.

• Portar fitxes d’equips.

• Control de magatzem.
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• Control de personal.

Inventari  

S’efectuarà un inventari en suport informàtic de totes les instal·lacions i obra civil  sobre 
plànols digitalitzats del tram objecte d’aquest  Projecte. S’entregaran dos copies, una pel 
Servei de Manteniment i altre pel Civicat.

L’inventari es realitzarà d’acord amb allò que disposi el Servei Català de Trànsit.

A.2.10.3.Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.11.Suport lògic del sistema (software)

El software de gestió de l’autopista C-16 es divideix en 4 partides en funció del equips a 
integrar en les aplicacions i sistemes existents en el CIVICAT.

Per integrar les partides de software dels diferents sistemes en el sistemes existents en el 
CIVICAT s’ha de coordinar  amb el  mantenidors i  fabricants  dels  sistemes afectats  les 
tasques  i  procediments  a  executar.  Es  a  dir,  l’adjudicatari  estarà  obligat  a  efectuar  la 
integració  amb  els  protocols  que  es  fixen  i  essent  de  la  seva  responsabilitat  el  fet 
d’aconseguir-los. Aquesta responsabilitat inclou els costos necessaris per a l’adquisició dels 
protocols o software d’aplicació que siguin necessaris, no podent reclamar cap increment de 
cost per aquests conceptes, ni al·legar impossibilitat d’aconseguir-los d’altres empreses.

Les  especificacions  d’aquests  software,  així  com el  seu assoliment,  es definiran  per  la 
Direcció d’obra.

Abans de la recepció, el contractista lliurarà a l’Administració tots els programes font de les 
aplicacions informàtiques, així com els protocols de comunicacions de tots els equips i de la 
xarxa. Dits programes font passaran a ser propietat del Servei Català de Trànsit, qui podrà 
utilitzar-los o modificar-los en la  forma que cregui  convenient,  no quedant  cap tipus de 
propietat industrial en poder de l’adjudicatari.

No es procedirà a efectuar l’Acta de recepció sense dita documentació.
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A.2.11.1.Software de ampliació i Integració del Sistema de vídeo.

Aquest  software  contempla  l’ampliació,  programació  i  integració  en  els  sistemes  del 
CIVICAT, del software de visualització, control i gestió de la xarxa de vídeo projectada al 
tram de la carretera C-17 objecte d’aquest projecte. 

Estan incloses totes les actuacions necessàries tant en els Servidors, com la programació 
de la matriu de vídeo existent i la aplicació que permet als clients amb diferents nivells de 
seguretat realitzar distintes accions en la xarxa de vídeo.

Així mateix, estan incloses, l’ampliació del hardware necessari i programació dels nivells de 
seguretat de usuaris, la programació de tots els paràmetres necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment instal·lat, comprovat i amb subministrament de programes fonts, 
llicencies i descripció detallada del programa i ampliació.

A.2.11.2.Software de integració càlcul de temps i velocitat de recorregut 

Aquest software contempla el desenvolupament, integració i programació d'una aplicació 
Client-Servidor en els sistemes existents en el CIVICAT per calcular el temps i velocitat de 
recorregut en funció de tots els sistemes de mesura de estadístiques i dades de trànsit com 
espires, càmeres de lectura de matricules,...,  amb els seus paràmetres corresponents a 
definir per els responsables del Servei Català del Trànsit..

Així  com d’integració en els servidors i  en el  software KAIROS del resultat  de aquesta 
aplicació.  Com paràmetre de resultat ha de donar, entre d’altres, la velocitat  mitjana de 
recorregut en el tram projectat. Incloent la programació de tots els paràmetres necessaris 
pel seu correcte funcionament. Totalment instal·lat, comprovat i amb subministrament de 
programes fonts, llicencies i descripció detallada del programa .

