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El segell de visat garanteix que l’autor del present document està habilitat per a l’exercici professional d’enginyer de telecomunicació. S’ha comprovat que compleix la correcció i la integritat formal d’acord amb la normativa aplicable. Al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació existeix còpia digital del present document a disposició
de qualsevol persona o entitat legalment interessada en comprovar l’autenticitat del mateix.

Núm. : P17100275
Data: 02/11/2017
Col·legiat: 7676

1.1 Introducció:
L'ajuntament de l'Escala, amb l'objectiu d'ampliar la zona de vianants el passeig del port
d'en Perris i la plaça de la Sardana, ha restringint l'accés al trànsit de vehicles a aquesta
zona i carrers adjacents, limitant-lo a residents i, durant un horari limitat, a proveïdors dels
comerços i restaurants de la zona. L'accés actualment es limita a través de pilones (bolardos)
retràctils manuals, el que comporta molèsties d'accés pels residents i usuaris d'aquesta zona.
Per tal de minimitzar aquestes molèsties, s'ha pensat amb un sistema de control dels
accessos (representats a la figura següent) a través de càmeres de lectura de les matrícules,
sancionant els vehicles no autoritzats.
La zona d'interès és la mostrada a la següent figura 1
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i que comprèn els carrers:
- C. del Port
- Plaça de la Sardana
- C. de la Torre
- Port d'en Perris
- C. Del Mar
- C. Pati Blau
- C. Alfolí
- C. Santa Màxima
- C. Maranges
- C. Avi Xaxu

5

La zona d'interès està limitada pels accessos:
- Plaça de la Placeta del Peix - (Entrada/Sortida)
- C. Maranges - (Sortida)
- C. Del Port - (Sortida)
- C. de la Torre- Avi Xaxu- (Entrada/Sortida)
- Passeig Dr. Jesús Maria Isern- C. General Poch (Entrada)
Realitzar aquesta restricció suposa buscar aquella implantació en la que no hi hagi cap
obstacle físic, amb la qual cosa s'optarà per un sistema lectura de matrícules amb càmeres i
un panell anunciador de la restricció.

1.2 Requeriments de partida:
Les càmeres que controlin els accessos, necessitaran d'alimentació elèctrica i de
comunicació permanent per a poder operar, amb la qual cosa caldrà preveure l'arribada de
cable elèctric i de fibra òptica (f.o.) a cadascun d'aquests punts d'accés.
S'ha descartat la utilització de la radiofreqüència per comunicar cada accés amb el centre
de control (ajuntament) ja que el canal "aire" és més utilitzat per tecnologies radio en
bandes lliures. L'alternativa d'utilitzar una banda de freqüències llicenciada requereix de
llicència i comporta unes despeses anuals importants. D'altra banda, la unió entre
l'ajuntament i els punts d'accés a través de la f.o. permetrà incorporar de manera molt
senzilla altres dispositius electrònics en el futur.
La monitorització es farà inicialment des de l'Ajuntament o bé des de la ubicació de la
policia municipal. Qualsevol nou emplaçament on es traslladi el centre de gestió, necessitarà
d'un accés a la f.o. o mitjà amb prou amplada de banda que asseguri poder gestionar tota la
informació en temps real.
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La situació de les càmeres i elements complementaris és la definida a la figura 1.
S'aprofitarà l'estesa de f.o. per arribar a d'altres punts d'interès en el casc antic:



Alfolí de la Sal (Prev. 1)
Instal·lacions de la Punta (Estació de bombeig, càmeres, etc). (Prev. 2)

Atesa que la canalització de TLCA és municipal, s'aprofitarà, allà on es pugui, aquesta
canalització per a fer arribar als punts d'accés la f.o.
L'alimentació elèctrica provindrà dels quadres d'enllumenat públic, essent l'alimentació
dels elements elèctrics i electrònics de 24 h/7 dies. No obstant, cada punt d'accés disposarà
d'un Sistema d'Alimentació Ininterromput (S.A.I.) que asseguri, com a mínim, l'alimentació
dels equips durant 20 minuts en el cas d'interrupció elèctrica de la companyia elèctrica.
Quant el material a instal·lar a cada accés, apart de les càmeres, serà necessari un panell
informatiu advertint de la prohibició de l'accés a vehicles no autoritzats o fora del període de
càrrega i descàrrega en català, castellà, francès i anglès.
Caldrà també un armari de dimensions 85 x 63 x 30 cm (anomenats Q) on s'ubicarà
l'electrònica que gestionarà l'alimentació de les càmeres i la conversió de medis (de f.o. a
cable de parells trenats UTP), la caixa per segregar les 2 f.o., els elements de protecció
elèctrica, 2 bases per a endollar l'electrònica i espai per a formar una "coca" de f.o. i el SAI.
Actualment, la tecnologia permet que per un mateix cable de dades de coure de parells
trenats UTP es pugui alimentar elèctricament (PoE+) el conjunt de la càmera, estalviant el
pas d'un cable elèctric des de l'armari exterior fins a la càmera.
Aquesta alimentació elèctrica PoE+ (30 W) ha de proporcionar prou energia per a evitar
que s'enteli el vidre de protecció de la càmera i il·luminar els LED's infrarojos que permeten
llegir les matrícules de nit.

