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2.2.15.25 Caseta d’obres portàtil

Instal·lació Gap Filler TDT al municipi de Biure

1.1

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC 2018.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Els valors obtinguts queden reflectits a l’apartat Pressupost.

1.1.1 OBJECTE

1.1.5 RESUM DEL PRESSUPOST

L’objecte d’aquest projecte, encarregat per l’Ajuntament de Biure, és definir els treballs i equipaments
necessaris per a la instal·lació d’un sistema que permeti millorar la cobertura de televisió digital
terrestre (TDT) al municipi mitjançant la instal·lació d’un sistema Gap Filler de 6 multiplex.
Aquest projecte es basa en executar la solució proposada en l’”Estudi de la deficiència de cobertura a
Biure” realitzat pel Centre de Telecomunicacions i tecnologies de la informació de la Generalitat de
Catalunya, i l’empresa ADTEL, a l’any 2008

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus i els amidaments del projecte, s’obté el
següent Pressupost d’Execució Material (PEM):
Pressupost projecte: 26.946,97 euros
El detall del mateix es troba inclòs en l’apartat Pressupost del present projecte.
El pressupost inclou desglossament dels costos directes salarials, la categoria professional i
retribucions, i també els costos indirectes.

1.1.2 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.6 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

L’Estudi de Seguretat i Salut en el Treball estableix les mesures a prendre durant l’execució de l’obra
respecte de la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com les instal·lacions
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.

D’acord amb el Reglament General de Contractació de l’Estat es proposa la següent classificació a exigir
als contractistes per poder-se presentar a la licitació corresponent:

El seu objecte és complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre que implanta l’obligatorietat
d’incloure un Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball en els projectes de característiques com les
d’aquesta instal·lació.

Grup: I
Subgrup: 7
Categoria: a

L’apartat Estudi de Seguretat i Salut explica amb detall quin n´és l’àmbit d’aplicació i els motius pel
qual constitueix un Estudi Bàsic.
1.1.3 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ

Tot plegat sens perjudici de l’acreditació dels criteris de selecció complementaris que pugui establir
l’Ajuntament.
1.1.7 REVISIÓ DE PREUS

A l’apartat Pla de treball del present projecte, es presenta el desenvolupament de les feines previstes
mitjançant un cronograma.
A partir d’aquest diagrama, s’estima un termini d’execució del projecte de 23 dies feiners més el temps
que calgui per obtenir-ne la legalització.

En compliment de l’article 77 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, en tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini no excedeix els dotze (12) mesos, no aplica
revisió de preus.
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1.1.4 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1. MEMÒRIA

Instal·lació Gap Filler TDT al municipi de Biure

1.2.1.1

El període de garantia de les obres serà d’un (1) any i el dels equips i materials instal·lats serà de dos (2)
anys.
1.1.9 MANTENIMENT
Es preveu un manteniment preventiu que consistirà en dues visites anuals per tal de validar el bon
funcionament de la instal·lació. L’empresa que executi la instal·lació prestarà el servei de manteniment
preventiu i correctiu durant els primers dos anys.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS

El present projecte contempla les feines per a la instal·lació d’un Gap Filler de 6 multiplex que permeti
la millora de la cobertura del servei de TDT al municipi de Biure.
El Gap Filler és un mètode per ampliar les zones de cobertura d’un transmissor aprofitant el senyal de
qualitat rebuda en un determinat punt i remetre-la cap a la zona “fosca”. Aquest mètode s’empra
sobretot per arribar a llocs amb una orografia complicada com és el cas del municipi de Biure.
1.2.1.2

EMPLAÇAMENT DEL RNO (REPETIDOR NO OFICIAL)

1.1.10 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’últim paràgraf de l’article 127 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, es manifesta
que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en el sentit exigit en l’article 125 de l’esmentat
Reglament, atès que l’obra projectada comprèn tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva
utilització, per la qual cosa és susceptible d’ésser lliurada a l’ús públic.

1.2

5

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.2.1 CONSIDERACIONS GENERALS
En ”l’Estudi de la deficiència de cobertura a Biure” realitzat pel Centre de Telecomunicacions i
tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya, i l’empresa ADTEL, a l’any 2008, s’analitza
la visibilitat del nucli urbà de Biure des de els diferents repetidors de la zona, i s’observa que en general
aquesta està per sobre el 10 metres, el que comporta una mala cobertura.
Il·lustració 1 Ubicació

Per tant la solució prevista es la d’instal·lar un RNO (Repetidor No Oficial) en un punt on la visibilitat del
repetidor escollit garanteixi el nivell i la qualitat del senyal a retransmetre, i des del qual hi hagi
visibilitat de tot el nucli urbà.
En el lloc previst per instal·lar el RNO ja existeix actualment una caseta que disposa de corrent elèctric i
que fa les funcions de repetidor de televisió de manera molt precària.
D’aquest sistema s’aprofitaria el recinte existent i una torreta ubicada a prop del recinte.
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1.1.8 PERÍODE DE GARANTIA

Instal·lació Gap Filler TDT al municipi de Biure

ESTAT ACTUAL DEL RNO

A l’emplaçament actualment ja existeix un sistema de recepció de TDT que posteriorment es
retransmet mitjançant tres antenes Yagi cap al poble. D’aquest sistema s’aprofitaria el recinte existent i
una torreta ubicada a prop del recinte. A més el recinte ja disposa d’escomesa elèctrica i ventilació
forçada.
Des d’aquest emplaçament són visibles el centre de Montperdut i el centre de Maçanet Cabrenys.

Il·lustració 3 RNO Biure respecte repetidors propers

6

Perfil del trajecte RE des de Montperdut (309 m) - Biure (98 m).

Il·lustració 2 Caseta i torreta a utilitzar

Coordenades de la caseta (ETRS89) Fus 31:
- Lat: 42º 20' 15" N ( UTM: 4,687.263 m)
- Long: 02º 53' 48" E ( UTM: 491.508 m)

Perfil del trajecte RE des de Maçanet de Cabrenys (1.439 m)- Biure (98 m).
Coordenades del centre emissor de Maçanet de Cabrenys (ETRS89) Fus 31:
- Lat: 42º 25' 19" N ( UTM: 4,696.680 m)
- Long: 02º 43' 50" E ( UTM: 477.853 m)
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1.2.1.3

Instal·lació Gap Filler TDT al municipi de Biure

En ”l’Estudi de la deficiència de cobertura a Biure”, s’analitza la visibilitat del nucli urbà de Biure des de
els diferents repetidors de la zona, i s’observa que en general aquesta està per sobre el 10 metres, el
que comporta una mala cobertura.
A continuació es reprodueixen els plànols de visibilitat des del diferents repetidors amb la finalitat de
poder valorar la idoneïtat de cadascun d’ells.

7

Il·lustració 5 Visibilitat del centre Maçanet Cabrenys

Il·lustració 4 Centres d'emissió
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1.2.2 VISIBILITAT ALS CENTRES D’EMISSIÓ DE RTV A LA ZONA
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Il·lustració 7 Visibilitat del centre Jonquera

Il·lustració 6 Visibilitat del centre Cantallops
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Il·lustració 8 Visibilitat del centre Montperdut

Il·lustració 9 Visibilitat del centre Rocacorba
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Instal·lació Gap Filler TDT al municipi de Biure

CENTRE EMISSOR QUE OFEREIX UNA MILLOR COBERTURA EN EL RNO

1.2.2.2

CANALS REBUTS

De l’anàlisi dels anteriors plànols es dedueix que el repetidor que dona una millor cobertura en el RNO,
es el de Maçanet de Cabrenys (Les Salines), que té visió directe des del punt de recepció escollit.
Els nivells rebuts en tots els canals tenen un nivell mitjà de 55 dBµV, i 30 dB de MER a nivell de la
caseta.
També a la fitxa de “Millor estació de xarxa TDT al municipi de Biure” del Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la informació s’observa que es el repetidor de Maçanet de Cabrenys el que ofereix una
millor cobertura.
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1.2.2.1

10

Il·lustració 11 Canals rebuts

Il·lustració 10 Fitxa de millor estació de xarxa TDT a Biure
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1.2.2.3

CANALS REEMESOS

1.2.2.4

CANAL

PORTADORA
(MHz)

32

562

35

586

8TV - Barça TV - RAC 105

36

594

GOL - DMAX - Disney Channel - Param ount
Netw ork

38

610

La 1 - La 1 HD - La 2 - La 2 HD - 24h - Clan

45

666

TV3 - TV3 HD - 3/24 - Super3/33 - Esport 3 - IB3
Global

52

722

PROGRAMA
Antena 3 - Antena 3HD - La Sexta - La Sexta HD Neox - Nova
Telecinco - Telecinco HD - Cuatro - Cuatro HD - FDF Divinity

TOPOGRAFIA MAÇANET DE CABRENYS-RNO BIURE

Il·lustració 12 Canals reemesos
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Il·lustració 13 Maçanet de Cabrenys - RNO Biure

Ref: Biure-1
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1.2.3 CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY DE L’ESTACIÓ TRANSMISSORA

1.2.3.1

CÀLCUL DE LA POTÈNCIA DE SORTIDA DEL TRANSMISSOR

Atesa la reduïda superfície del municipi de Biure a cobrir pel RNO, la potència PIRE a transmetre podrà
ser inferior als 10 W. El transmissor entregarà una potència que s'anirà atenuant a través dels
connectors i del cable fins arribar als panells radiants. Des d'aquests panells, caldrà que com a mínim
arribin al punt més llunyà habitat del municipi amb un nivell de camp elèctric de
3 +20 x log f (MHz) dBµV/m, on f és la freqüència del múltiplex, amb un S/N ≥ 25 dB i MER ≥ 23 dB. Pel
pitjor cas, el canal 52 (722 MHz), hauríem de proporcionar:

El panell de recepció UHF es fixarà a un tram de torreta de secció triangular existent de 3 m situada a
25 m de la caseta i que permet tenir visió directe amb Maçanet de Cabrenys. A aquesta torreta caldrà
assegurar els vents existents i pintar-la amb pintura antioxidant.
Quant als panells transmissors, caldrà instal·lar una torreta de 6 m de base triangular en una base
formigonada i fixar-la amb riostres i a la pròpia caseta, ja que el vent de la tramuntana arriba a superar
els 100 km/h en alguns moments. En aquesta estructura triangular es fixaran els quatre panells
contraposats (2+2). Per a cada parella de panels orientats cap a una direcció, disposarem de canals
alternats, de manera que en el panell superior emetrem els canals 32, 36 i 45 i a l'inferior els 35, 38 i
52.
Els azimuts d’orientació dels panells transmissors seran de 135° i 270°
1.2.3.3

3 + 20x log (722) = 60,17 dBµV/m
Realitzant una simulació amb els panells a 6 m de la cota de la caseta existent obtindrem una superfície
de cobertura mostrada a l'apartat 1.2.3.10.

POLARITZACIÓ DE LES EMISSIONS

La polarització serà horitzontal, ja que no hi arriben altres senyals interferents amb suficient potència
per a utilitzar la polarització vertical.
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1.2.3.4
1.2.3.2

DIAGRAMA DE RADIACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA RADIANT

Un del possibles problemes que pot tenir un sistema Gap Filler Isofreqüència és l’aïllament freqüencial
entre el sistema radiant i l'antena receptora de l'origen de l'emissió (Maçanet de Cabrenys). Per tal
d'aconseguir que no hi hagi una realimentació entre el senyal emès i el rebut se separen les antenes de
transmissió i recepció per tal que no hi hagin acoblaments. En el nostre cas, apart de la separació en
planta de 25 m, hi ha una diferència d'alçada de 10 m.
El sistema radiant estarà format per:

El diagrama de radiació de les antenes ve donat pel fabricant dels panells transmissors. En quant al pla
horitzontal (pla H) la caiguda a -3 dB de la potència ens dóna una amplada de feix de 60 º, i en el plà
vertical és de 24º. En el plec de condicions s'especifiquen les característiques tècniques globals.
Els diagrames de radiació-recepció són molt importants ja que cal evitar que la recepció de les
emissions dels canals de TDT del repetidor de Maçanet de Cabrenys siguin influenciats pels de
transmissió del propi Gap Filler, ja que s'utilitzen els mateixos canals i la realimentació provocaria la
saturació de les etapes de sortida de les targetes transmissores.
A la següent figura observem els dos lòbuls de radiació en els azimuts N+135º i N+270º en el pla H.

a. Recepció: Panell de recepció UHF amb distribuïdor actiu amb 13,5 dBi de polarització
horitzontal amb RADOM per a protegir-lo d'ocells i inclemències meteorològiques. Amb
aquest panell garantim una bona recepció a la banda d'UHF.
b. Transmissió: Quatre panells UHF de polarització horitzontal 13,5 dBi, connector DIN
7/16 femella amb radom. La descripció d'aquests panells es farà en el plec de
condicions.