A.2.11.3.Software gestió i representació gràfica dels equips de Trànsit 

Aquesta partida contempla l’ampliació i  integració del software de gestió i  representació 
gràfica i sistemes existents en el CIVICAT, Servidors i clients del software existents de les 
instal·lacions projectades en el tram de la carretera C-17 objecte d’aquest projecte., així com 
l’ampliació  del  hardware  necessari.  Incloent  la  programació  de  tots  els  paràmetres 
corresponents  per  el  seu  correcte  funcionament.  Totalment  instal·lat,  comprovat  i  amb 
subministrament de programes fonts, llicencies i descripció detallada del programa
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A.2.11.4.Software de intercanvi de informació, entre TABASA-CIVICAT

Aquesta partida contempla el desenvolupament, implementació i integració en els sistemes, 
servidors i clients existents en el Centre de Control corresponent d’un sistema tipus Web 
Service. 

Aquest sistema ha de estar , programat amb els protocols (XML-RPC, SOAP,...) compatibles 
amb els sistemes actualment instal·lats en el Centre de Control corresponent.

Inclou  l’ampliació  del  hardware  necessari  i  la  implementació  dels  nivells  de  seguretat 
d’usuaris. Inclou, aixi mateix, la programació del intercanvi de tots els paràmetres necessaris 
amb la freqüència adient pel seu correcte funcionament. Totalment instal·lat, comprovat i 
amb subministrament de programes fonts, llicencies i descripció detallada del programa.

Es  preveu  la  implantació  d’aquest  software  tant  en  el  Centre  de  Informació  Viaria  de 
Catalunya com en el Centre de Control de TABASA. 

Per integrar aquesta partida de software del  sistema tipus Web Service en el  sistemes 
existents  en  el  Centre  de  Control  de  TABASA  i  CIVICAT  s’ha  de  coordinar  amb  el 
mantenidors i fabricants dels sistemes afectats les tasques i procediments a executar. Es a 
dir,  l’adjudicatari  estarà obligat  a efectuar la integració amb els protocols que es fixen i 
essent de la seva responsabilitat el fet d’aconseguir-los. Aquesta responsabilitat inclou els 
costos  necessaris  per  a  l’adquisició  dels  protocols  o  software  d’aplicació  que  siguin 
necessaris, no podent reclamar cap increment de cost per aquests conceptes, ni al·legar 
impossibilitat d’aconseguir-los d’altres empreses.

A.2.11.5.Software de intercanvi de informació, entre AUTEMA-CIVICAT.

Aquesta partida contempla el desenvolupament, implementació i integració en els sistemes, 
servidors i clients existents en el CIVICAT i AUTEMA d’un sistema tipus Web Service. 

Aquest sistema ha de estar , programat amb els protocols (XML-RPC, SOAP,...) compatibles 
amb els sistemes actualment instal·lats en el Centre de Control corresponent.

Inclou l’ampliació del hardware necessari, inclòs servidors, i la implementació dels nivells de 
seguretat d’usuaris. Inclou, així mateix, la programació del intercanvi de tots els paràmetres 
necessaris  amb la freqüència adient  pel  seu correcte funcionament.  Totalment  instal·lat, 
comprovat i amb subministrament de programes fonts, llicencies i descripció detallada del 
programa.

Es  preveu  la  implantació  d’aquest  software  tant  en  el  Centre  de  Informació  Viària  de 
Catalunya com en el Centre de Control de AUTEMA. 
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Per integrar aquesta partida de software del  sistema tipus Web Service en el  sistemes 
existents  en els  Centres  de Control  de  AUTEMA i  CIVICAT s’ha  de coordinar  amb el 
mantenidors i  fabricants dels sistemes les tasques i  procediments a executar.  Es a dir, 
l’adjudicatari estarà obligat a efectuar la integració amb els protocols que es fixen i essent de 
la  seva responsabilitat  el  fet  d’aconseguir-los.  Aquesta  responsabilitat  inclou  els  costos 
necessaris per a l’adquisició dels protocols o software d’aplicació que siguin necessaris, no 
podent  reclamar cap increment de cost  per aquests conceptes,  ni  al·legar  impossibilitat 
d’aconseguir-los d’altres empreses.

A.2.11.6.Amidaments i abonament

El seu amidament i  abonament es realitzarà  per unitat  executada,  instal·lada i  provada 
individualment, als preus indicats al Quadre de Preus.