1.3 Càmeres més software sancionador
Aquesta instal·lació comportarà la fixació de les càmeres en els punts d'interès i
l'orientació adient cap el plànol de les matrícules posteriors dels vehicles. No s'han de grabar
imatges de l'entorn.
Qualsevol vehicle que passi pel pla de captura de matrícules serà fotografiat i la imatge
processada per sancionar o no el pas del vehicle en funció de la autorització.
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1.4. Senyalització
Un possible model de senyalització podria ser el següent (200 x 60 cm):
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La ubicació exacte on instal·lar cadascun dels panells quedarà definida per criteris estètics,
de visibilitat i espai que queden fora d'aquest projecte.
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1.5. Ubicació de les càmeres.
1.5.1 Placeta del peix. (Cam1)
Aquest punt d'accés serà d'entrada i de sortida i incorporarà una càmera. Aquesta haurà
de quedar ben fixada atès que les llevantades i la tramuntana poden provocar vibracions que
dificultin la correcta lectura de les matrícules.
Actualment existeixen dues pilones retràctils manuals i només s'aixecaran quan se
celebrin actes multitudinaris o situacions que ho requereixin.
Al punt de captació hi haurà d'arribar alimentació elèctrica i un cable de f.o. a un armari
exterior Q1 que transmeti les imatges al centre de control o visualització d'imatges.
Des de l'ajuntament partirà un cable d'alimentació elèctrica i un cable de 24 f.o. que
travessant la plaça de l'ajuntament arribarà fins el carrer Enric Serra on es desviarà al llarg
d'aquest carrer fins a la placeta del peix on tots dos cables es connectaran a l'interior de
l'armari Q1. En el moment de la redacció d'aquest projecte, la canalització del carrer Enric
Serra no està executada, encara que sí prevista, no formant part d'aquest projecte.
De la mànega de 24 f.o. que comunicarà totes les càmeres amb el centre de control, en
segregarem dues, que donaran servei a la càmera. Les altres f.o. seguiran cap a la Punta.

Carrer Enric Serra vist des de la plaça de la Sardana
Des de l'armari Q1 s'alimentarà la càmera amb un cable de parells trenats UTP via PoE+
per una canalització en groc a la figura anterior.
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Ubicació accés 1

L'empresa que instal·li les càmeres serà qui en última instància determini la millor
situació de la càmera.
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1.5.2 Carrer Maranges (Cam. 2a)
Aquest punt d'accés serà de sortida de la zona d'interès i conduirà el trànsit des del c.
Alfolí de la Sal cap a l'exterior del casc antic. Una càmera capturarà la matrícula posterior del
vehicle, quedant ben fixada atès que les llevantades i la tramuntana poden provocar
vibracions que dificultin la lectura de les matrícules.
Actualment bloqueja el pas una pilona retràctil manual i que només s'aixecarà quan se
celebrin actes multitudinaris o situacions que ho requereixin.
A l'armari exterior Q2 l'hi haurà d'arribar alimentació elèctrica i un cable de f.o. que
transmeti les imatges al centre de control o visualització d'imatges. L'alimentació elèctrica
arribarà des del quadre elèctric del c. del Pati Blau i s'aprofitarà la canalització de
l'enllumenat públic existent per passar un cable fins l'armari exterior de superfície Q2. Des
d'aquest armari s'alimentarà també la càmera CAM 2b.
Quant a la f.o., es durà des de l'ajuntament donant la volta per la Punta, d'acord amb el
plànol general de desplegament de la f.o.. A l'armari se segregaran 2 f.o. que a través d'un
convertidor de medis passaran a alimentar un cable de parells trenats UTP.

A la figura de la dreta, en vermell podem veure com arriba la línia elèctrica des del pati
blau fins a l'armari Q2.
L'empresa que instal·larà les càmeres serà qui en última instància determini la millor
situació de la càmera.
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Ubicació de la càmera 2a respecte de la zona d'interès:

11

Ubicació accés 2a
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1.5.3 Carrer del Port (Cam 2 b)
Aquest punt d'accés serà de sortida i canalitzarà la sortida de vehicles del casc antic a
través del c. del Port. Incorporarà una càmera per tal de capturar la matrícula posterior del
vehicle que haurà de quedar ben fixada atès que les llevantades i la tramuntana poden
provocar vibracions que dificultin la lectura de les matrícules.
Una pilona retràctil manual bloqueja el pas de vehicles actualment i només s'aixecarà
quan se celebrin actes multitudinaris o situacions que ho requereixin.
L'alimentació elèctrica i comunicació d'aquesta càmera es farà des de l'armari Q2.
Quant a la f.o., es convertirà de medi f.o. a cable de parells trenats UTP a l'armari Q2 i des
d'aquest s'alimentarà amb cable de parells trenats UTP (PoE) la càmera.

L'empresa que instal·larà les càmeres serà qui en última instància determini la millor
situació de la càmera.

Ubicació accés 2b
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1.5.4 Carrer de la Torre ( Cam 3).
Aquest punt d'accés serà d'entrada i de sortida i incorporarà una càmera que haurà de
quedar ben fixada atès que les llevantades i la tramuntana poden provocar vibracions que
dificultin la correcta lectura de les matrícules.
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Actualment bloqueja el pas una pilona retràctil manual i tres fixes, la que només
s'aixecarà quan se celebrin actes multitudinaris o situacions que ho requereixin. Una de les
pilones fixes és extraïble.
A l'armari exterior Q3 l'hi haurà d'arribar alimentació elèctrica i un cable de f.o. que
transmeti les imatges al centre de control o visualització d'imatges. L'alimentació elèctrica
arribarà des del quadre elèctric del c. del Pati Blau i s'aprofitarà la canalització de
l'enllumenat públic existent per passar un cable fins l'armari exterior de superfície Q3.
Quant a la f.o., es durà des de l'ajuntament donant la volta per la Punta, d'acord amb el
plànol general de desplegament de la f.o..A l'armari se segregaran 2 f.o. que a través d'un
convertidor passaran a alimentar un cable cable de parells trenats UTP.

L'empresa que instal·larà les càmeres serà qui en última instància determini la millor
situació de la càmera.