Ref: Biure-1
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SENYALS I NIVELLS DELS MULTIPLEX DE TDT REBUTS EN ELS REEMISSORS

Per tal de garantir un senyal de qualitat en la reemissió, s'ha de tenir visió directe entre el centre origen
(Maçanet de Cabrenys ) i el centre reemissor (RNO de Biure). Els umbrals de recepció per a excitar les targetes
del Gap Filler adequadament es mostren a la següent taula:

Pr (dBµV)

Pr(dBm)

MER(dB)

BER

> 55

> -51

> 29

< 10-6

També s'ha de considerar que la distància màxima entre l'origen i el reemissor no pot superar els 67 Km
(distància màxima dins de l'interval de guarda) ja que una distància superior por trencar la sincronització de la
xarxa SFN.
Els senyals rebuts des del repetidor de Maçanet de Cabrenys són suficients per a excitar els diferents múltiplex
del Gap Filler, doncs en qualsevol cas se superen dels 60 dBuV/m. a l'alçada on es preveu situar l'antena
receptora, a 25 m de la caseta i a una diferencia d'alçada de 15 m.
A la següent fotografia es pot veure la situació relativa de la caseta i l'antena receptora:
Il·lustració 14 Diagrama de radiació panells transmissors

1.2.3.5

DESCRIPCIÓ DE SISTEMA DE SINCRONITZACIÓ

El senyal del Gap Filler s'emet amb un retard respecte del centre emissor (Maçanet de Cabrenys) que
és la suma del retard de propagació més l’introduït en el processament del senyal en el propi equip. Es
tracta d'una emissió que no pot estar sincronitzada exactament amb el transmissor principal, sinó que
te un retard considerable.
En general el retard no es problemàtic degut a que la zona de cobertura és petita i en les proximitats de
la ubicació del RNO (Biure), els senyals de l'emissor principal i del Gap Filler tenen entre elles un retard
molt petit.

Il·lustració 15 Posició relativa entre caseta i estructura receptora
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1.2.3.7

Apart de la separació entre panell receptor i panells emissors el Gap Filler disposarà del mòdul de
cancel·lació d'ecos.

ESQUEMA DE LA INSTAL·LACIÓ

En el següent esquema, podem veure la configuració general del sistema GAP-Filler:

1.2.3.10 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D’ALIMENTACIÓ D’ENERGIA DE LA INSTAL·LACIÓ
La línia d'electricitat exterior de 230 V finalitzarà en un quadre de protecció amb les dimensions suficients per a
instal·lar-hi les proteccions mínimes, i una previsió per a la seva ampliació fins a un 50% més, amb els
components que s’indiquen a continuació:

Interruptor general automàtic de tall omnipolar
Interruptor diferencial de tall omnipolar
Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la
protecció de l’enllumenat
Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la
protecció dels endolls del recinte

Tensió
nominal

Intensitat
nominal

Poder
de tall

230/400 Vca
230/400 Vca

25 A
25 A/300 mA

4500 A

230/400 Vca

10 A

4500 A

230/400 Vca

16 A

4500 A

L’esmentat quadre de protecció tindrà tapa. Serà superficial i podrà ser de material plàstic autoextingible o
metàl·lic. Tindrà un grau de protecció mínim IP 4X + IK 05. Disposarà d’un regleter apropiat per a la connexió del
cable de posada a terra. El quadre es situarà el més proper possible a la porta d’entrada.
Hi haurà, com a mínim, tres bases d’endoll amb presa de terra i de capacitat mínima de 16 A. Es farà amb cables
de coure amb aïllament de fins a 750 V i de 2 x 2.5 + T mm2 de secció.

1.2.3.8

CARACTERÍSTIQUES DE L’ANTENA RECEPTORA I DELS CABLES DE TRANSMISSIÓ

L'antena receptora ha de tenir un guany suficient per tal d'aconseguir proporcionar com a mínim un nivell de
senyal a l'entrada de les targetes amplificadores de 60dBµV/m. Es preveu instal·lar un panell receptor.
Quant el cable de transmissió, atesa la poca potència a transmetre, s'utilitzarà un cable de 1/2" per tal que
l'atenuació entre l'antena receptora i l'entrada de les targetes del Gap Filler sigui mínima. Els connectors seran
del tipus 7/16".

1.2.3.9

SISTEMA DE CANCEL·LACIÓ D’ECOS

El sistema de cancel·lació d'ecos està format per un filtre adaptatiu digital, la missió del qual és
compensar el possible dèficit d'aïllament entre el panell receptor i els panells transmissors.
Ref: Biure-1

B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / L l o n c h , 9. 1er 2a 08201 S a b a d e l l
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

Document amb CERTIFICAT D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL de l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ número 19000010/1 del dia 11/01/2019,
del treball professional de l'enginyer de telecomunicació associat Fernando Pascual Segura, número 2275

Instal·lació Gap Filler TDT al municipi de Biure

14

1.2.3.11 SIMULACIÓ DE LA COBERTURA DES DEL RNO
A la imatge següent podem veure una simulació de la cobertura dels canal de TDT des del RNO en la
que els 6 multiplex entreguen una potència de sortida de 1 W i el sistema radiant en distribueix 9,83 W
quan elevem els panells radiants a 6 m.
Alçada: 6 m

Pot: 1 W

Pire: 9.83 W
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Il·lustració 1616 Simulació de cobertura

Per aquesta potència isotròpica radiada equivalent (PIRE) s'arriba a 1.200 m del RNO amb senyals de
87 dBµV/m, el que permetrà ajustar la potència de sortida del GAP-FILLER per sota d'aquest valor.
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1.3.2.2

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

En relació a la protecció de les instal·lacions aeronàutiques, de les estacions de salvament i seguretat, dels
observatoris de radioastronomia i radiofísica, de les estacions terrenas de seguiment i control de satèl·lits i dels
centres de comprovació tècnica de les emissions

1.3.1 XARXA D’INFRAESTRUCTURES
1.3.1.1

PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT AÉREA

OBRA CIVIL

Per la implantació de la nova torre serà necessari realitzar un dau de formigó 1x1x0,9 m aproximadament, armat
amb una graella inferior de diàmetre 12 cada 20 cm i patilles de 20 cm d’acer corrugat B500S.

Consultada la plana WEB de la "Agencia Estatal de Seguridad Aérea", el terme municipal de Biure no es
troba afectat per cap servitud aeronàutica.

Aquest dau de cimentació es col·locarà sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm de grossor. És necessari
realitzar l’excavació per dit dau sobre un terreny llis o sobre roca.
Els vents s’ancoraran directament sobre la roca sana, mitjançant el trepant de cadascun dels ancoratges,
posteriorment omplert amb ancoratge químic tipus SIKA Anchorfix 3001 o equivalent i introducció de les
argolles per ancorar els vents.
Posteriorment s’instal·larà la torre, així com els elements auxiliars, tals com els vents.
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1.3.2 SUPORT

1.3.2.1

Il·lustració 17 Biure, lliure de servituds aeronàutiques

TORRE DE SUPORT

Com s'ha comentat a les anteriors seccions, hi haurà dues torretes:




Recepció. Torreta ja existent. Tram superior de torreta de 3 m, per a fixar panell de recepció de senyal
provinent de Maçanet de Cabrenys.

Reemissió. Torreta a instal·lar de dos trams de 3 m cadascun per a fixar els 4 (2 + 2) panells de
transmissió.

D'altre banda, la configuració orogràfica del propi municipi fa que de la mateixa manera que no hi arriba el
senyal de RTV amb qualitat en estar el nucli urbà enclotat, igualment no pot radiar-se cap a l'exterior a causa de
l'apantallament de les muntanyes.
Per tant, els nivells de senyal de TDT que s'emetran des del RNO de Biure no afectaran a cap sistema de
salvament i seguretat, observatoris de radioastronomia i radiofísica, estacions terrenes de seguiment i control
de satèl·lits ni centres de comprovació tècnica d'emissions.

En tots dos casos seran torretes triangulars de 18 cm de costat i arriostrades cada 120 º.
La torreta ja existent haurà de ser sanejada i revisats els vents.
En el plec de condicions es detalla aquest tipus de torreta.
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1.3

1.3.3 PROTECCIONS DE SEGURETAT DE L’ESTACIÓ TRANSMISSORA
La realització, modificació o reparació del centre reemissor de televisió ha de complir amb la legislació
vigent i en particular amb aquest projecte tècnic radioelèctric, així com amb altres característiques no
radioelèctriques projectades que hagi de complir la instal·lació.
Dins d'aquestes característiques s'inclouen les de seguretat elèctrica i mecànica de les torretes.
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L'empresa que executi l'obra, haurà de presentar un butlletí de la instal·lació i el protocol de proves de
les instal·lacions dels centres reemissors.
1.3.3.1

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

La caseta està envoltada de vegetació, la qual cosa fa que la detecció i apagament de qualsevol inici
d'incendi sigui crític. Es dotarà d'un extintor de pols de 6 Kg de pressió.
1.3.3.2

1.4.1.2

ESTUDI DELS NIVELLS D’EXPOSICIÓ DE L’ENTORN

Malauradament, són aquests baixos nivells de tot tipus de senyal (TDT i TM) els que justifiquen aquest projecte.
D'acord amb la normativa bàsica per a la realització de projectes tècnics d'estacions de radiodifusió (sonora i de
televisió) versió 6.1.3. , només caldrà un plànol esquemàtic de situació de l'estació amb referència a les àrees
amb presencia de persones.

1.4.1.3

DETERMINACIÓ DEL VOLUM DE REFERENCIA

El sistema radiant es fixarà a una torre a construir al costat de la caseta i per tal de trobar el volum de referència
s’utilitzarà un mètode conservador considerant un cilindre el radi el qual estarà definit pel màxim camp elèctric
emès cap a la direcció de màxima radiació (135º i 270º).

SANEJAMENT DE LA CASETA

Com es pot veure a l'Annex 3 (reportatge fotogràfic), la caseta necessita d'un sanejament i caldria
pintar-la tant l'exterior com l'interior per tal d'eliminar els punts d'humitat visibles a la fotografia.

A partir de la següent expressió:

E2

Quant al sistema de ventilació forçat, es pot aprofitar l'existent sempre i quant s'orienti adequadament
el tub d'extracció.
Per tal d'ubicar ordenadament els equips a la caseta i que no es reprodueixi la situació mostrada a
l'annex 3, s'inclou en aquest projecte un Rack amb capacitat suficient per a albergar les targetes del
Gap Filler, així com possible ampliacions futures.



M

PIRE
4    R2

es trobarà la distància de referència R, on:
E: Intensitat de camp elèctric
M: Factor de reflexió 2,56

1.4

ANNEXES

η: Impedància característica: 120 π Ώ.

1.4.1 ANNEX 1 PROTECCIÓ DEL DOMINI PÚBLIC RADIOELÈCTRIC, RESTRICCIONS A LES
EMISSIONS RADIOELÈCTRIQUES I MESURES DE PROTECCIÓ SANITARIA

PIRE: 6 x 1,64 = 9,83 W
R: Distància a l'antena .

1.4.1.1

CÀLCUL I MESURES DELS NIVELLS D’EXPOSICIÓ RADIOELÈCTRICA

L'estació reemissora és del tipus ER2, atès que no radia amb una PIRE superior als 10 w i estar en un
entorn urbà. La seva ubicació és allunyada del nucli i no hi ha ocupació permanent de persones a menys
de 30 m. Veure fotografia emplaçament.

Ja que el valor límit de la intensitat de camp elèctric per a la freqüència de 470,0 MHz (pitjor cas) és de
E=47,27 V/m, se substitueix a l'anterior expressió aquest valor, per a (N+135º) i (N+270º), direcció de
màxim guany dels panells, obtenint-se una:
Distància de referència de 58 cm
Aquest serà, doncs, el radio del cilindro.
L'alçada del cilindro ve definida por la alçada màxima del panell més el 10% superior i inferior de la distància de
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Les instal·lacions de centres reemissors de televisió seran realitzades per instal·ladors que tinguin una
llicència de tipus D d'acord amb l' Ordre ITC/1142/2010.
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1.4.3 ANNEX 3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

200 cm + 2 x 10% x 58 cm = 211,6 cm
Aleshores, tindrem un cilindre virtual amb un Radi de R=58 cm i un alçada de 211,6 cm que en el seu exterior
estarem acomplint que el camp elèctric radiat sigui inferior al nivell de referència assenyalats al Real Decret
1066/2001.