A.2.12.Pla de formació

L’ oferent indicarà la seva capacitat de formació de personal, tant en l’operació com en el 
manteniment  dels equips objecte de subministrament i  aportarà un pla concret  per a la 
formació del personal que el Servei Català de Trànsit estimi necessari. Aquesta formació 
haurà de cobrir  en particular tots els aspectes de manteniment dels equips electrònics i 
haurà d’acompanyar-se de la corresponent documentació en català. En el pla ha de figurar 
com a mínim, el  lloc,  equips d’entrenament a utilitzar,  documentació que serà lliurada i 
professorat. L’adjudicatari no podrà reclamar cap cost per aquest compte i queda obligat a 
impartir quants cursos siguin necessaris.

A.2.13.Recepció i prova de materials i equips i unitats d’obra.

No es  procedirà  a  la  utilització  de cap material  ni  equip  sense haver  estat  examinat  i 
acceptat per l’Enginyer Tècnic Director de l’obra, qui ordenarà realitzar les proves que estimi 
oportunes d’acord amb allò establert en els articles corresponents.

Quant a les unitats d’obra igualment es realitzarà el control de qualitat de les mateixes, 
d’acord amb l’establert en els articles corresponents i a les instruccions del Director de les 
obres, qui determinarà el tipus, freqüència i interpretació dels resultats dels assaigs.

Les despeses a que aquests dos conceptes donin lloc, aniran a càrrec del contractista fins la 
quantitat  d’1%  del  Pressupost  d’Execució  Material,  (independentment  del  coeficient 
d’adjudicació del Concurs), sempre i quan l’excés de despesa corresponent al control no 
sigui imputable al contractista per negligència en el compliment de les instruccions rebudes, 
persistència en la utilització de materials dubtosos i altre causa conceptualment similar, en 
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aquests casos es farà càrrec de totes les despeses a que aquestes operacions donin lloc.

Posarà  també  cura, l’Enginyer Tècnic Director de l’obra, d’exigir el bon emmagatzematge 
dels  materials  i  la  seva  correcta  col·locació  definitiva  en  aquelles  que  essent  obligat 
l’Enginyer representant del contractista a atendre quantes indicacions faci l’Enginyer Tècnic 
Director de l’obra en aquest sentit.

De  la  qualitat  o  insuficiència  dels  materials  empleats  serà  responsable  el  contractista, 
encara després d’acabades les obres, on i quan es demostri que la construcció emmalalteix 
de deficiències imputables a aquelles causes.

• Materials i equips no inclosos en el present Plec.

Tot  la  unitat  (material,  auxiliar,  etc.)  que  no  estigui  inclosa  explícitament  en  els  preus 
descomposts auxiliars que conformen aquest Projecte, s’entendrà que hi és inclosa en els 
mateixos com part proporcional i per tant, haurà d’ésser executada per l’adjudicatari sense 
cost addicional algú.

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat havent de presentar el 
Contractista, per a recavar l’ aprovació de l’ Enginyer Tècnic  

Director,  quants  catàlegs,  mostres,  informes  i  certificats  dels  corresponents  fabricants 
s’estimin necessaris.

Quan la informació aportada pel Contractista no es consideri suficient, podran exigir-se els 
assaigs oportuns dels materials a utilitzar.

• Materials i equips que no compleixen les condicions d’aquest Plec.

L’Enginyer Director de l’obra, es reserva el dret d’utilitzar alguns dels materials i equips que 
no compleixin les condicions exigides en aquest Plec, prèvia fixació per la seva part del preu 
corresponent,  per al qual podrà atendre les observacions de l’Enginyer representant del 
contractista en tràmit de presentació d’equips.

A.2.14.Obres que queden ocultes, treballs defectuosos, vicis 
ocults, reconeixements i investigació de l’obra executada

A.2.14.1.Obres que queden ocultes.

De tots els treballs i unitats d’obra que hi hagin de quedar ocultes a la terminació de les 
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obres,  s’aixecaran  els  plànols  precisos  i  indispensables  per  què  quedin  perfectament 
definits; aquests documents s’expendran per triplicat, lliurant un al Servei Català de Trànsit, 
altre a la Direcció Tècnica i el tercer al contractista,  firmats tots ells per els dos últims. 
Aquests  plànols  que  hauran  d’anar  suficientment  acotats,  es  consideraran  documents 
indispensables i irrecusables per executar les mesures.