Ubicació de l'accés 3
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1.5.5 Carrer del Dr. Jesús Maria Isern (Cam 4)
Aquest punt d'accés serà d'entrada i permetrà el trànsit cap a la Punta i incorporarà una
càmera per tal de capturar la matrícula posterior del vehicle que haurà de quedar ben fixada
atès que les llevantades i la tramuntana poden provocar vibracions que dificultin la lectura
de les matrícules.
Actualment bloqueja el pas una pilona retràctils manuals i dues fixes, la que només
s'aixecarà quan se celebrin actes multitudinaris o situacions que ho requereixin. Una de les
pilones fixes és extraïble.
A l'armari exterior Q4 l'hi haurà d'arribar alimentació elèctrica i un cable de f.o. que
transmeti les imatges al centre de control o visualització d'imatges. L'alimentació elèctrica
arribarà des del quadre elèctric de la Punta i s'aprofitarà la canalització de l'enllumenat
públic existent per passar un cable fins l'armari exterior de superfície Q4.
Quant a la f.o., es durà des de l'ajuntament passant per la Punta i recorrent el c. de la
Torre per a segregar-se a la cruïlla del General Poch, d'acord amb el plànol general de
desplegament de la f.o..A l'armari se segregaran 2 f.o. que a través d'un convertidor
passaran a alimentar un cable de parells trenats UTP.

En blau podem veure com arriba la f.o. a l'armari Q4, així com el vermell que porta
l'alimentació elèctrica.
L'empresa que instal·larà les càmeres serà qui en última instància determini la millor situació
de la càmera.
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Ubicació de l'accés 4 respecte de la zona d'interès:
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Ubicació accés 4
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1.6. Previsió desplegament f.o.
El cable de f.o. que es desplegarà és de 24 fibres per a interconnectar les 5 càmeres (dues
d'elles aprofiten un mateix parell de fibres) amb l'ajuntament, contemplant un factor de 1,5
per a possibles trencaments en la manipulació del cable. Aleshores quedaran 12 f.o. per a
utilitzar en els punts de previsió descrits a continuació:
Es serà molt curós abans de segregar fibres i hi haurà un reponsable de l'ajuntament que
gestioni l'ús de la mànega de f.o. Es passarà tot el cable des de l'ajuntament fins a l'Alfolí de
la Sal, segregant NOMES les fibres necessaries per a cada punt d'accés. Això voldrà dir que si
no es trenca cap fibra, a l'edifici municipal de l'Alfolí han d'arribar 16 fibres sense cap
interrupció.
1.6.1 Edifici Municipal de l'Alfolí (Prev. 1)
Aprofitant l'estesa de fibra òptica, aquesta es desplegarà fins l'edifici municipal de
l'Alfolí per tal de contemplar futurs usos de diferents d'esdeveniments realitzats en
aquest espai.
Com serà un previsió, es deixarà una roseta on arribaran dues fibres a les que es podrà
connectar un switch que doni servei a l'edifici.
1.6.2 Plaça de l'Esquirol o la Punta (Prev.2)
Aquest punt permetrà connectar diferents dispositius a la xarxa de f.o. i que no estaran
limitats per l'amplada de banda del cable de coure. Apart, a aquest punt es podran
connectar sensor de l'estació de bombeig i càmeres de seguiment del funcionament dels
contenidors, per exemple.
Com serà un previsió, es deixarà una roseta on arribaran dues fibres.
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Posició dels punts previstos Prev 1 (Alfolí) i Prev 2 (La Punta)
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1.7. Obra civil a realitzar:
Per tal de donar continuïtat a la canalització des de la placeta del peix fins a la Punta, caldrà
unir l'arqueta M de la Placeta del Peix amb la d'enllumenat pùblic a través d'una canalització
amb 2 tubs de 63 mmØ. Veure la figura següent:

Fig. 3 Unió d'arquetes a través d'una nova canalització
Per a cadascun dels punts d'accés a la zona d'interès, s'ha buscat localitzar canalitzacions i
arquetes existents, minimitzant l'obra civil a realitzar. No obstant, per a cada punt d'accés,
com a mínim, caldrà realitzar el pas de canalització soterrada a aèria en el punt on se situïn
les càmeres.
En tots el punts on es tingui accés a la xarxa elèctrica, pericons i armaris, s'etiquetarà
indicant la tensió, des del quadre que prové i a l'armari on acaba. De la mateixa manera
s'actuarà amb la xarxa de fibra òptica.
Exemples:
Etiquetes cable elèctric: 230 Vac Ajunt@Q1

Etiquetes manguera f.o.: F.O. Ajunt@Q1

230 Vac Punta @ Q4

F.O. Q1@Punta

Q2
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1.8. Funcionament de l'aplicatiu:
El sistema ha de llegir les matrícules dels vehicles que entrin a la zona d'interès
sancionant aquells que no estiguin autoritzats o superin el període en el que poden distribuir
productes als comerços o restaurants de la zona.
Des de l'ajuntament, el tècnic destinat a temes de vialitat crearà una base de dades en la
que hi hagin tots els vehicles dels residents a la zona d'interès i les matrícules dels vehicles
de repartiment. El sistema ha de permetre donar d'alta vehicles temporalment (reparacions,
hostes d'hotel, familiars de residents, ...) per l'avís anticipat o be posterior, amb un temps de
guarda de 3 dies des de la sanció. Tots els vehicles autoritzats formaran part d'una llista
blanca.
Existirà una llista negre formada per aquells vehicles susceptibles d'haver infringit alguna
norma civil o actuat de manera delictiva.
El sistema ha de ser capaç de llegir tipus de matrícules de diferents països, considerant
que a l'Escala durant l'estiu hi han molts estrangers. L'encert en la lectura de les matrícules
ha se ser superior al 95% en condicions atmosfèriques normals en matrícules en mal estat i
d'un 90% en condicions de pluja severa o boira.
Considerant que l'entorn marí degrada amb facilitat els equipament exteriors, les
càmeres estaran protegides per carcasses plàstiques IP66 i armaris hauran de ser de plàstic
reforçat amb fibres de vidre. D'altre banda, el vidre protector de la lent, s'haurà de netejar
periòdicament per tal d'eliminar la sal adherida a sobre.
Les dades que han d'enviar les càmeres i s'han d'enregistrar al centre de control seran:





Fotografia de la matrícula del vehicle
Data i hora de la Fotografia
Identificació de la càmera (emplaçament)
Detecció del vehicle en llistes blanques i negres

El sistema presentarà el conjunt de sancions per:




no estar a la llista d'autoritzats
no reconeixement de la matrícula autoritzada
superació del temps de repartiment.

i només permetrà modificar la matrícula d'acord amb el que es visualitzi a la foto. Corregida
la diferència, el sistema eliminarà la sanció automàticament si el vehicle està donat d'alta a
la llista blanca.
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Es podrà definir un temps de guarda abans no es formuli la denúncia. Des del propi
sistema es podrà autoritzar temporalment un vehicle, disposant d'un fitxer que enregistrarà
quina persona ha validat les matrícules, així com un sistema d'autenticació d'imatges que
garanteixi que aquestes no han estat modificades.
El sistema ha de poder avisar via e-mail i/o amb senyals acústics de vehicles inclosos en
les llistes blanques i negres. Serà la Policia Local qui ho definirà.
El format de les sancions serà exportable a empreses o institucions amb capacitat de
gestionar el cobrament de les sancions, tant estatals com estrangeres.
Les càmeres hauran de ser del tipus IP Megapixel i amb una resolució Full HD 1080p 60fps
i suportar temperatures en el rang de -20 A 50º C.
Atesa la salinitat de l'ambient, totes les càmeres hauran de ser protegides per una
carcassa amb grau de protecció IP66 i disposar d'un sistema antivel. També han d'incorporar
un conjunt de LED's que il·luminin de nit la zona de captura de matrícules situada fins a 40
m.
L'aplicatiu ha de ser suficientment modular i obert per a poder incorporar una aplicació
que desde el mòbil es pugui consultar si un vehicle pertany a les llista blanca o negra. La
garantia ha de ser de 2 anys mínim i la resposta quant a la reparació d'averies del sistema
inferior a les 8 hores. S'establirà un conveni en el que finalitzada la garantia, es pugui seguir
realitzant un manteniment.

Necessitats de transmissió:
La càmera ha de poder llegir les matrícules dels vehicles en moviment i, per tant, ha
d'anar capturant imatges com a mínim a una freqüència de 16 per segon per tal d'assegurar
que es captura un vehicle circulant a 57,6 Km/h (es recomana una freq. de 30 imatges/seg
que assegurarà que un vehicle circulant a 108 Km/h pugui ser capturat ).
Aquesta velocitat de 30 fps (fotos per segon) provocarà, per un format de qualitat de
1080 Full HD, un flux de dades cap el sistema gestor de sancions de 4 Mbps com a màxim. El
sistema preveu que les imatges viatgin per un canal format per cable de parells trenats UTP
categoria 6 blindat des de la càmera fins l'armari conversor on hi haurà l'electrònica que
alimentarà elèctricament la càmera (PoE+) i realitzarà la conversió de cable de parell trenats
UTP a fibra òptica monomode.
A tots el punts d'accés hi haurà una configuració com la descrita en els paràgrafs
anteriors, llevat de les càmeres 2a i 2b en les que des d'un únic armari s'alimentaran totes
dues càmeres. A l'edifici de l'Alfolí de la Sal, es finalitzaran les fibres en un roseta a l'espera
d'instal·lar l'electrònica que es requereixi.
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En el CPD (Ajuntament) s'haurà d'instal·lar tants conversors de medis com armaris que
proporcionen conectivitat entre les càmeres i el CPD. Per atendre el punt previst de l'Alfolí,
es deixarà espai en el chasis del rack de l'ajuntament.
El sistema ha d'estar preparat per a poder instal·lar en el futur als punts d'accés
dispositius amb un flux de dades superior (imatges en temps real, retransmissions en
directe, etc ), podent arribar a incorporar a cada armari fins a 8 dispositius Ethernet a través
d'un switch. Aquesta condició imposa que els equips de transmissió a utilitzar siguin com a
mínim de 10/100Base T. Quatre d'aquests ports proporcionats pel switch proporcionaran
alimentació PoE+ (30 W)
L'electrònica ubicada als armaris haurà de funcionar en un entorn proper al mar, la qual
cosa suposa que estarà sotmès a un ambient salí i gradients de temperatura entre la nit i el
dia importants. Aleshores s'hauran de buscar equips de funcionament industrial que puguin
operar sense dificultat en aquest ambient. A mode d'exemple, els "switchs" de Perle
compleixen aquests requisits.

Imatge obtinguda del catàleg on-line de PERLE

Per tal de reduir al màxim l'electrònica i augmentar la fiabilitat del sistema a ubicar a
l'armari, es disposarà d'un "switch" que proporcionarà PoE+ a la càmera i farà la conversió
de medis entre el cable de parells trenats UTP a la càmera i les dues fibres òptiques
monomode.
El model de connexió de la gràfica anterior se situarà a tots els armaris. i al punt de
previsió 2, la Punta. A l'altre punt de previsió, l'Alfolí només es deixerà una roseta amb dues
fibres i una coca amb les fibres sobrants (12).
Com tant la manguera de f.o. com el cable d'alimentació permanent a 230 V compartiran
canalitzacions ja existents, serà obligatori etiquetar cada cable, en un cas per a protegir-lo de
manipulacions indesitjades i a l'altre per a evitar cap accident d'electrocució.
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2 Plànols i esquemes
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2 Plànols i esquemes
2.1. Situació dels punts d'accés

2.2. Esquema de comunicacions
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2.3. Escomesa elèctrica, armari i detall segregació cable f.o.
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3 Plec de condicions
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Plec de condicions
En aquest plec de condicions s'utilitzen marques i models de fabricants que només s'han
d'utilitzar de guia, essent els paràmetres tècnics que defineixen cada element els que s'han
de contemplar.
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3.1 Càmeres

Càmera IP amb perfils arrodonits per a suportar millor les ràfegues de vent de la
tramuntana i les llevantades. La fixació haurà de suportar vents de més de 120 Km/h.
Les característiques mínimes que han d'acomplir les càmeres són:

Característiques
Sensor d'imatge
Resolució d'imatge
Il·luminació mínima
Velocitat d'obturació
Compensació de boira
LED's Infrarojos
Definició zones
Enfocament
Camp de visió angular

Marge d'enfocament
Connexió xasrxa IP
Protocol supportat
Alimentació elèctrica
Pes
Acabat
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1/3 tipus MOS
2M pixels 1.920 x 1.080
Color: 0,012 lx B/N: 0,006 lx
Des de 1/30 a 1/10000
On/Off
On/Off
4 arees disponibles
Auto/Manual
Mode 16:9
Horitzontal: 31º - 112º
Vertical 17º- 60º
0,3 m a infinit
100 Base-TX, RJ 45
IPv6, IPv4
PoE (IEEE802.3af) DC48 V
195 mA /Approx. 9,4 W
1,6 Kg
Alumini
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3.2 Cablejat.
3.2.1 Cable elèctric soterrat
Manguera composta per 3 cables conductors flexibles de coure Clase 5 , aïllats amb una
capa uniforme XLPE. Cablejats entre sí i recoberts per una coberta exterior de PVC de
color negre. Cables de color blau, marró i groc/verd (terra) segons UNE 21123.
Seran cables pel transport de l'energia per a xarxes de distribució, escomeses,
instal·lacions d'enllumenat públic i instal·lacions industrials, sota tub i soterrades.
2 x 6 mm2 + T. Es connectarà a la capçalera en els quadres elèctrics de l'enllumenat
públic protegit per un diferencial, passant per les diferents arquetes i finalitzant en els
armaris corresponents.
Característiques:











Conductor de cobre: UNE-EN 60228.
Aïllament XLPE tipus DIX 3 UNE 21123-2.
Coberta de PVC Tipus DMV-18 UNE 21123-2.
Tensió de servei: 0,6/1 kV.
Temperatura máxima de servicio: +90 °C.
No propagador de la llama
UNE 50265-2-1 / IEC 60332-1.
Cable flexible.
Cable metrado.
Cable exento de plomo.

Les etiquetes que es fixaran en els diferents trams de cablejat elèctric i fibra òptica tindran
les següents característiques :
Dimensions etiqueta
Superficie Util
Material
Dimesions brida
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95 x 50 mm
80 x 25 mm
Poliester autoadhessiu transparent
≤ 4 mm

www.bcnprojecta.com

Llonch, 9 1r 2a 08201 Sabadell
Tel. 937 450 431 Fax 937 258 319
bcnprojecta@bcnprojecta.com

El segell de visat garanteix que l’autor del present document està habilitat per a l’exercici professional d’enginyer de telecomunicació. S’ha comprovat que compleix la correcció i la integritat formal d’acord amb la normativa aplicable. Al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació existeix còpia digital del present document a disposició
de qualsevol persona o entitat legalment interessada en comprovar l’autenticitat del mateix.

Núm. : P17100275
Data: 02/11/2017
Col·legiat: 7676

29

3.2.2. Cable de parells trenats UTP cat. 6
Per a la interconnexió de l'electrònica dels armaris i les càmeres s’empraran cables de
parells trenats de 4 parells de fils conductors de coure amb aïllament individual sense
apantallar classe E (Categoria 6), han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
50288-6-1 (Cables metàl·lics amb elements múltiples utilitzats per a la transmissió i el
control de senyals analògiques i digitals. Part 6- 1: Especificació intermèdia per a cables
sense apantallar aplicables fins a 250 MHz. Cables per instal·lacions horitzontals i
verticals en edificis).
Els cables de parells trenats que s'utilitzaran en aquest projecte hauran de tenir una
atenuació màxima de 34 dB/100 metres a 300 MHz i seran de categoria 6 o superior. Ha
de poder transmetre PoE per a les càmeres
Atès que aquest cable discorrerà soterradament i en vertical fins a les càmeres, caldrà
protegir-lo de rossegadors i tindrà una coberta de PVC resistent a l'entorn salí . La seva
estructura la podem veure a la següent imatge

Estàndard
Taxa d'imflamabilitat
IEC 60332-1-2
Emissió de fum
IEC 61034-1 i 2
Emissió de gas àcid
IEC 60754-2
Característiques elèctriques primàries
Resistència d'enllaç del conductor
Màx. 19 Ω / 100 m
Desequilibri en la resistència del conductor
Màx. 2%
Resistència d'aïllament
> 5GΩ / km
Rigidesa dielèctrica
2.500 Vcc / 2 seg.
Característiques elèctriques secundàries
Velocitat de propagació
< 534 ns / 100 m @ 100 MHz
Distorsió de retard
Màx. 25 nseg / 100m @ 100 MHz
Impedància característica bàsica
100 Ω +/- 5Ω @ 100 MHz
Atenuació d'acoplament
Tipus 1b
Impedància de transferència
Grau 2
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3.3. Fibra òptica
De la mateixa manera que el cablejat de parells, el cable de fibra òptica haurà d'estar
protegit contra rossegadors per evitar que li entrri humitat a la fibra en deteriorar-se la
coberta del cable.
El cable que s'haurà d'utilitzar és un cable de 24 fibres monomode 9/125um amb 4
microtubs que contenen 6 fibres.
Els cables d’escomesa individual de la xarxa de distribució/dispersió d’interior seran de
2 fibres òptiques monomode del tipus G.657, categoria A2 o B3, amb baixa sensibilitat a
curvatures i estan definides en la Recomanació UIT-T G.657 “Característiques de les fibres i
cables òptics monomode insensibles a la pèrdua per flexió per a la xarxa d’accés”. Les fibres
òptiques hauran de ser compatibles amb les del tipus G.652.D, definides en la
Recomanació UIT-T G.652. “Característiques de les fibres òptiques i els cables monomode”.
Les característiques son:
Nombre de fibres
Tipus de fibra
Fibres tub
Total tubs
Elements tracció
Armadura
Atenuació (dB/km)
Coberta del cable (mm)