A les imatges següents es pot veure l’actual estat de les infraestructures existents a l’emplaçament on
s’ubicarà el Gap Filler

La casa habitada més exposada a les emissions del centre emissor se troba a una distància de 30 m
(46 λ - a 470 MHz-) del centre radiant i a un azimut de (N+166º). El nivell de senyal que rebrà segons
l'expressió
E2
PIRE
M

4    R2
i considerant l'atenuació del diagrama de radiació per l'azimut N+166º, serà de 0,22 V/m, valor molt
inferior als 47,27 V/m que ens defineixen la distància de referència.
1.4.2 ANNEX 2 PLA DE TREBALL

Document amb CERTIFICAT D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL de l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ número 19000010/1 del dia 11/01/2019,
del treball professional de l'enginyer de telecomunicació associat Fernando Pascual Segura, número 2275

referència. Pel cas dels panells, la dimensió màxima del conjunt és de 200 cm.
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El pla de treball del projecte proposat és el següent en dies laborables:
TASCA

INICI (dia)

FI (dia)

Replantejament

1

2

Redacció projecte de legalització

1

10

Recollida Materials

1

12

Sanejament recinte

8

12

Instal·lació i configuració equips

12

15

Proves de funcionament

15

19

Retirada equips obsolets

20*

22

As-Built

20

22

Entrega Ajuntament

23

23

Tanmateix l’empresa que executi la instal·lació podrà modificar les durades de cada tasca però el temps
d’entrega queda establert en un màxim de 23 dies laborables més el temps que trigui el Ministeri en
legalitzar la instal·lació. (*) A partir del dia 20 les tasques quedaran aturades fins haver-ne obtingut la
legalització que permeti operar amb el nou equipamentRef: Biure-1
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Il·lustració 18 Caseta amb màstil

Il·lustració 19 Interior caseta

Il·lustració 191 Detall equips

Il·lustració 20 Equips

Il·lustració 202 Detall equips
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Il·lustració 213 Antenes transmissores
Il·lustració 235 Torreta actualment sense ús que es faria servir per la nova instal·lació

Il·lustració 224 Antena receptora
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Pel que fa a aquest projecte, els criteris ambientals que s’han de dur a terme durant l’execució de les
obres són els següents:
1.4.4.1




MATERIALS

Els materials que ho permetin disposaran d’ecoetiquetatge.
Es farà us de materials o productes ambientalment correctes (amb contingut reciclat o
reciclable, materials monomaterials, fàcilment desmuntables, fabricats amb estalvi de consum
energètic o de recursos)
S’evitarà l’ús de productes/materials que continguin substàncies perilloses per al medi ambient
i/o la salut de les persones (fibres d’asbests, productes amb substàncies volàtils i compostats
químics, pintures sintètiques, orgàniques o amb base de dissolvents, betum reciclat de l’oli per a
la pavimentació, etc.).

1.4.4.2

AIRE
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Es preveurà i reduirà la generació de pols i les projeccions de les voladures als moviments de
terres, circulació de maquinària i demés treballs a obra.
Es protegiran els materials que el vent pugui arrossegar (inclòs el transport en camió).

1.4.4.3







GESTIÓ DE RESIDUS

Es gestionaran els residus correctament, d’acord amb el què indica la legislació vigent, i se’n
portarà un registre.
Es recolliran selectivament els residus següents, a fi i efecte de reciclar-los:
o Materials d’origen petri
o Metalls
o Plàstics
o Paper
Es fomentarà la reutilització i el reciclatge de materials en obra
Es recolliran els eventuals olis i greixos generats a obra, complint la legislació sectorial aplicable.
Es gestionarà la neteja dels dipòsits de formigó a la pròpia planta de formigó.
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2. PLEC DE CONDICIONS I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

2.1

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA I ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

El contractista adjudicatari o la persona en qui delegui estarà present en el replantejament general dels
treballs i en tots els replantejaments parcials que es produeixin, i sempre que ho requereixi l’Enginyer
Director dels treballs.

PLEC DE CONDICIONS

2.1.1 PRESCRIPCIONS GENERALS
2.1.1.1

2.1.1.2

El Contractista nomenarà un Director d’Obra que, a judici de la Administració, tingui el nivell tècnic
adequat, i amb suficients poders, el qual el representarà en l’execució dels treballs d’aquest Projecte.

FACULTATS DEL DIRECTOR FACULTATIU

Les operacions que es contractaran s'executaran a risc i ventura del contractista sense que, per tant,
aquest tingui dret a indemnització per causa de pèrdues, subtraccions, avaries o perjudicis.

El Director Facultatiu de l’obra tindrà l’autoritat sobre la forma i condicions en què haurà d’executar-se
cada unitat de l’obra. Serà missió especial seva la direcció i vigilància dels treballs que en l’obra es
realitzin, bé per si mateix, bé per mitjà dels seus representants, i això amb autoritat tècnica completa i
indiscutible, fins i tot en allò no previst taxativament en aquests Plecs, sobre les persones i coses
situades a l’obra i en relació amb els treballs que hagin de realitzar-s’hi.
Tots els dubtes i consultes respecte a l’execució dels treballs que composen l’obra es dirigiran per
escrit a la Direcció Facultativa, que les contestarà pel mateix procediment, quedant constància en els
documents de les dates en què es realitzi la seva remesa i expedició.
El contractista podrà obtenir, a costa seva, còpia de tots els plànols del Projecte necessaris per l’obra i
en el nombre que desitgi, sol·licitant-los al Director Facultatiu.
En cas de requeriments o reclamacions, el contractista sols podrà presentar-les a través del Director
Facultatiu, davant l’Administració contractant, si són d’ordre econòmic, i d’acord amb les condicions
estipulades en aquests Plecs de Condicions; contra instruccions d’ordre tècnic o facultatiu de la seva
responsabilitat, si s’escau, mitjançant exposició raonada, adreçada al Director Facultatiu, qui podrà
limitar la seva resposta a l’avís de rebut que, en tot cas, serà obligatori per aquest tipus de
reclamacions.

El contractista serà responsable total i absolut del desenvolupament dels treballs i dels danys que, tant
a la part contractant com a tercers, puguin derivar-se dels mateixos. Sense perjudici de dita
responsabilitat, el contractista acreditarà tenir assegurada la responsabilitat civil a que es pugui
incórrer per raó de l'execució de les obres per sinistre.
El contractista repararà per a si o per a tercers, però sempre al seu càrrec, durant el desenvolupament
de les obres, o a la seva finalització, segons el que indiqui la Direcció d'Obra, els desperfectes
ocasionats en qualssevol element o instal·lació de la part contractant, o de tercers.
El contractista no sols respondrà dels seus actes propis, sinó dels subcontractistes i del personal que li
presti serveis per l'execució de les obres.
2.1.1.3

TERMINI D’ENTREGA DE L’OBRA

El termini d’execució de l’obra correspondrà a l’indicat en el Plecs de Condicions Administratives. Un
cop adjudicada l’obra, l'adjudicatari haurà de presentar al Director Facultatiu de la mateixa el
corresponent pla de treball, en el qual s‘indicaran els terminis de les diferents unitats que la integren.

Totes les obres compreses en el Projecte s’executaran d’acord amb els terminis aprovats i ordres
emeses per l’Enginyer Director de l’obra, qui resoldrà les qüestions que es plantegin referents a la
interpretació de terminis i condicions d’execució, subministrant al Contractista qualsevol informació
precisa perquè les obres puguin ser realitzades.
Previ al començament de l’obra es procedirà al replanteig de la mateixa en tots els seus aspectes,
presenciant les operacions l’Enginyer Director i el Contractista, o persona en qui ambdós deleguin,
havent-se d’aixecar l’acta corresponent.
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2.1.2.1
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2.1.2.2

ELEMENTS RADIANTS

2.1.2.3

S'utilitzarà un únic tipus de panell, tant a la recepció com a la transmissió. Les característiques es
detallen a continuació:

TORRE DE SUPORT

Els panells necessiten d'un estructura que suporti tant el pes com el moment a la base de la força de la
tramuntana. Per aquest motiu, cal una base de formigó de 1 x 1 x 0,9 m 3 on anclar els dos tram de 3 m.
S'aprofitarà la proximitat a la caseta per a fixar el primer tram de 3 m, apart del vents.
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Tram superior (3m)

Tram inferior (3m)

El tractament superficial serà galvanitzat en calent per tal d'oferir una major durabilitat en condicions
de corrosió adverses. L'acabat serà en gris.
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CABLE COAXIAL 1/2 " CELLFLEX

Per tal de minimitzar les pèrdues de transmissió entre el senyal capturat al panell receptor i l'entregat a
l'entrada del GAP-FILLER, utilitzarem un cable de baixes pèrdues.
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Aleshores, pel nostre cas es produirà una atenuació de 20 m x 6.17 dB/100 m = 1,2 dB.

i a la següent taula podrem veure l'atenuació provocada pel cable entre panell receptor i entrada a
Gap-Filler..
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CONECTOR M 7/16"

Per tal que hi hagi una bona adaptació entre els diferents components de la instal·lació i per tant unes
baixes pèrdues, els connectors escollits seran del tipus 7/16".
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2.2 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
2.2.1 JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC
El paràgraf 2, de l'article 4, Capítol II, del RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25), estableix
l'obligatorietat d'elaboració d'un estudi bàsic de seguretat i salut i no caldrà l'elaboració d'un Estudi de
Seguretat i Salut quan el projecte d'obres no s'inclogui en cap dels supòsits següents:





Que el pressupost d'execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a
450.759,08 euros.
Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant en algun moment a més de
20 treballadors simultàniament.
Que el volum de la mà d'obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500.
Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

El projecte de instal·lació d’un Gap Filler TDT no s'inclou en cap dels supòsits esmentats la qual cosa
justifica i obliga a l'elaboració d'aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut.
El cost estimat en material i formació de Seguretat i Salut és de 600 € (aproximadament 2,5% del PEM)
i es troba inclòs a dintre de de les partides del pressupost.
2.2.2 INTRODUCCIÓ
El present estudi bàsic de Seguretat i Salut estableix les prevencions de riscos d'accidents laborals i de
danys a tercers, que puguin derivar de les unitats d'obra previstes per a l'execució d'aquest projecte,
segons queda establert en el capítol II, del Reial Decret 1627 / 1997 de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25).
En aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut, elaborat d'acord amb les directrius de l'article 6, capítol II,
de l'esmentat RD, s'identifiquen les situacions potencials de risc laboral més típiques en una instal·lació
de les característiques del projecte, i es precisen les normes de prevenció aplicables a aquests riscos
que afavoreixin la seva eliminació o minimització. En aquells casos en què hi hagi riscos laborals que no
puguin eliminar conforme al que assenyala anteriorment, es detalla la ubicació en l'apartat "Mesures
extraordinàries de Protecció" per definir les mesures de protecció adequades, establint mesures
alternatives, si cal, tendents a eliminar o, si no controlar i reduir, els riscos d'accidents laborals.
En totes les unitats d'obra previstes per a l'execució dels treballs d'aquest projecte s'hauran d'aplicar
també, a part de les esmentades normes, les precaucions específiques que el contractista tingui
assenyalades en els Mètodes d'Instal·lació i en els Manuals de Construcció.