A.2.14.2.Treballs defectuosos.

Fins que acabi el Termini de Garantia de l’obra, el contractista és l’únic responsable de 
l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin 
existir,  per  la  seva mala  execució  o  per  la  deficient  qualitat  dels  materials  empleats  o 
aparells col·locats sense que pugui fer servir d’excusa ni l’atorgui dret algú la circumstància 
de que la Direcció Tècnica o els seus ajudants no li hagin cridat l’atenció sobre el particular, 
ni tampoc el  fet de que hagin estat valorats en les certificacions particulars d’obra, que 
sempre  suposa que estenen i abonen a bona compte.

Com  conseqüència  d’allò  anteriorment  expressat,  quan  la  Direcció  Tècnica  o  el  seu 
representant  en  l’obra  adverteixi  vicis  o  defectes  en  els  treballs  executats,  o  que  els 
materials  utilitzats  o els  aparells  col·locats  no reuneixin  les  condicions  preceptuades,  ja 
siguin en el curs de l’execució dels treballs o finalitzats aquests, i abans de que finalitzi el 
Període  de  Garantia  de  l’obra,  podrà  disposar  que  les  parts  defectuoses  siguin 
enderrocades i reconstruïdes d’ acord amb el contractat, i tot a expenses de la contracta. Si 
aquesta no estima just la demolició i reconstrucció ordenades, es procedirà d’acord amb 
l’establert en aquest Plec.

A.2.14.3.Vicis Ocults.

Si l’ obra s’arruïna amb posterioritat a la recepció definitiva per vicis ocults de la construcció, 
deguts a incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i 
perjudicis  ocasionats  en  el  termini  de  QUINZE  ANYS  (art.  175  del  Reglament  de 
Contractació de l‘Estat).

A.2.15.Neteja  i  conservació  de  les  obres  durant  la  seva 
execució, al seu acabament i en el termini de garantia

L’obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l’acumulació de runes i 
productes sobrers i emmagatzemant-se els aplecs de materials en llocs ocults.

Les  despeses  de  conservació  i  manteniment  durant  l’execució  de  les  obres,  fins  a  la 
Recepció Única i Definitiva de les mateixes i durant el Termini de Garantia, aniran a càrrec 
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del  contractista,  així  com  les  reparacions  per  vicis  d’obres  o  per  defectes  en  les 
instal·lacions. Igualment correran a càrrec del contractista els danys causats per accident o 
qualsevol altra causa durant els mencionats terminis.
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A.3.Prescripcions Valoratives

A.3.1.Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d’obra.

Totes les  unitats  d’obra  es  mesuraran per  unitats  realment  executades  pel  seu volum, 
superfície, longitud, pes o unitat segons les especificacions que figuren en el Quadre de 
Preus Núm. 1 d’aquest Projecte, estant en tot cas a les ordres, que per escrit, hagi lliurat 
l’Enginyer Director d’Obra i sempre amb els criteris que s’expressen en l’estat d’amidament.

Aquest estat d’amidament s’haurà d entendre com complet en allò referent a les partides 
que configuren el Projecte en quant a dimensions, materials, mà d’ obra i mitjans auxiliars, 
més altres que addicionalment  i  de  forma circumstancial  poguessin  aparèixer  durant  el 
transcurs de l’execució dels treballs,  encara que no hagin estat expressament citades o 
explicitades, fins a la seva total terminació i acabat a judici de l’Enginyer Director d’Obra, 
sense que la seva inclusió i execució atorgui dret algú a cobrament i per consegüent, cost 
addicional per a l’Administració.

El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les dimensions 
que figuren en els plànols. Els excessos que poguessin produir-se per efectuar malament 
l’excavació,  error,  conveniència  del  contractista  o  qualsevol  altre  motiu  no  li  seran 
d’abonament. Si a judici de la Direcció Facultativa aquest excés d’obra resultés perjudicial, el 
Contractista  enderrocarà  l’obra  al  seu càrrec  i  la  refarà  novament  amb les  dimensions 
degudes.