Material
Diàmetre (mm)

Radi de curvatura mínim (mm)
Tracció (N)
Esclafament (N/100 mm)
Temperatura de treball (ºC)

24
9/125 (G657A2)
6
4
Fibres vidre reforçades WB (Bloquejant aigua)
Fleje acer corrugat
≤ 0.4 (1310 nm); ≤ 0,3 (1550 nm)
Polietilé Linial de baixa Densitat
10,0 ± 0,5
20 x Ø ext
1
2.500
-20...+70

Descripció cable
01. Element Central (GRP)
02. Fibres òptiques
03. Tubs amb gel
04. Fibra vidre Reforçades - WB
05. Armadura metàlica
06. Fil de desgarrament
07. Coberta exterior
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3.3.1. Connectors
Per a fibra òptica. SC/APC
El material a utilitzar seran fuets acabats pels dos extrems amb connectors mascle
SC/APC i fuetons d'un sol connector que serviran per fusionar amb la caixa segregadora de
fibres. La f.o. utilitzada en aquest material tindrà les mateixes característiques que la
utilitzada a la f.o. de la manguera de 24 f.o.
Els connectors extrems seran del tipus SC/APC que s'acoblen de manera tal que les
pèrdues per inserció són mínimes.

Connector

SC a SC

Ø Exterior de xaqueta

2.0mm

Mode de fibra

9/125μm

Color de xaqueta

Groc

Polit

APC a APC

Longitud d'ona

1310/1550nm

Tipus de fibra

Simple

Material de xaqueta

PVC

Pèrdues per
inserció
Pèrdues de retorn

≤0.3dB

Intercanviabilitat

≤0.2dB

≥60dB

Vibració

≤0.2dB

Temperatura de
funcionamient

-40~75°C

Temperatura de
magatzament

-45~85°C

Les característiques òptiques dels connectors òptics, en relació a la família de normes UNE-EN 61300-2
(Dispositius d’interconnexió de fibra òptica i components passius - Assajos bàsics i procediments de
mesura: Part 2: assajos), seran els següents:

Assaig
Atenuació front al connector de referència
Atenuació d'una connexió aleatòria
Pèrdua de retorn (PR) en connector de
contacte físic en angle (APC)
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Mètode d'Assaig
UNE-EN 61300-3-4 mètode B
UNE-EN 61300-3-34
UNE-EN 61300-3-6 mètode 1
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Requisits
mitjana ≤ 0,30 dB
maxima ≤ 0,50 dB
mitjana ≤ 0,30 dB
maxima ≤ 0,60 dB
PR ≥ 60 dB
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Per a cable de parells trenats UTP
Pel cas dels fuetons de parells trenats UTP, en tots dos extrems del cable UTP hi hauran
dos connectors RJ45 cat. 6. La unió entre els dos connectors serà en paral·lel utilitzant la
normativa UNE-EN 50173-1 ("Tecnologia de la información, Sistemas de cableado genérico.
Parte 1: Requisitos generales y àreas de oficina").
En la xarxa de distribució d’aquest projecte, s’ha previst un cable que compleix els
estàndards IEC 61156-5 i EN50288-5, tal i com:
Estàndard
Taxa d'imflamabilitat
IEC 60332-1-2
Emissió de fum
IEC 61034-1 i 2
Emissió de gas àcid
IEC 60754-2
Característiques elèctriques primàries
Resistència d'enllaç del conductor
Màx. 19 Ω / 100 m
Desequilibri en la resistència del conductor
Màx. 2%
Resistència d'aïllament
> 5GΩ / km
Rigidesa dielèctrica
2.500 Vcc / 2 seg.
Característiques elèctriques secundàries
Velocitat de propagació
< 534 ns / 100 m @ 100 MHz
Distorsió de retard
Màx. 25 nseg / 100m @ 100 MHz
Impedància característica bàsica
100 Ω +/- 5Ω @ 100 MHz
Atenuació d'acoplament
Tipus 1b
Impedància de transferència
Grau 2

Quant el codi de colors:
EIA-T568B
Una punta
Altre punta
Blanc Taronja Blanc Taronja
Taronja
Taronja
Blanc Verd
Blanc Verd
Blau
Blau
Blanc Blau
Blanc Blau
Verd
Verd
Blanc Marró Blanc Marró
Marró
Marró
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3.3.2 Caixa de segregació
Aquest element se situarà als armaris i atès que estan aprop del mar i per tant un
ambient humit i salí, caldrà que sigui una caixa amb grau de protecció de IP-67 IK10.
S'instal·larà a l'interior dels armaris.
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Especificacions tècniques
Mides
Pes
Material
Protecció
Marge de temperatures
Entrades/sortides
Diàmetres de cable admesos

210 x 95 x 51.3 mm
400 gr
PC-ABS; resistent al foc, corrosió i UV
IP-67 - IK10
-40ºC a 70º C
3/3
15-18 mm / 5-8,5 mm