D'altra banda l'Empresa Instal·ladora no està exempta de dur a terme les seves obligacions en el camp
de la prevenció de riscos laborals, ja que en virtut del Reial Decret està obligada a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’ analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en funció del seu propi sistema
d'execució d'obra. En aquest Pla, s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció de
riscos que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució dels nivells de protecció previstos, ni disminuir la valoració econòmica de les que
s'establissin, en el cas, en aquest estudi.
2.2.3 DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs a què es refereix aquest estudi són els inherents a la instal·lació d’elements de
radiocomunicació, realitzats conforme es recull en els procediments descrits al Plec de Condicions
Generals i les Normes Internes de Seguretat i Salut. Aquests treballs es citen, detallen i localitzen en el
present projecte.
Identificació i descripció dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als llocs de treball en les
obres, establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació
els riscos particulars dels diferents treballs derivats de les diferents unitats d'obra recollides en aquest
projecte.
S'haurà de fer especial atenció als riscos més usuals de les obres, com són les caigudes, talls, cremades,
erosions, caiguda d'objectes, atropellaments i electrocucions, havent d'adoptar en cada moment la
postura més adequada i l'equip de treball més apropiat a les característiques de l'obra que es vagi a
realitzar.
A continuació s'indica una relació, no exhaustiva, dels riscos derivats dels treballs més habituals:
Accidents “in itinere”:





Vehicle particular
Vehicle públic
Vehicle d'empresa
Desplaçament vianants

Riscos comuns a tots els treballs:
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Utilització de vehicles: Furgonetes.
Utilització de vehicles: Camions.
Utilització de vehicles: Carretons.
Utilització d'eines.
Utilització de maquinària.
Caigudes d'escala, plataformes, bastides o pals.
Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb materials o eines, relliscades).
Caigudes a diferent nivell (rases, precipicis, canvis bruscos de nivell sense proteccions).
Caigudes d'eines, materials o objectes des de nivells superiors.
Aixafament o atrapament per desplaçament de càrregues.
Extensió d'escales inapropiada.
Graons d'escala defectuosos.
Suports de fixació deteriorats o poc sòlids.
Caiguda de la càrrega transportada.
Caigudes de material i rebots.
Projecció de partícules.
Cops amb objectes.
Atropellaments, xocs amb altres vehicles.
Cremades.
Talls, punxades.
Agressions d'animals.
Sobreesforços per postures incorrectes.
Males condicions meteorològiques.
Incendis i explosions.
Proximitat amb altres serveis (gas, aigua, electricitat, etc.).
Parets de fixació deteriorades o poc sòlides.
Contactes elèctrics directes i indirectes.
Maneig de recipients a pressió.
Sorolls.
Esfondraments o desploms.
Atrapaments per òrgans mòbils.
Sobretensions d'origen atmosfèric. Dies de tempesta.
Tensió de pas i tensió de contacte

2.2.4 INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS DE RADIOCOMUNICACIONS


Risc derivat del treball en alçada.








Trànsit.
Desplom i / o caiguda de maquinària i / o eines.
Despreniment i / o esllavissament de terres.
Fallades d'encofrats.
Fallades d'apuntalament.
Bolcada de piles de material.

2.2.5 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primarà la protecció de les persones enfront de l'execució del treball que es
realitza, paralitzant aquest treball quan s'adverteixi risc greu i imminent per als treballadors o terceres
persones en tant s'analitza aquest risc i s'estableixin les mesures de protecció adequades al cas.
A més, hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària, les
eines de treball i els equips de protecció individual, els quals, han d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Les mesures relacionades a continuació també s'han de tenir en compte i seran d'aplicació en
l'execució dels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.) Que siguin requerits.

2.2.6 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA











Organització dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i circulacions dins
de l'obra.
Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
Els elements de les instal·lacions elèctriques han de tenir proteccions aïllants i interruptor
diferencial.
Revisió periòdica i manteniment d'eines, maquinària i equips d'obra.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).
Precaució en la utilització de paviments lliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda
Col·locació de mallats en forats horitzontals.
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Protectors de goma.
Barana de protecció CR, alçada mínima 90 cm.
Extintors.
Ventiladors elèctrics.
Motobombes i electrobombes
Tanques i banderoles de senyalització.
Caputxons i beines aïllants
Extractor de fusibles.
Equips per a la posada a terra i curtcircuit.
Utilització d'envasos normalitzats per a transport de combustible.
Plataforma per escales.





















Ús de sabates antilliscants en escales.
Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i / o projecció de partícules.
Utilització de calçat de protecció i seguretat d'acord amb les tasques a realitzar degudament
homologats.
Utilització de casc de seguretat homologat.
Utilització de guants homologat per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.
Utilització de guants aïllants homologats per evitar el risc elèctric.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Granota de feina.
Botes d'aigua.
Casc de seguretat.
Bota baixa, de cuir.
Calçat de seguretat contra riscos mecànics.
Armilles, jaquetes, i davantals de protecció contra agressions mecàniques i químiques,
cinturons de subjecció del tronc, faixes i cinturons antivibracions, roba de protecció
antiinflamable, armilla retroreflectant i fluorescent homologat.
Cinturó de seguretat homologat.
Catifes aïllants.
Ulleres de muntura universal, ulleres de muntura integral ulleres de muntura cassoletes,
pantalles facials, pantalles de soldadors de mà o cap.
Equips de protecció contra caigudes d'altura, arnesos i cinturons de subjecció,
Utilització de les eines més adequades per als diferents treballs.

En presència, encara que sigui temporal, d'atmosferes potencialment explosives, utilitzar les
eines antiguspira, o amb sistema antideflagrant.
Mai fer servir eines elèctriques amb els peus mullats.
No s'han d'exposar les màquines elèctriques a la pluja, si aquestes no tenen un grau de
protecció a la penetració d'aigua (IP 44 mínim).
Amb les eines pneumàtiques, haurem de prestar especial atenció als riscos derivats de la
projecció de partícules o fragments a gran velocitat i utilitzar-les amb els equips de protecció
individual adequats. Algunes d'aquestes eines poden ser els martells pneumàtics, pistoles, fixa
claus, etc.

2.2.8 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS


2.2.7 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL










Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la calçada
s'ha de preveure un pas protegit per a la circulació de vianants
Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).
Protecció dels buits dels sostres per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

2.2.9 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola portàtil el contingut serà, com a mínim, l'especificat en el paràgraf 3 de
l'annex VI del Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril (BOE 1997.04.23).
S'informarà, a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'haurà de traslladar
als accidentats, per a això, és convenient anunciar en l'obra, i en un lloc ben visible, la llista dels
telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, així com d'ambulàncies, taxis, i qualsevol
altre mitjà de transport, públic o privat, que permeti garantir un ràpid i segur mitjà de trasllat dels
possibles accidentats als centres d'atenció mèdica.
2.2.10 ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
L'empresa col·laboradora encarregada d'executar les obres associades a aquest projecte, a través de
direcció de l'obra, aplicarà els següents principis de socors, en el cas que ocorri un accident laboral:
L'accidentat és el primer. Se li atendrà de seguida per tal d'evitar l'agreujament o progressió de les
lesions.
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En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell, i en el cas d'accident elèctric, se suposarà sempre, que
poden existir lesions greus, en conseqüència, extremar les precaucions d'atenció primària en l'obra,
aplicant les tècniques especials per a la immobilització del accidentat fins a l'arribada de l'ambulància, i
de reanimació en el cas d'accident elèctric.

correccions oportunes.

En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible segons
el bon criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels transports
particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per al accidentat.

Accidents mortals

L’hospital més proper a la instal·lació és:
HOSPITAL DE FIGUERES

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.

Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver ia les investigacions judicials.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les
correccions oportunes.

Ronda del Rector Arolas s/n

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals

17600 Figueres
Tel. 972 50 14 00

2.2.12 ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
2.2.11 COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
El Cap d'Obra, i en la seva absència, l'encarregat de l'Obra, i en absència d'ambdós, el Coordinador de
Seguretat i Salut, queden obligats a realitzar les accions i comunicacions que es recullen en el quadre
explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció
decidida i la seva eficàcia:

El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives:



COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D'ACCIDENT LABORAL



Accidents de tipus lleu
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.

Accidents sense baixa laboral: es compilaran en el "full oficial d'accidents de treball ocorreguts
sense baixa mèdica", que es presentarà a la "entitat gestora" o "col·laboradora", en el termini
dels 5 primers dies del mes següent.
Accidents amb baixa laboral: originaran un comunicat oficial d'accident de treball, que es
presentarà en l'entitat gestora o en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de
l'accident.
Accidents greus, molt greus i mortals, o que hagin afectat a 4 o més treballadors: es
comunicaran a l'autoritat laboral, telegràficament, telefònicament o per fax, en el termini de 24
hores comptades a partir de la data del sinistre.

A la Direcció Facultativa de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i
adoptar les correccions oportunes.

2.2.13 NORMATIVA D’APLICACIÓ

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.

A continuació es detalla una llista, no exhaustiva, de lleis, decrets i normes actualment en vigor que
d'una manera directa o indirecta, afecten la prevenció de riscos laborals:

Accidents de tipus greu



Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les

R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25), de Disposicions mínimes de Seguretat i de
Salut en les obres de construcció. Transposició al dret espanyol de la Directiva 92/57/CEE de 24
de juny que estableix les disposicions mínimes de Seguretat i de Salut que s'han d'aplicar en les
obres de construcció temporals o mòbils.
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Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 1995.11.10), de Prevenció de Riscos Laborals.
Transposició al dret espanyol de la Directiva 89/391/CEE relativa a l'aplicació de les mesures per
promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors en el treball, així com les Directives
92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE relatives a l'aplicació de la maternitat i dels joves i al
tractament de les relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de
treball temporal.
R.D. 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre de Previsió de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
En el BOE 2004.03.10 (pàgina 10.722), es fa referència a una correcció d'errors d'aquest RD
171/2004 de 30 de gener.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos
Laborals que modifica la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i
inclou les modificacions que s'introdueixen en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'ordre
social, text refós aprovat per RD 5 / 2000, de 4 d'agost.
R.D. 39/1997, de 17 de gener (BOE 1997.01.31), pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, modificat per RD 780/1998 de 30 d'abril (BOE 1998.05.01).
R.D. 485/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball. Transposició al dret espanyol de la Directiva
92/58/CEE de 24 de juny.
R.D. 486/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en els llocs de treball. Transposició al dret espanyol de la Directiva
89/654/CEE de 30 de novembre.
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars,
per als treballadors. Transposició al dret espanyol de la Directiva 90/269/CEE de 29 de maig.
R.D. 374/2001, de 6 d'abril (BOE 1901.05.01), sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Transposició
al dret espanyol de la Directiva 98/24/CE, del Consell, de 7 d'abril i de la Directiva 2000/39/CE,
de la Comissió, de 8 de juny.
R.D. 614/2001, de 8 de juny (BOE 2001.06.21), sobre disposicions mínimes per a la protecció de
la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
R.D. 349/2003, de 21 de març (BOE 2003.04.05), pel qual es modifica el RD 665/1997, de 12 de
maig, (BOE 1997.05.24), sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb
l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i pel qual s'amplia el seu àmbit d'aplicació als
agents mutàgens.
R.D. 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 1997.08.07), pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.



















R.D. 773/1997, de 30 de maig (BOE 1997.06.12) sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. En el BOE 1997.07.18
(pàgina 22094) es fa referència a una correcció d'errors d'aquest RD 773/1997 de 30 de maig.
R.D. 212/2002, de 22 de febrer (BOE 2002.03.01), pel qual es regulen les emissions sonores en
l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure. Transposició al dret espanyol de
la Directiva 2000/14/CE, de 8 de maig relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure.
Llei 37/2003, de 17 de novembre (BOE 18/11/2003), del soroll. Transposició al dret espanyol de
la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002.
R.D. 524/2006, de 28 d'abril (BOE 04/05/2006), pel qual es modifica el RD 212/2002, de 22 de
febrer (BOE 2002.03.01) pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn deguda a
determinades màquines d'ús a l'aire lliure. Transposició al dret espanyol de la Directiva
2005/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2005, per la qual es
modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats
membres sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure.
R.D. 286/2006, de 10 de març (BOE 2006.03.11), sobre protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Transposició al dret espanyol
de la Directiva 2003/10/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de febrer de 2003, sobre
les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'exposició dels treballadors als riscos
derivats dels agents físics ( soroll).
O.M. de 14 de març de 1960 (BOE 1960.03.23) sobre normes per a la Senyalització d'obres a les
carreteres.
O.M. de 31 d'agost de 1997 (BOE 1987.09.18) sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja
i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat. Modificada per R.D. 208/1989 de 3 de febrer
(BOE 1989.03.01) pel qual s'afegeix l'article 21 bis i es modifica la redacció de l'article 171.bA
del Codi de circulació.
RD 842/2002 de 2 d'agost (BOE 1902.09.18) pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a
baixa tensió.
Sr 3151/1968 de 28 de novembre (BOE 1968.12.27), pel qual s'aprova el Reglament de línies
elèctriques aèries d'Alta Tensió.
R.D. 769/1999 de 7 de maig (BOE 1999.05.31), pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de
la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE relativa als equips de pressió i es
modifica el RD 1244/1979 de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió.
R.D. 1311/2005, de 4 de novembre (BOE 2005.11.05), sobre la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar de l'exposició a
vibracions mecàniques. Transposició al dret espanyol de la Directiva 2002/44/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002.
R.D. 396/2006, de 31 de març (BOE 1906.04.11), pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. Transposició al dret
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tensió (REBT MI BT 001). Les masses comprenen, normalment:




Les parts metàl·liques accessibles dels materials i equips elèctrics.
Els elements metàl·lics en contacte amb les superfícies exteriors de materials o equips
alimentats amb corrent elèctric.
Tot objecte metàl·lic situat en la proximitat de parts actives no aïllades.