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de la 
seva ocultació. Si l’amidament no s’efectua al seu temps, seran càrrec del contractista les 
operacions necessàries per a fer-lo.

Sobre el Pressupost de Licitació del Projecte base, amb la baixa que posteriorment resulti 
d’adjudicació,  no  s’admetran  increments  pressupostaris  posteriors  al  replanteig  que  no 
siguin altres que els derivats d’increments en amidaments. En dit Pressupost de Licitació 
s’hauran d’incloure, cas de que no estigués ja inclòs, en forma de part proporcional dels 
preus unitaris de cada partida, els materials, mà d’obra, equips i mitjans auxiliars necessaris 
per al correcte acabament en qualitat i funcionament sense que signifiqui cost addicional 
algú per a l’Administració.

Les modificacions, si n’hi haguessin, estarien suportades en els documents suficients, previs 
a l’execució dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació.

Aquest projecte constitueix una obra completa i clarament determinada, amb un objectiu tal, 
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que per al seu compliment s’ha d’entendre que és una instal·lació clau en mà, pel que 
qualsevol instal·lació complementària no especificada en el pressupost i necessària per a 
complir l’objectiu, es considera inclosa en el mateix.

A.3.2.Sistema i forma de valorar les distintes unitats d’obra. 
Valoració d’unitats incompletes.  Valoració de les obres 
pressupostades per partides alçades, segons siguin o no 
de justificar.

Totes les unitats d’obra s’abonaran per les unitats realment executades i als preus que 
figuren en el Quadre de Preus Núm. 1 d’aquest Projecte. Al resultat d’aquesta valoració es 
sumaran els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici Industrial i a la xifra 
obtinguda se li aplicarà la baixa i revisions que procedeixin.

Serviran  de base per  a la  valoració  de les  unitats  d’obra,  els  preus  que figuren en el 
pressupost del Projecte amb les mateixes condicions reflectides en el mateix.

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on estiguin ubicades les 
obres, l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració en les condicions 
de circulació del trànsit rodat, hauran d’executar-se en horari nocturn. Aquesta eventualitat ja 
ha estat tinguda en compte en la formació dels preus unitaris de les unitats d’obra, i per tant 
el Contractista no tindrà cap dret a reclamació per aquest concepte.

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de carrils, etc., 
del tram de carretera afectada per les obres, haurà d’ésser posada en coneixement previ del 
Servei Català de Trànsit a fi d’obtenir el corresponent permís; sense perjudici d’obtenir altres 
permisos en els organismes que correspongui i afecten a les obres.

En cas de rescissió de contracte per causes no imputables al contractista, s’abonaran les 
obres  executades  amb arreglament  a  les  condicions  establertes,  i  també als  materials 
arreplegats a peu d’obra, si són de rebut i d’aplicació per a acabar aquesta i en quantitat 
proporcionada a l’obra pendent d’execució, sempre que no destorbin i no dificulten la bona 
marxa dels treballs, aplicant-se a aquests materials els preus que figuren en el quadre de 
preus descompostos. Quant no estiguin compresos en ell, es fixaran contradictòriament i si 
no hagués acord seran retirats pel contractista.

Totes les obres elements o instal·lacions que figuren com partides alçades s’abonaran prèvia 
justificació per part del Contractista als preus que figuren en el quadre de preus Núm. 1 
d’aquest  Projecte.  Les  obres  que  figuren com partides  alçades  d’abonament  a  justificar 
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s’abonaran d’acord amb les justificacions presentades pel contractista i  aprovades per la 
Direcció Facultativa, sense que en cap cas el seu import total pugui superar al valor que 
figura com partida alçada.

Sempre que es consideri necessària per a l’acabament de les obres l’execució d’alguna 
unitat no prevista en Projecte, s’establirà l’oportú preu contradictori, prenent com base els 
preus del Projecte. Confeccionat el nou preu, es llevarà acta del mateix, que una vegada 
signada per l’Enginyer Director d’obra i el contractista, serà presentat al Servei Català de 
Trànsit per a la seva aprovació, sense que pugui executar-se la nova unitat d’obra ni figurar 
en certificació fins a que es rebi la conformitat d’aquesta per això.