Hauran d’haver superat les proves de fred, calor seca, cicles de temperatura i boira
salina, d’acord amb la part corresponent de la família de normes UNE-EN 60068-2 (Assajos
ambientals. Part 2: assajos).
Si les caixes són de material plàstic, hauran de complir la prova d’autoextingibilitat i
haver superat les proves de resistència en front a líquid i pols d’acord amb les normes
UNE 20324 (Graus de protecció proporcionats per les envolupants (Codi IP)), on el grau de
protecció exigit serà IP 50, per a caixes d’interior. També hauran d’haver superat la prova
d’impacte d’acord amb la Norma UNE-EN 50102 (Graus de protecció proporcionats per les
envolupants de materials elèctrics contra els impactes mecànics externs (Codi IK)), on el
grau de protecció exigit serà IK 08.
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Tots els elements de la caixa de segregació estaran dissenyats de forma que es
garanteixi un radi de curvatura mínim de 15 mm en el recorregut de la fibra dins la
caixa.
Per tal d’evitar perill de lesions personals degut a la manipulació dels cables de fibra
òptica de la xarxa òptica per part de personal no expert o amb qualificació tècnica
inadequada, les portes o tapes de les caixes de segregació exhibiran de forma
perfectament visible al seu exterior les corresponents marques i llegendes, d’acord amb
l’apartat 5 de la Norma UNE-EN 60825-1 (Seguretat dels productes làser. Part 1:
Classificació dels equips i requisits).
Tots els empalmaments entre fibres es realitzaran en camp amb una fusionadora
d’arc electro-voltaic després d’haver preparat les fibres corresponents amb màquina de
tallar especial. Els connectors SC/APC dels extrems del cables (punt d’interconnexió i
PAU) ja es trobaran inserits en fuets preconnectoritzats (pigtails) de la llargada suficient.
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3.4. Conmutadors- conversors f.o.- parells trenats UTP cat 6
Aquests dispositius són el "cor" de l'armari ja que per una banda han d'aconseguir
transformar el senyal elèctric provinent de les càmeres a senyal lluminós per a injectar les
fibres i també fan arribar a les càmeres l'alimentació que necessiten tant per el seu ús
captador com per altres funcions com els IR o el desentelament del vidre.
En ser un element que anirà a l'exterior (dins d'un armari) caldrà que sigui robust a
canvis de temperatura, humitat, vibracions,etc. Alehores ha de ser un equip industrial.
Aquests equips han de donar servei a una càmera inicialment, llevat de les càmeres 2a i
2b, per la qual cosa hi haurien d'haver com a mínim 4 ports RJ45 amb PoE + per a possibles
aplicacions de nous elements que es vullguin incorporar en el futur. La velocitat de
transmissió serà de com a mínim de 100 Mbps i considerant que la imatge de video a 25
f.p.s. ocupa una amplada de banda de 8 Mbps, encara s'hi podrien connectar molts altres
elements electrònics, com PC's, sensors, més càmeres, etc.

Aquests commutadors PoE+ estan classificatss com equips
d'alimentació eléctrica (PSE). Disposen de 4 ports que
poden proporcionar fins a 30 w de potència per a
alimentar dispositius com càmeres, repetidors Wifi,
telèfons IP, etc.

Font d'alimentació que proporciona 150 W en carril DIN a
24 Vdc i a temperatures que van dels -25 als 70 º C.

Major, 12 17493 Pedret i Marzà (Girona)
Tel. 609 383 829 Fax 972 552 132
daniel.valencia@bcnprojecta.com

www.bcnprojecta.com

Llonch, 9 1r 2a 08201 Sabadell
Tel. 937 450 431 Fax 937 258 319
bcnprojecta@bcnprojecta.com

El segell de visat garanteix que l’autor del present document està habilitat per a l’exercici professional d’enginyer de telecomunicació. S’ha comprovat que compleix la correcció i la integritat formal d’acord amb la normativa aplicable. Al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació existeix còpia digital del present document a disposició
de qualsevol persona o entitat legalment interessada en comprovar l’autenticitat del mateix.

Núm. : P17100275
Data: 02/11/2017
Col·legiat: 7676

36

Funcions del Switch Ethernet PoE Industrial
Disseny robust
per a ambients
extrems





Carcasa d'alumini IP30 resistent a la corrosió.
Certificació de seguretat UL508A d'equips de control industrial
Ubicacions perilloses - Class1/Div2, ATEX Class1/Zone2




Sense ventilador, sense peces mòbils
Font d'alimentació dual. Connectar per separar les fonts
d'alimentació per redundància.
o Protecció contra polaritat inversa
o Protecció contra sobrecàrregues de corrent
Resistent als efectes de les vibracions i xocs.
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Funcionament
fiable


PoE y PoE+
(a 4 ports)

Fins a 30 wats por port que poden alimentar fins a 4 dispositius (PDs) clase 4
( IEEE 802.3at Tipo 2 )


Rendiment
d'Ethernet en
temps real




Alta velocitat de cable, conmutació per magatzament i reenviament,
arquitectura sense bloqueig.
Autodetecció de velocitat i dúplex
El creuament automátic de mdi/mdix funciona amb cables directos i
creuats

Ports d'accés
RJ45

8 x RJ45 ports a 10/100Base-TX fins a 100 meters. 4 d'aquests ports són PoE
Auto-negociació

PoE

4 PoE/PoE+ ports
Fins a 30 Watts per port ( @ switch RJ45 ) suportant 4 class 4
( IEEE 802.3at Type 2 ) PDs

Port de fibra

1 o 2 models de port de f.o.
Duplex SC amb monomode 9/125 micres de f.o.
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3.5. Elements en el CPD (Ajuntament)
3.5.1 Elements passius
RACK
Aquest element es muntarà a la paret i al seu interior s'instal·laran el chasis que
contindrà els elements conversors de medis, la safata que recollirà les 24 fibres, el switch i
els elements passius que permetran tenir una instal·lació ordenada i de facil manteniment.

Material
Color rack
Carga máxima
Alçada
Amplada
Fondària
Alçada del bastidor
Porta devantera
Portes laterals
Entrada de cables
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Acer laminat en fred UNE 36086-91
Negre RAL 9005
60 Kg
de 310 mm. fins a 1.155 mm
540 mm
500 mm. i 600 mm
12 U
Vidre templat amb pany
Metàl·liques amb tancaments ràpids
Superior i inferior
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Safata porta fibres
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CARACTERÍSTIQUES TECNIQUES
Material de fabricació
Acer laminat amb tractament electrostàtic
Tapa
Frontal telescòpica
Sistema de tancament
2 Pins de subjecció
4 x 20 mmØ
Ports posteriors
20 x 4 mmØ
Dos tensors inclosos
Ports de sortida
24 SC Simplex/24 LC Duplex
Capacitat total d'empiuladures
24
Guia per enrutar fibra
Integrada en safata de fusió
Radi de curvatura
40 mm
Ample
475 mm
Mides
Alt
45 mm - 1 U RACK
Fons
245 mm
Color
Negre (RAL9005)
Pes
3 Kg.