Les mesures de protecció contra contactes indirectes poden ser:
Classe A

2.2.14 RISCOS ELÈCTRICS
2.2.14.1 TREBALLS PRÒXIMS A INSTAL·LACIONS EN BAIXA TENSIÓ
La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies d'energia
respecte a les persones o les instal·lacions.








Separació de circuits
Ocupació de petites tensions.
Separació entre les parts actives i les masses accessibles per mitjà d'aïllaments de protecció.
Inaccessibilitat simultània d'elements conductors i masses.
Recobriment de les masses amb aïllaments de protecció.
Connexions equipotencials.

Per això, amb caràcter general, es tindrà en compte:



Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de comptar amb tots
els mitjans de protecció personal i general necessaris, rebutjant si cal, els que no estiguin en
bon estat de conservació.
També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents en l'àrea de
treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de línies d'energia elèctrica com
si estigués sota tensió.

Els accidents elèctrics presenten un índex de gravetat molt alt. La causa fonamental de les lesions és la
intensitat del corrent que circula pel cos humà unida a la durada del xoc elèctric. Les instal·lacions en
baixa tensió, i les de corrent altern en baixa freqüència, són les que produeixen major nombre
d'accidents elèctrics.
Els contactes elèctrics es divideixen en dos: directes i indirectes. El directe és el produït al contacte de
les persones amb les parts actives dels materials o equips (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió;
REBT MI BT 001). Per considerar satisfeta la protecció contra contactes directes a les instal·lacions
elèctriques, es prengués una de les següents mesures (REBT MI BT 021):




Classe B




Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (diferencials).
Posada a terra de les masses i dispositius de tall per tensió de defecte.
Posada a neutre de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (fusibles o
interruptors magnetotèrmics).

La posada a terra permet per evitar que les màquines quedin sotmeses a tensions superiors a les de
seguretat (Vs = I x RT)
L'elecció de la sensibilitat del diferencial, queda determinada en complir la relació R <= 50/ls en locals i
emplaçaments secs. I per R <= 24/ls, en locals o emplaçaments humits. Sent ls el valor de la sensibilitat
de l'interruptor a utilitzar. Existeixen dispositius diferencials amb els valors següents:
per a alta sensibilitat (30mA);
mitjana sensibilitat (300, 500, 650mA);
Baixa sensibilitat 1 A, 2 A i 3 A.

Interposició d'obstacles.
Allunyament de les parts actives de la instal·lació.
Recobriment de les parts actives de la instal·lació.

Les proteccions més comuns són els dispositius associats a la posada a terra: Com són els dispositius de
tall per intensitat de defecte (curtcircuits fusibles o interruptors magnetotèrmics).

El contacte indirecte es produeix quan les persones contacten amb massa posades accidentalment sota

S'han de revisar els falsos contactes i males connexions que fan augmenti la resistència en ells, això
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espanyol de la Directiva 2003/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de març de
2003, per adaptar la normativa espanyola a la comunitària.
R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s'aprova el Reglament dels Serveis de Protecció, i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Llei 32/2006, de 18 d'octubre (BOE 2006.10.19), reguladora de la subcontractació al sector de la
Construcció. Té per objecte millorar les condicions de treball del sector, en general, i les
condicions de seguretat i salut dels treballadors d'aquest, en particular.
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provoca un augment de la intensitat en el circuit, produint punts calents que, en la majoria dels casos
són el punt d'ignició dels incendis.
Els aparells fusibles com els dispositius de tall per sobre intensitat han d'estar protegits per elements
apaga espurnes i de fosa.

2.2.15 FITXES TÈCNIQUES

2.2.15.1 CASC DE SEGURETAT NO METÀL·LIC

2.2.14.2 TREBALLS PROPERS A LA LÍNIA D'ENERGIA ELÈCTRICA
La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies d'energia
respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es tindrà en compte:












Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de comptar amb tots
els mitjans de protecció personal i general necessaris, rebutjant si cal, els que no estiguin en
bon estat de conservació.
També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents en l'àrea de
treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de línies d'energia elèctrica com
si estigués sota tensió.
L'encarregat d'obra estarà sempre present mentre durin els treballs d'instal·lació o
desmuntatge propers a línia d'energia d'Alta Tensió.
No s'han d'introduir vehicles amb càrrega alta per sota de les línies elèctriques.
Assegurar-se que les parts de les grues mòbils dels camions es fixen abans de passar per sota de
les línies elèctriques i que no es maniobra amb les esteses en la seva proximitat, de manera que
una falsa maniobra pugui generar un contacte. Una persona vigilarà o estar proveïda de mitjans
de senyalització que permetin ordenar la parada immediatament si és necessari. En cas de
contacte del camió amb la línia aèria es procurarà en primer lloc realitzar la desconnexió
baixant la part mòbil i en cas de no aconseguir-ho es abandonarà el camió SALTANT, mai es
baixarà fent contacte a la vegada en el camió i el terreny.
El personal que no participi en la maniobra de la grua romandrà allunyat de la mateixa.
Quan calgui transportar objectes llargs per sota de les línies aèries cal assegurar-se que estan
en posició horitzontal i que no sobrepassen la distància de seguretat.
Les distàncies de seguretat en línies aèries d'Alta Tensió estan fixades en el Reglament de línies
elèctriques aèries d'alta tensió (4 m fins a 66 kV i 5 m per a tensions superiors).
Es suspendran els treballs quan amenaci tempesta.
Sempre s'han de complir les directrius marcades en: el Reglament Electrotècnic per Baixa
Tensió i el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió
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del treball professional de l'enginyer de telecomunicació associat Fernando Pascual Segura, número 2275
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Material incombustible resistent a greixos, sals i aigües. Classe n aïllant a 1.000 V i classe e 4T aïllant a
25.000 V. Material no rígid hidròfug, fàcil neteja i desinfecció
Ref: Biure-1
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2.2.15.2 ULLERES PROTECTORES CONTRA IMPACTES

1. Casquet emmotllat de material plàstic (1)
2. Anelles roscades per suport i retenció de vidre en matèria plàstica (1)
3. Vidre inactínic de 50 mm. De diàmetre

1. Sola vulcanitzada d'acer-nitril

4. Ocular protector de plàstic incolor de 50 mm. De diàmetre

2. Palmell de muntatge de cuir artificial adobat al crom, de 3 mm. de gruix amb plantilla de jute*

5. Cadeneta regulable amb protector de goma

3. Prevulcanització amb làser

6. Dispositius d'alumini anoditzat per ventilació indirecta

4. Replè del talo de fusta de pollancre de 20 mm. de gruix*

7. Cinta de cautxú regulable mitjançant 2 sivelles metàl·liques

5. Contrafort de roba endurida amb resina*
6. Tall de pell " boix-calf"
7. Talonera reforç pell "boix-calf"
8. Tall de pell " boix-calf"
9. Foam de 9 mm de gruix*
10. Serratge adobat al crom
11. Bordet d'hule plastificat*
12. Folre de lona de coto aprestat de 0,4 mm. De gruix
13. Llengüeta de pell "boix-calf"
14. Feltre de lona aprestada de 5 mm de gruix*

Ref: Biure-1
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2.2.15.3 BOTES DE SEGURETAT, CLASSE III
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16. Rebló d'acer pavonat*
17. Ullets inoxidables de llautó niquelat*
18. Replè de jute aprestat*
* Aquestes matèries primeres podran substituir-se per altres similars previ coneixement i aprovació del
client
2.2.15.4 CINTURÓ DE SEGURETAT

Document amb CERTIFICAT D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL de l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ número 19000010/1 del dia 11/01/2019,
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15. Puntera metàl·lica
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2.2.15.6 PANTALLA PER A SOLDADOR
Document amb CERTIFICAT D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL de l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ número 19000010/1 del dia 11/01/2019,
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2.2.15.5 DAVANTAL DE CUIR PER A SOLDADOR
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7. Carcassa de fibra de vidre amb poliester emmotllat en una sola peça
8. Marc fixa d'akulon
9. Marc lliscant en material acrílic
1. Davantal*
1.1. Talla a. 900 mm de longitud total por 640 mm. d’amplada
1.2. Talla b. 1.100 mm de longitud total por 640 mm. d’amplada
2. Corretja amb sivelles de 160 * 20 mm
3. Corretja amb sivelles de 220 * 20 mm
4. Reforços
5. Corretja de subjecció de 500 * 20 mm
6. Corretja de subjecció de 500 * 20 mm

10. Cristall pla inactínic
11. Fleixos de retenció de cristalls de xapa d'acer estampada
12. Cristall pla incolor
13. Reblons de llautó recobert de poliamida
14. Mànec de material acrílic o fusta
15. Molla de filferro d'acer de 1 mm. De diàmetre
16. Casquet guia per resort de poliamida
17. Tirant amb gallet de poliamida

* El gruix del cuir serà de 2mm aprox.
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B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / L l o n c h , 9. 1er 2a 08201 S a b a d e l l
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

Instal·lació Gap Filler TDT al municipi de Biure

2.2.15.8 SENYALS D’OBLIGATORIETAT
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2.2.15.7 ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I BALISAMENT
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2.2.15.10

SENYALS DE PROHIBICIÓ
Document amb CERTIFICAT D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL de l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ número 19000010/1 del dia 11/01/2019,
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2.2.15.9 SENYALS DE PERILL
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SENYALS D’INFORMACIÓ

2.2.15.12

SENYALS CONTRAINCENDIS
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2.2.15.11
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2.2.15.13

ÚS DE BASTIDES SOBRE CAVALLET
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2.2.15.14
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BANQUETS AÏLLANTS

INCORRECTE
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CORRECTE
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PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS
2.2.15.16

ÚS D’ESCALES DE MÀ

18. Xarxa de poliamida de fil de 4mm. de gruix
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2.2.15.15
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19. Ganxos incorporats al forjat al abocar el formigó

20. Mallat col·locat en la cara superior
21. Rodó electrosoldat
Ref: Biure-1
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2.2.15.17

ANCORATGES DE MAQUINÀRIA
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INCORRECTE

CORRECTE
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2.2.15.18

CORRECTE

INCORRECTE

CORRECTE
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INCORRECTE

SUSTENTACIÓ DE CÀRREGUES
2.2.15.19

ENES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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INCORRECTE
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CORRECTE

2.2.15.20

CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

2.2.15.21

PROTECCÓ DE QUADRES ELÈCTRICS
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INCORRECTE

CORRECTE

INCORRECTE
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CORRECTE

Instal·lació Gap Filler TDT al municipi de Biure

2.2.15.23

MOTORS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

SOLDADURES ELÈCTRIQUES
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2.2.15.22
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INCORRECTE
INCORRECTE

CORRECTE
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CORRECTE

2.2.15.24

ÚS DE DUMPER

2.2.15.25

CASETA D’OBRES PORTÀTIL
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INCORRECTE

CORRECTE
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2.2.15.26

FULL DE D’EXEMPLE DE NORMES A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT
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AMIDAMENTS

Data: 09/01/19
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

Pàg.:

AMIDAMENTS

1

PRESSUPOST 1
ACTUACIONS CASETA

5

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

EP1ZCA11

Data: 09/01/19

Pàg.:

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix
reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 6 m de d'alçària, composat per un mòdul inferior i un mòdul superior, fixat a
una base plana, incloses les peces especials de fixació i vents

u

AMIDAMENT DIRECTE
1

E898D240

Num. Text
1

Tipus

neteja i pintura caseta

[C]

1.00

[D]

[E]

[F]

EEM12D1J

u

01
02

NUM. CODI
1

K222141C

UA
m3

Num. Text
1

38,00

7

1,00

Tipus

total

PRESSUPOST 1
IMPLANTACIÓ TORRETA

8

DESCRIPCIÓ

EP133103

E2R641E0

[C]

[D]

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

[E]

[F]

u

1

Tipus

dau fonamentació

[C]

1.00

[D]

[E]

[F]

1.00

1.00

1.00

TOTAL AMIDAMENT
2

K3Z112P1

m2

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT

65,00

AMIDAMENT DIRECTE

10,00

Connector coaxial 7/16, muntat i provat.