A.3.3.Certificacions.  Unitats  d’obra  i  obra  no  acreditada. 
Elements i subministres objecte de certificació. Aplecs. 
Liquidacions  d’obra  al  seu  acabament,  suspensió  o 
rescissió del contracte.

L’Enginyer Director de l’obra, farà mensualment una relació valorada conforme a l’epígraf 
"SISTEMA I FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA", de les obres que 
s’hagin executat des del començament fins a aquest moment i que siguin de rebut. A la xifra 
resultant se li restarà en el seu cas la corresponent al mes anterior.

D’aquesta  relació  s’expedirà  per  part  de  l’Enginyer  Director  de  l’obra,  la  certificació 
corresponent que servirà per a l’abonament de l‘import de les obres.

Les certificacions es remetran al Servei Català de Trànsit, dintre del mes següent al període 
al que es refereixen i tindran el caràcter de document i lliurament a bona compte, subjectes 
a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 
dites certificacions,  aprovació ni  recepció de les obres que comprenguin,  com ja es va 
indicar anteriorment.

El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit al 
Director  d’obra  la  data  prevista  per  a  la  terminació  de  l’obra,  qui  la  traslladarà  a 
l’Administració a efectes de que aquesta procedeixi al nomenament d’un representant per a 
la  Recepció  de  les  Obres,  de  la  que  s’aixecarà  Acta  firmada  per  cadascun  dels  tres 
representants.

Si  les  obres  no  es  trobessin  en  estat  d’ésser  rebudes,  es  farà  constar  en  l’acta  i 
s’especificaran en la  mateixa  precises  i  detallades instruccions  que la  Direcció  Tècnica 
haurà  de  senyalar  al  contractista  per  a  remeiar  els  defectes  observats,  fixant  un  nou 
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reconeixement en idèntiques condicions a fi de procedir de nou la Recepció de l’obra.

Si el contractista no hagués complert, es procedirà a la rescissió del contracte amb pèrdua 
de  fiança,  a  no  ser  que  el  Servei  Català  de  Trànsit  accedeixi  a  concedir  un  nou  e 
improrrogable termini per què el contractista executi les obres d’acord amb les prescripcions 
d’aquest projecte.

Als casos de rescissió de contracte o suspensió d’obra, s’aplicarà allò establert a l’apartat 
"SISTEMA i FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA", del present Plec.

Als casos en què la rescissió de contracte sigui produïda per alteració de pressupostos o per 
qualsevol causa de les ressenyades en les Condicions Legals, no procedirà més que el 
reintegrament al contractista de les despeses per custòdia de fiança, anunci de subhasta i 
normalització del contracte sense que pugui reclamar l’abonament dels útils i ferramentes 
destinades, ni altre indemnització ni que s’adquireixin pel Servei Català de Trànsit, els útils i 
ferramentes destinades a les obres, però sí a que s’abonen les executades d’acord a les 
condicions. No seran mai d’abonament els materials aplegats a peu d’obra.

Quant fos precís valorar obres incompletes, si l’incomplet de la seva terminació es refereix al 
conjunt, però la unitat d’obra ho està, aleshores es mesuraran les unitats executades i es 
valoraran als preus corresponents del pressupost. Si allò incomplet és la unitat d’obra i la 
part executada fos de rebut, s’abonarà aquesta part d’acord al que figura en el quadre de 
Preus  sense  que  pugui  pretendre  el  contractista  que  per  cap  motiu  s’efectuï  la 
descomposició en altre forma de la que figura a l’esmentat quadre.

Els materials que el Contractista arreplegui en obra, d’acord a les condicions prescrites, si 
ho considera necessari  l’Enginyer Director de les obres, s’abonaran per un màxim d’un 
setanta-cinc (75) per cent del  seu valor,  sense que tal abonament signifiqui  en manera 
alguna, l’adquisició definitiva per part de l’Administració, ni rellevi al Contractista de la seva 
custòdia  i  conservació,  fins  el  moment  de  la  seva  posada  en  obra,  podent  prescindir 
l’Administració d’aquests aplecs quant l’estimi oportú.
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