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

m3

Tipus

total

[C]

1.20

[D]

[E]

[F]

1

dau fonamentació

[C]

1.00

[D]

[E]

1.00

1.00

[F]

9

C#*D#*E#*F#
1,00

E2RA65A0

13512J51

m3

1

Tipus

total

[C]

1.20

[D]

[E]

[F]

1

dau fonamentació torreta

[C]

1.00

[D]

[E]

[F]

1,00

1.00

1.00

0.90

TOTAL

01
03

OBRA
CAPÍTOL

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
Tipus

1.00

NUM. CODI

E4ZW1P70

u

EP74C211

PRESSUPOST 1
ELECTRÒNICA I INSTAL·LACIÓ
DESCRIPCIÓ

u

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

C#*D#*E#*F#

1

ancoratge vents en roca

1,00

0,90
EPA1UF10

u

Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24 Vac i 4 A, instal·lada i comprovada

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

1,20

UA

Fórmula

2
4

Fórmula

C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

1
Num. Text

1,20

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Num. Text

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Fórmula

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

TOTAL

1.00

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

TOTAL

65.00

Num. Text
1

1,00

Cable coaxial amb conductor de coure rígid 1/2´´ Cellflex, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més
trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en tub

m

Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

EP411244

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

38.00

6

2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

3.00

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,00

Fórmula

3

EPACU201

u

Tarjeta micro reemisora DVB T UHF 1Wrms amb cancel·lador d'ecos integrat , per a muntage de superficie, instal.lada i
comprovada

3,00
EUR

EUR

Document amb CERTIFICAT D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL de l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ número 19000010/1 del dia 11/01/2019,
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AMIDAMENTS

Data: 09/01/19

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS

3

EP7EY201

u

AMIDAMENT DIRECTE
EP74SF11

u

H16F1050

Pla de Seguretat i Salut a càrrec de tècnic mig o superior

u

EPACU301

u

7

EP12A421

AMIDAMENT DIRECTE
8

EP132111

u

EP7Z983Z

u

01
04

NUM. CODI
1

H16F1010

H16F1020

UA

DESCRIPCIÓ

u

Projecte de legalització a càrrec de tècnic mig o superior

u

H16F1030

u

Num. Text
1

4

H16F1040

AMIDAMENT DIRECTE

2,00
2
5,00

EMSB54L3

u

1,00

Rètol senyalització extintor, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
AMIDAMENT DIRECTE

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2.00

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Manteniment anual a càrrec de tècnic mig o superior
Tipus

2 anys

u

Mesures de cobertura i validació a càrrec de tècnic mig o superior
AMIDAMENT DIRECTE

3

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST 1
SERVEIS TÈCNICS I MANTENIMENT

AMIDAMENT DIRECTE
2

UA

Repartidor actiu de RF, mòdul 1U 19´´, instal·lat i comprovat
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

EM31261J

PRESSUPOST 1
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Repartidor antenes de 2 vies, instal·lat i comprovat
AMIDAMENT DIRECTE

9

1

Panell UHF P. Horitzontal 13.5 dBi, connector DIN 7/16 femella, instal.lat i comprovat

u

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

1,00

Pentaplexor UHF tipus manifold 4 cavitats, connextores N, per a muntatge de superfície, instal.lat i comprovat
AMIDAMENT DIRECTE

1,00

1,00

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 1000 mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

6

4

Programador PR5000, instal.lat superficialment i connectada
AMIDAMENT DIRECTE

5

Pàg.:

6,00
5

4

Data: 09/01/19

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,00

AMIDAMENT DIRECTE

1,00

Direcció d'obra a càrrec de tècnic mig o superior

EUR

EUR

Document amb CERTIFICAT D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL de l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ número 19000010/1 del dia 11/01/2019,
del treball professional de l'enginyer de telecomunicació associat Fernando Pascual Segura, número 2275
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Proyecto de mejora de la cobertura de TDT en el municipio de Biu

Data: 09/01/19

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

13512J51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

159,40 €

P- 2

E2R641E0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

33,95 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

32,25 €

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

13,41 €

P- 3

E2RA65A0

m3

P- 4

E4ZW1P70

u

P- 5

E898D240

m2

PREU

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

5,17 €

P- 6

EEM12D1J

u

Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa i mural
(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

511,66 €

P- 7

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

49,85 €

P- 8

EMSB54L3

u

Rètol senyalització extintor, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

9,69 €

P- 9

EP12A421

u

Panell UHF P. Horitzontal 13.5 dBi, connector DIN 7/16 femella, instal.lat i comprovat
(TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

305,72 €

251,81 €

P- 10

EP132111

u

Repartidor antenes de 2 vies, instal·lat i comprovat
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P- 11

EP133103

u

Connector coaxial 7/16, muntat i provat.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P- 12

EP1ZCA11

u

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 6 m de d'alçària,
composat per un mòdul inferior i un mòdul superior, fixat a una base plana, incloses les peces
especials de fixació i vents
(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

429,73 €

P- 13

EP411244

m

Cable coaxial amb conductor de coure rígid 1/2´´ Cellflex, aïllament de poliolefina, pantalla amb
cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en tub
(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

3,82 €

P- 14

EP74C211

u

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau, fixat al parament
(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

323,45 €

P- 15

EP74SF11

u

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 1000 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura fixa, col·locat
(MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1.293,55 €

46,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/01/19

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

P- 16

EP7EY201

u

Programador PR5000, instal.lat superficialment i connectada
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

219,81 €

P- 17

EP7Z983Z

u

Repartidor actiu de RF, mòdul 1U 19´´, instal·lat i comprovat
(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

937,63 €

P- 18

EPA1UF10

u

Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24 Vac i 4 A, instal·lada i comprovada
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

167,92 €

P- 19

EPACU201

u

Tarjeta micro reemisora DVB T UHF 1Wrms amb cancel·lador d'ecos integrat , per a muntage de
superficie, instal.lada i comprovada
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

1.945,19 €

P- 20

EPACU301

u

Pentaplexor UHF tipus manifold 4 cavitats, connextores N, per a muntatge de superfície, instal.lat i
comprovat
(MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

1.560,19 €

P- 21

H16F1010

u

Projecte de legalització a càrrec de tècnic mig o superior
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

1.800,00 €

P- 22

H16F1020

u

Mesures de cobertura i validació a càrrec de tècnic mig o superior
(SET-CENTS VINT EUROS)

720,00 €

P- 23

H16F1030

u

Manteniment anual a càrrec de tècnic mig o superior
(SIS-CENTS EUROS)

600,00 €

P- 24

H16F1040

u

Direcció d'obra a càrrec de tècnic mig o superior

600,00 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

(SIS-CENTS EUROS)
P- 25

H16F1050

u

Pla de Seguretat i Salut a càrrec de tècnic mig o superior
(SIS-CENTS EUROS)

P- 26

K222141C

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

76,98 €

P- 27

K3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

12,37 €

600,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

P- 2

CODI
13512J51

E2R641E0

UA
m3

Proyecto de mejora de la cobertura de TDT en el municipio de Biu

Data: 09/01/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

1

PREU

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3
Altres conceptes

159,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 11

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Altres conceptes

EP133103

UA
u

BP4T2001

E2RA65A0

m3

B2RA65A0

P- 4

E4ZW1P70

u

B0A63M00

P- 5

E898D240

m2

B89ZPE00

P- 6

EEM12D1J

u

BEM12D10
BEWMB000

P- 7

EM31261J

u

BM312611
BMY31000

P- 8

EMSB54L3

u

B0A61500
BMSB54L1

P- 9

EP12A421

u

EP1ZCA11

33,95 €

u

33,95 €

BP12A301

P- 10

EP132111
BP132101

u

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

32,25 €

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella
Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella
Altres conceptes

13,41 €

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pintura plàstica per a exteriors
Altres conceptes

5,17 €

BP1ZYB70
32.25 €

0,00 €
EP411244

m

BP411240

2.69 €
2,48 €
511,66 €

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes

49,85 €

Rètol senyalització extintor, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de
0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
Altres conceptes

9,69 €

Repartidor antenes de 2 vies, instal·lat i comprovat
Repartidor antenes 2 vies

P- 13

7.17 €
6,24 €

Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i mural
Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa
Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt
Altres conceptes

Panell UHF P. Horitzontal 13.5 dBi, connector DIN 7/16 femella, instal.lat i
comprovat
Panell UHF P. Horitzontal 13.5 dBi, connector DIN 7/16 FEMELLA
Altres conceptes

P- 14

EP74C211

u

468.10 €
12.76 €
30,80 €

40.81 €

BP74C210

P- 15

EP74SF11

u

0.32 €
8,72 €
BP74SF10

0.36 €
2.30 €

P- 16

7,03 €

EP7EY201

u

BP7EY201

2

PREU

Connector coaxial 7/16, muntat i provat.
Connector ST per a fibra òptica

46,27 €

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer
galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix reforçada amb una
gelosia de barres d'acer, de 6 m de d'alçària, composat per un mòdul inferior i
un mòdul superior, fixat a una base plana, incloses les peces especials de
fixació i vents
Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer
galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix reforçada amb una
gelosia de barres d'acer, de 7,5 m d'alçària
Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana una torreta de 9
m d'alçària com a màxim, format pel suport de recolzament col·locat amb
fixacions mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors
als extrems
Altres conceptes
Cable coaxial amb conductor de coure rígid 1/2´´ Cellflex, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb
cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en tub
Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla
amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i
coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm
Altres conceptes

35.37 €
10,90 €

P- 17

EP7Z983Z

u

BP7Z983Z

230.00 €
21,81 €

P- 18

EPA1UF10
BPA1UF10

u

194.31 €

39.19 €

196,23 €
3,82 €

3.16 €

0,66 €
323,45 €

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000
x 600 x 1000 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1
porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa,
col·locat
Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària,
de 2000x600x1000 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura fixa
Altres conceptes

1.293,55 €

Programador PR5000, instal.lat superficialment i connectada
Programador PR5000

301.64 €

21,81 €

1,249.95 €

43,60 €
219,81 €

305,72 €
175.00 €
130,72 €

429,73 €

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament
Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau
Altres conceptes

Altres conceptes

251,81 €
Altres conceptes

Pàg.:

159,40 €

BP1ZSCA2
P- 3

DESCRIPCIÓ

Altres conceptes
P- 12

m3

CODI

Data: 09/01/19

Repartidor actiu de RF, mòdul 1U 19´´, instal·lat i comprovat
Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors
RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables
Altres conceptes
Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24 Vac i 4 A, instal·lada i
comprovada
Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24 Vac i 4 A

89.00 €
130,81 €
937,63 €
785.00 €

152,63 €
167,92 €
159.20 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 19

CODI

EPACU201

UA

u

BPACU201

P- 20

EPACU301

u

BPACU301

P- 21

P- 22

P- 23

H16F1010

H16F1020

H16F1030

u

u

u

Data: 09/01/19

DESCRIPCIÓ

P- 25

P- 26

P- 27

H16F1040

H16F1050

K222141C

K3Z112P1

B06NLA2C

u

u

m3

m2

3

PREU
Altres conceptes

8,72 €

Tarjeta micro reemisora DVB T UHF 1Wrms amb cancel·lador d'ecos integrat
, per a muntage de superficie, instal.lada i comprovada
Tarjeta micro reemisora DVB T USF 1 Wrms
Altres conceptes

1.945,19 €

Pentaplexor UHF tipus manifold 4 cavitats, connextores N, per a muntatge de
superfície, instal.lat i comprovat
Multiplexor duplex amb 4 entrades, control de telemetria per a càmeres
mòbils, alimentació 230 Vac, per a muntatge de superfície
Altres conceptes

1.560,19 €

Projecte de legalització a càrrec de tècnic mig o superior

1,910.00 €
35,19 €

1,525.00 €
35,19 €
1.800,00 €

Altres conceptes

1.800,00 €

Mesures de cobertura i validació a càrrec de tècnic mig o superior
Altres conceptes

720,00 €

Manteniment anual a càrrec de tècnic mig o superior

720,00 €

600,00 €
Altres conceptes

P- 24

Pàg.:

Direcció d'obra a càrrec de tècnic mig o superior

600,00 €
600,00 €

Altres conceptes

600,00 €

Altres conceptes

600,00 €

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Altres conceptes

76,98 €

Pla de Seguretat i Salut a càrrec de tècnic mig o superior

600,00 €

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Altres conceptes

76,98 €
12,37 €

6.30 €
6,07 €
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Proyecto de mejora de la cobertura de TDT en el municipio de Biu

Data: 09/01/19

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/19

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

22,36 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

22,36 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

22,36 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

22,36 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

22,36 €

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

23,11 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

23,11 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,11 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

19,85 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

19,85 €

A013D000

h

Ajudant pintor

19,85 €

A013G000

h

Ajudant calefactor

19,82 €

A013H000

h

Ajudant electricista

19,82 €

A013M000

h

Ajudant muntador

19,85 €

A0140000

h

Manobre

18,68 €

A01H2010

h

Tècnic mig o superior

60,00 €

CODI

UA

C1701100

h

C1RA2500

m3

DESCRIPCIÓ
Camió amb bomba de formigonar
Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

PREU
156,75 €
19,80 €
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Proyecto de mejora de la cobertura de TDT en el municipio de Biu
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Pàg.:

3

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/19

Pàg.:

4

MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B065960A

m3

Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,77 €

PREU

B06NLA2C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

58,62 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BP1ZYB70

u

Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base
plana una torreta de 9 m d'alçària com a màxim, format
pel suport de recolzament col·locat amb fixacions
mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat
amb tensors als extrems

39,19 €

BP411240

m

Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més
trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm

3,10 €

BP4T2001

u

Connector ST per a fibra òptica

BP74C210

u

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de
veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12
unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària),
porta de vidre securitzat amb pany i clau

301,64 €

BP74SF10

u

Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de
42 unitats d'alçària, de 2000x600x1000 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de
vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura fixa

1.249,95 €

2,63 €

BP7EY201

u

Programador PR5000

75,00 €

BP7Z983Z

u

Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat
amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables

785,00 €

BPA1UF10

u

Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24
Vac i 4 A

159,20 €

BPACU201

u

Tarjeta micro reemisora DVB T USF 1 Wrms

1.910,00 €

BPACU301

u

Multiplexor duplex amb 4 entrades, control de
telemetria per a càmeres mòbils, alimentació 230 Vac,
per a muntatge de superfície

1.525,00 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,09 €

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,99 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,15 €

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

0,09 €

B0A63M00

u

Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera
i femella

7,17 €

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,59 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,43 €

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0DZA000

l

Desencofrant

B2RA65A0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

BEM12D10

u

Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

468,10 €

BEWMB000

u

Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

12,76 €

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

40,81 €

BMSB54L1

u

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

2,30 €

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,32 €

BP12A301

u

Panell UHF P. Horitzontal 13.5 dBi, connector DIN 7/16
FEMELLA

175,00 €

BP132101

u

Repartidor antenes 2 vies

230,00 €

BP1ZSCA2

u

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda
amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix reforçada amb una gelosia de barres
d'acer, de 7,5 m d'alçària

194,31 €

210,79 €

4,89 €

35,37 €

89,00 €
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Data: 09/01/19

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
kg

D0B2A100

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1.000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

NÚM

0,84 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

22.36 =

0.11

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

19.85 =

0.10

Subtotal...

0.21

CODI
B0A14200

UA
kg

DESCRIPCIÓ
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

PREU
0,0051

1.09 =

x

Subtotal...

Import

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

Subtotal...
0.21

DESPESES AUXILIARS

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

x

1.09 =

0.01

1,050

x

0.59 =

0.62

DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,00%

Unitats

Parcial
18.68 =

Subtotal...

Import

5.60
5.60

5.60

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

156.75 =

0,100 /R x

Subtotal...

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,350 /R x

22.36 =

7.83

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,350 /R x

19.85 =

6.95

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0DZA000

l

Desencofrant

m3

Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100

66.77 =

x

0,102

x

0.99 =

0.10

x

1.15 =

0.17

6,600

x

0.43 =

2.84

0,0038

x

210.79 =

0.80

0,030

x

2.63 =

0.08

Subtotal...
15.68

DESPESES AUXILIARS

Materials:
B065960A

14.78

0,1501

15.68
15.68

Parcial

3.99
1,50%

73.45

DESPESES AUXILIARS

73.45
1,50%

18,99
18,99

73.45
P- 1

m3

13512J51

94,81

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.99

DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,08

COST DIRECTE

14.78

0,22

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

Import

Materials:

Mà d'obra:
0,300 /R x

Preu €

Subtotal...

94,81 €

Preu €

18,99 €

Mà d'obra:

0,84

Rend.: 1.000

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,14

Rend.: 1.000

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments
Unitats

0,84

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E31DC100

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Manobre

0,00

0.63
0,00

COST DIRECTE

0.84

1,14

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

h

1,50%

0,0102

0.63

0.01

0.84
0.84

COST DIRECTE

Subtotal...

m3

0.01

0.84 =

x

Materials:

E31522J4

0.01

Partides d'obra:

Mà d'obra:

A0140000

6

94,81

Rend.: 1.000

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia
d'1 m2/ m3

159,40 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Partides d'obra:
kg

E31B3000

Rend.: 1.000

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Unitats

1,14 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

22.36 =

0.13

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

19.85 =

0.16

Subtotal...
Materials:

0.29

0.29

E31522J4

m3

E31B3000

kg

E31DC100

m2

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000

x

94.81 =

94.81

40,000

x

1.14 =

45.60

1,000

x

18.99 =

18.99

Subtotal...

159.40

159.40
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

NÚM

COST EXECUCIÓ MATERIAL

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
18.68 =

0,150 /R x

Subtotal...

159,40

6.15

B0A63M00

159,40

u

Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera
i femella

1,000

7.17 =

x

Subtotal...
m3

E2R641E0

Rend.: 1.000

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

DESPESES AUXILIARS

33,95 €

Preu €

Parcial

Manobre

18.68 =

0,750 /R x

Subtotal...
m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,50%

14.01

19.80 =

1,000 /R x

DESPESES AUXILIARS

14.01

P- 5

m2

E898D240

19.80
19.80

1,00%

COST DIRECTE

Rend.: 1.000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

5,17 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

22.36 =

2.24

0,14

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

19.85 =

0.20

33,95

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

2.44

m3

33,95

Rend.: 1.000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Import

2.44

Materials:
B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

0,5508

4.89 =

x

Subtotal...
E2RA65A0

13,41

19.80

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 3

0,09
13,41

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
Subtotal...

7.17

14.01

Maquinària:
C1RA2500

7.17

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Import

Mà d'obra:
h

6.15

7.17

COST DIRECTE
Unitats

A0140000

2.80

Materials:

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 2

8

32,25 €

DESPESES AUXILIARS

2.69
2.69

1,50%

2.69
0,04

COST DIRECTE

5,17

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Preu €

Unitats

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

5,17

Materials:
B2RA65A0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,430

75.00 =

x

32.25
P- 6

32.25

COST DIRECTE

32.25

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

32,25

Rend.: 1.000

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb
cargol, volandera i femella

13,41 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
h

Oficial 1a

Preu €

Parcial

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,700 /R x

23.11 =

16.18

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,700 /R x

19.82 =

13.87

0,150 /R x

22.36 =

3.35

Import

Import

Subtotal...

30.05

30.05

Materials:
BEM12D10

u

BEWMB000

u

Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa
Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

1,000

x

468.10 =

468.10

1,000

x

12.76 =

12.76

Subtotal...
Unitats

A0121000

511,66 €

Mà d'obra:

32,25

DESPESES INDIRECTES 0,00%

E4ZW1P70

Rend.: 1.000

Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
mural
Unitats

Subtotal...

P- 4

u

EEM12D1J

480.86

480.86
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 09/01/19

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

0,75

COST DIRECTE

NÚM
P- 9

CODI

UA
u

EP12A421

511,66

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1.000

Panell UHF P. Horitzontal 13.5 dBi, connector DIN 7/16
femella, instal.lat i comprovat

305,72 €

Preu €

Unitats

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

511,66

A012H000

h

Oficial 1a electricista

3,000 /R x

23.11 =

69.33

A013H000

h

Ajudant electricista

3,000 /R x

19.82 =

59.46

Subtotal...
u

EM31261J

Rend.: 1.000

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Parcial

BP12A301

Import

u

Panell UHF P. Horitzontal 13.5 dBi, connector DIN 7/16
FEMELLA

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

23.11 =

4.62

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

19.85 =

3.97

Subtotal...

8.59

128.79

128.79

Materials:

49,85 €

Preu €

Unitats

Import

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 7

10

1,000

175.00 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

175.00
175.00

1,50%

1,93

COST DIRECTE

8.59

Materials:

175.00

305,72

DESPESES INDIRECTES 0,00%

BM312611

u

BMY31000

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x

40.81 =

40.81

1,000

x

0.32 =

0.32

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

41.13
1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41.13

P- 10

Preu €

Parcial

251,81 €
Import

Mà d'obra:

49,85

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1.000

Repartidor antenes de 2 vies, instal·lat i comprovat
Unitats

0,13

COST DIRECTE

u

EP132111

305,72

49,85

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

23.11 =

11.56

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

19.85 =

9.93

Subtotal...

21.49

21.49

Materials:
P- 8

u

EMSB54L3

BP132101

Rend.: 1.000

Rètol senyalització extintor, quadrat, de 224x224 mm2
de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

u

Repartidor antenes 2 vies

Preu €

Parcial

DESPESES AUXILIARS

Import

Oficial 1a muntador

23.11 =

0,300 /R x

230.00

Subtotal...

1,50%

230.00
0,32
251,81

DESPESES INDIRECTES 0,00%

6.93
6.93

230.00

COST DIRECTE

Mà d'obra:
h

230.00 =

x

Subtotal...
Unitats

A012M000

1,000

9,69 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL

251,81

6.93

Materials:
B0A61500

u

BMSB54L1

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

4,000

x

0.09 =

0.36

1,000

x

2.30 =

2.30

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

Rend.: 1.000

Connector coaxial 7/16, muntat i provat.

Preu €

Unitats

2.66
0,10
9,69

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EP133103

Parcial

46,27 €
Import

Mà d'obra:
2.66

1,50%

P- 11

9,69

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

23.11 =

5.78

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

19.85 =

4.96

Subtotal...

10.74

10.74

Materials:
BP4T2001

u

Connector ST per a fibra òptica

1,000

x

35.37 =
Subtotal...

35.37
35.37

35.37
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PARTIDES D'OBRA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

NÚM

CODI
BP411240

UA
m

46,27

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESCRIPCIÓ
Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més
trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm

0,16

COST DIRECTE

46,27

PREU
1,020

3.10 =

x

Subtotal...
P- 12

12

u

EP1ZCA11

Rend.: 1.000

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda
amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix reforçada amb una gelosia de barres
d'acer, de 6 m de d'alçària, composat per un mòdul
inferior i un mòdul superior, fixat a una base plana,
incloses les peces especials de fixació i vents

429,73 €

DESPESES AUXILIARS

3.16

3.16
1,50%

3.16
0,01

COST DIRECTE

3,82

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu €

Parcial

3,82

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,500 /R x

23.11 =

104.00

A013M000

h

Ajudant muntador

4,500 /R x

19.85 =

89.33

Subtotal...

193.33

P- 14

u

EP74C211

193.33

Materials:
BP1ZSCA2

BP1ZYB70

u

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda
amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix reforçada amb una gelosia de barres
d'acer, de 7,5 m d'alçària
Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base
plana una torreta de 9 m d'alçària com a màxim, format
pel suport de recolzament col·locat amb fixacions
mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat
amb tensors als extrems

u

1,000

1,000

194.31 =

x

39.19 =

x

Rend.: 1.000

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de
veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12
unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària),
porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament
Unitats

194.31

323,45 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

39.19

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

23.11 =

11.56

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

19.85 =

9.93

Subtotal...

21.49

21.49

Materials:
BP74C210
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

233.50
1,50%

u

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de
veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12
unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària),
porta de vidre securitzat amb pany i clau

233.50

1,000

2,90

COST DIRECTE

301.64 =

x

Subtotal...

301.64

301.64

301.64

429,73
DESPESES AUXILIARS

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50%

0,32

COST DIRECTE

429,73

323,45

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P- 13

m

EP411244

Rend.: 1.000

Cable coaxial amb conductor de coure rígid 1/2´´
Cellflex, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de
coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40%
i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en tub

P- 15

Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

23.11 =

0.35

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

19.82 =

0.30

Subtotal...

0.65

u

EP74SF11

Import

Mà d'obra:

Materials:

323,45

3,82 €
Rend.: 1.000

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42
unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 1000 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de
vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura fixa, col·locat
Unitats

1.293,55 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

23.11 =

23.11

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

19.85 =

19.85

0.65

Subtotal...
Materials:

42.96

42.96

Document amb CERTIFICAT D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL de l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ número 19000010/1 del dia 11/01/2019,
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13

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BP74SF10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 09/01/19

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de
42 unitats d'alçària, de 2000x600x1000 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de
vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura fixa

PREU
1,000

1,249.95 =

x

NÚM

CODI

P- 18

EPA1UF10

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

1,249.95
u

Rend.: 1.000

Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24
Vac i 4 A, instal·lada i comprovada

DESPESES AUXILIARS

1,249.95
1,50%

Parcial

1,249.95

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

23.11 =

4.62

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

19.85 =

3.97

1.293,55

Subtotal...

8.59

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BPA1UF10

1.293,55

u

Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24
Vac i 4 A

1,000

159.20 =

x

Subtotal...
u

Rend.: 1.000

Programador PR5000, instal.lat superficialment i
connectada
Unitats

219,81 €

Preu €

Parcial

DESPESES AUXILIARS

159.20
1,50%

h

Oficial 1a muntador

3,000 /R x

23.11 =

69.33

A013M000

h

Ajudant muntador

3,000 /R x

19.85 =

59.55

Subtotal...

128.88

0,13
167,92

COST EXECUCIÓ MATERIAL

128.88
P- 19

u

Programador PR5000

1,000

89.00 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EPACU201

89.00
89.00

1,50%

1.945,19 €

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23.11 =

1,500 /R x

219,81

Subtotal...

34.67

219,81

BPACU201

u

Tarjeta micro reemisora DVB T USF 1 Wrms

1,000

1,910.00 =

x

Subtotal...
Rend.: 1.000

Repartidor actiu de RF, mòdul 1U 19´´, instal·lat i
comprovat
Unitats

DESPESES AUXILIARS

937,63 €

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

3,500 /R x

23.11 =

80.89

A013M000

h

Ajudant muntador

3,500 /R x

19.85 =

69.48

Import

150.37

Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat
amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables

1,000

785.00 =

x

1,910.00
1,50%

150.37

1,910.00
0,52
1.945,19

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
u

34.67

1,910.00

COST DIRECTE

Mà d'obra:

Subtotal...

34.67

Materials:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Import

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 0,00%

EP7Z983Z

167,92

Rend.: 1.000

Tarjeta micro reemisora DVB T UHF 1Wrms amb
cancel·lador d'ecos integrat , per a muntage de
superficie, instal.lada i comprovada
Unitats

89.00
1,93

COST DIRECTE

BP7Z983Z

159.20

DESPESES INDIRECTES 0,00%

A012M000

Materials:

P- 17

159.20

COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:

BP7EY201

8.59

Materials:

DESPESES INDIRECTES 0,00%

EP7EY201

Import

Mà d'obra:

0,64

COST DIRECTE

167,92 €

Preu €

Unitats
Subtotal...

P- 16

14

P- 20

u

EPACU301

785.00

1.945,19

Rend.: 1.000

Pentaplexor UHF tipus manifold 4 cavitats, connextores
N, per a muntatge de superfície, instal.lat i comprovat

1.560,19 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

785.00
1,50%

COST DIRECTE

785.00
2,26
937,63

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

937,63

h

Oficial 1a muntador

1,500 /R x

23.11 =
Subtotal...

34.67
34.67

34.67

Materials:
BPACU301

u

Multiplexor duplex amb 4 entrades, control de
telemetria per a càmeres mòbils, alimentació 230 Vac,
per a muntatge de superfície

1,000

x

1,525.00 =

Subtotal...

1,525.00

1,525.00

1,525.00
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15

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 09/01/19

16

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

NÚM

0,52

COST DIRECTE

CODI
Mà d'obra:
A01H2010

UA
h

DESCRIPCIÓ
Tècnic mig o superior

PREU

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

60.00 =

10,000 /R x

1.560,19

600.00
600.00

600.00

1.560,19
COST DIRECTE

600,00

DESPESES INDIRECTES 0,00%
P- 21

u

H16F1010

Rend.: 1.000

Projecte de legalització a càrrec de tècnic mig o
superior

Preu €

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.800,00 €
Parcial

600,00

Import

Mà d'obra:
A01H2010

h

Tècnic mig o superior

60.00 =

30,000 /R x

Subtotal...

P- 25

1,800.00
1,800.00

u

H16F1050

Rend.: 1.000

Pla de Seguretat i Salut a càrrec de tècnic mig o
superior

Preu €

Unitats

1,800.00

600,00 €
Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H2010
COST DIRECTE

h

Tècnic mig o superior

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

60.00 =

10,000 /R x

1.800,00

600.00
600.00

600.00

1.800,00
COST DIRECTE

600,00

DESPESES INDIRECTES 0,00%
P- 22

u

H16F1020

Rend.: 1.000

Mesures de cobertura i validació a càrrec de tècnic mig
o superior

Preu €

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

720,00 €
Parcial

600,00

Import

Mà d'obra:
A01H2010

h

Tècnic mig o superior

60.00 =

12,000 /R x

Subtotal...

P- 26

720.00
720.00

m3

K222141C

720.00

Rend.: 1.000

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

76,98 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE

A0140000

720,00

h

Manobre

18.68 =

4,060 /R x

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75.84
75.84

720,00
DESPESES AUXILIARS

1,50%

1,14

COST DIRECTE
P- 23

u

H16F1030

Rend.: 1.000

Manteniment anual a càrrec de tècnic mig o superior

Preu €

Unitats

Parcial

75.84

76,98

DESPESES INDIRECTES 0,00%

600,00 €
Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,98

Mà d'obra:
A01H2010

h

Tècnic mig o superior

60.00 =

10,000 /R x

Subtotal...

600.00
600.00

COST DIRECTE

600.00

u

600,00

Unitats

Preu €

Unitats

12,37 €

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

22.36 =

2.24

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

18.68 =

3.74

Subtotal...

Rend.: 1.000

Direcció d'obra a càrrec de tècnic mig o superior

Rend.: 1.000

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Import

Mà d'obra:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

H16F1040

m2

K3Z112P1

600,00

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 24

P- 27

600,00 €
Parcial

Import

Materials:

5.98

5.98
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B06NLA2C

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

PREU
0,1075

58.62 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6.30

6.30
1,50%

COST DIRECTE

6.30
0,09
12,37

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,37
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST 1

01

ACTUACIONS CASETA

UA

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Data: 09/01/19

CAPÍTOL

NUM. CODI

Proyecto de mejora de la cobertura de TDT en el municipio de Biu

securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 14)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 5)

5,17

38,00

196.46

2

EEM12D1J

u

Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural (P - 6)

511,66

1,00

511.66

TOTAL
OBRA

01

PRESSUPOST 1

CAPÍTOL

02

IMPLANTACIÓ TORRETA

NUM. CODI

708,12

01.01

CAPÍTOL

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 2

Data: 09/01/19

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2

EPA1UF10

u

Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24 Vac i 4 A,
instal·lada i comprovada (P - 18)

167,92

1,00

167.92

3

EPACU201

u

Tarjeta micro reemisora DVB T UHF 1Wrms amb cancel·lador
d'ecos integrat , per a muntage de superficie, instal.lada i
comprovada (P - 19)

1.945,19

6,00

11,671.14

4

EP7EY201

u

Programador PR5000, instal.lat superficialment i connectada (P 16)

219,81

1,00

219.81

5

EP74SF11

u

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats
d'alçària, de 2000 x 600 x 1000 mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb
pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat (P - 15)

1.293,55

1,00

1,293.55

6

EPACU301

u

Pentaplexor UHF tipus manifold 4 cavitats, connextores N, per a
muntatge de superfície, instal.lat i comprovat
(P - 20)

1.560,19

2,00

3,120.38

1

K222141C

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor (P - 26)

76,98

1,00

76.98

7

EP12A421

u

Panell UHF P. Horitzontal 13.5 dBi, connector DIN 7/16 femella,
instal.lat i comprovat
(P - 9)

305,72

5,00

1,528.60

2

K3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 27)

12,37

1,00

12.37

8

EP132111

u

Repartidor antenes de 2 vies, instal·lat i comprovat
(P - 10)

251,81

2,00

503.62

m3

143.46

EP7Z983Z

u

Repartidor actiu de RF, mòdul 1U 19´´, instal·lat i comprovat (P 17)

1,00

937.63

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 1)

0,90

9

13512J51

159,40

937,63

3

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol,
volandera i femella (P - 4)

13,41

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs
d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix
reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 6 m de d'alçària,
composat per un mòdul inferior i un mòdul superior, fixat a una
base plana, incloses les peces especials de fixació i vents (P - 12)

429,73

Cable coaxial amb conductor de coure rígid 1/2´´ Cellflex,
aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més
trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en tub (P 13)

3,82

4
5

6

7
8

9

E4ZW1P70
EP1ZCA11

EP411244

EP133103
E2R641E0

E2RA65A0

TOTAL

u
u

m

u
m3

m3

CAPÍTOL

Connector coaxial 7/16, muntat i provat. (P - 11)

33,95

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

32,25

01

PRESSUPOST 1

03

ELECTRÒNICA I INSTAL·LACIÓ

EP74C211

3,00
1,00

65,00

10,00
1,20

UA
u

DESCRIPCIÓ
Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre

40.23
429.73

248.30

1,20

CAPÍTOL
01

CAPÍTOL

04

NUM. CODI

UA

38.70

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

323,45

1,00

323.45

EUR

SERVEIS TÈCNICS I MANTENIMENT

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1.800,00

1,00

1,800.00

H16F1010

u

Projecte de legalització a càrrec de tècnic mig o superior
(P - 21)

2

H16F1020

u

Mesures de cobertura i validació a càrrec de tècnic mig o superior
(P - 22)

720,00

1,00

720.00

3

H16F1030

u

Manteniment anual a càrrec de tècnic mig o superior
(P - 23)

600,00

2,00

1,200.00

4

H16F1040

u

Direcció d'obra a càrrec de tècnic mig o superior

600,00

1,00

600.00

5

H16F1050

u

Pla de Seguretat i Salut a càrrec de tècnic mig o superior (P - 25)

600,00

1,00

600.00

(P - 24)

4.920,00

01.04

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST 1

CAPÍTOL

05

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM. CODI
1.493,21

PRESSUPOST 1

1

462.70
40.74

19.766,10

01.03

OBRA

TOTAL

01.02

OBRA

1

46,27

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 2)

CAPÍTOL

NUM. CODI

TOTAL

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 7)

49,85

1,00

49.85

2

EMSB54L3

u

Rètol senyalització extintor, quadrat, de 224x224 mm2 de panell
de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical (P - 8)

9,69

1,00

9.69

TOTAL

CAPÍTOL

01.05

59,54

EUR
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Proyecto de mejora de la cobertura de TDT en el municipio de Biu

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/01/19

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01

ACTUACIONS CASETA
IMPLANTACIÓ TORRETA
ELECTRÒNICA I INSTAL·LACIÓ
SERVEIS TÈCNICS I MANTENIMENT
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Pressupost 1

708,12
1.493,21
19.766,10
4.920,00
59,54
26.946,97
26.946,97

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost 1

26.946,97
26.946,97

EUR
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GAP FILLER BIURE (Coordenades UTM: 491.508, 4.687.262)
BIURE (Girona)

telecomunicacions
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Tel. 93 745 04 31
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15 m
Sistema Receptor
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Panell Fixat a torreta triangular
de 18 cm costat orientat cap a

RECEPTOR
Distancia entre receptor i transmissor de 15 m
TRANSMISSOR
Caseta + torreta triangular
de 18 cm costat + 4 panells

GAP FILLER BIURE (Coordenades UTM: 491.508, 4.687.262)
BIURE (Girona)

Cota caseta 93 m
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