Guia passa cables

Dimensions (Ample x Alt x Fons)
Material
Gruix
Capacitat (Fondària)
Color

483 x 1 U x 80 mm
Anelles plàstic + SPCC
1,45 mm
80 mm
RAL9005 Negre

Caldran dues guies passa-cables per a ordenar d'una banda els fuetons de les f.o. i per
un altre els de parells trenats.
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Chassis porta-targetes conversores de medis
En el Rack de 12 U's del CPD, s'instal·laran les targetes de conversió de medis de manera
ordenada en un chasis que haurà de permetre alimentar com a mínim 8 conversors de
medis.
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Aquest chassis proporciona l'alimentació a les diferents targetes conversores de medis.
Característiques
Nombre de targetes 19
Voltatge d'entrada

115/230 VAC

Capacitat

120 watts max.

Freqüència

47 - 63 Hz

Model de connexió

EU: IEC320-C13 to CEE717 Schuko

Dimensions

356 x 435 x 89 mm

Pes

6,32 Kg

Des de la safata de distribució de fibres, partiran dues fibres per a cada targeta conversora
de medis i des del connector RJ45 de cada targeta partirà un fuetó de parells trenats que
acabarà en el conmutador (switch) de 16 ports.
A l'ajuntament es concentraran totes les imatges que el software del sistema gestionarà a
través dels següents elements actius:
- els conversors de medis
- el servidor i conmutador (switch).
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3.5.2. Conversors de medis
Aquests elements seran els que recolliran de la fibra òptica de cada armari exterior el
senyal lluminós el transformarà en elèctric. Posteriorment, aquest senyal elèctric es
portarà a un conmutador (switch) que concentrarà totes les arribades des de les fibres per
a dur-les cap el servidor.
Per a cada armari exterior es necessitarà un conversor de medis. En total 4.
L'arribada de la fibra vindrà a través d'un fuetó que l'unirà amb una safata organitzadora
de fibres instal·lada en el mateix rack. (Veure esquema 2).
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Switches: On-Board
Auto-Negotiation
(802.3u)

Enabled (Default) - The media converter uses 802.3u Auto-negotiation on the
100Base-TX interface. It is set to advertise full duplex.
Disabled - The media converter sets the port according to the position of the speed
and duplex switches.

Link Pass Through

Enabled (Default) - When the state of the receiver is changed on the 100Base-TX
interface it is reflected on the 100Base-FX fiber transmitter. When the state of the
receiver on the 100Base-FX interface is changed it is reflected on the 100Base-TX
transmitter.
When a Far-End Fault Indication is received on the fiber interface the 100Base-TX
transmitter is turned off. When the Far-End Fault Indication is cleared the
transmitter is turned back on.
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Disabled - The 100Base-TX and the 100Base-FX fiber interface operate
independently. Far-End Fault indication on the 100Base-FX fiber interface has no
effect on the 100Base-TX interface.
Far-End Fault (FEF)

Enabled (Default) - The media converter transmits the Far-End Fault Indication over
the 100Base-X fiber connection whenever a receive failure is detected on the
100Base-X fiber connection. The media converter continuously monitors
the100Base-X fiber connection and clears the Far-End Fault Indication condition
when a valid signal is received.
Disabled - Far-End Fault Indications are not transmitted regardless of the condition
of the receive signal on the 100Base-FX fiber connection.

Remote Loopback

The media converter can perform a loopback on the 100Base-X fiber interface.
Disabled (Default - Up)
Enabled - The 100Base-X receiver is looped to the 100Base-X transmitter. The
100Base-TX transmitter is taken off the interface.

Auto-MDIX (Strap)

If Auto-Negotiation (802.3u) is enabled, the media converter uses the HP AutoMDIX method for the 100Base-TX interface. If Auto-Negotiation (802.3u) is disabled
the Media converter will use the RX Energy method on the 100Base-TX interface to
set the port MDI or MDIX whichever is appropriate.
Enabled (Default) - Either a straight-through or crossover type cable can be used to
connect the media converter to the device on the other end of the cable.
Disabled - If the partner device on the other end of the cable does not have the
Auto-MDIX feature a specific cable, either a straight-through or crossover will be
required to ensure that the media converter's transmitter and the partner devices
transmitter are connected to the others receiver. The Media converter's 100BaseTX port is configured as MDI-X with this switch setting.
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3.5.3. Servidor i Conmmutador (Switch)
Servidor
El servidor es muntarà al costat del rack i estarà alimentat elèctricament a través d'un
SAI. Les característiques principals del servidor es defineixen a continuació:
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Família de processador
Mode de procesador operativo
Tipus de memòria admisible
Medis de magatzematge
Tamany del disc dur
Interfaz del disc dur
Capacitat màxima de magatzematge
Memòria
Memòria interna
Tipus de memòria interna
Gràfics
Adaptador gràfic
Graphics chipset
Xarxa
Ethernet
Tipus d'interfaz ethernet
Ports i Interfaces
Quantitat de ports USB 2.0
Quantitat de ports tipus A USB 3.0 (3.1 Gen 1)
Quantitat de ports VGA (D-Sub)
Ethernet LAN (RJ-45) Quantitat de ports
Sistema Operatiu

Intel Xeon E5 v4
64-bit
DDR4-SDRAM
3.5 "
Serial ATA
64 TB
16 GB
DDR4-SDRAM
G200
Matrox
Si
Gigabit Ethernet
2
4
1
2
Windows, Red Hat,
SUSEVMware

Sistema operatiu instal·lable
Diseny
Tipus de chassis
Tipus d'unitat òptica

Torre(5U)
DVD
Control d'energía

Font d'alimentació

350 W
Pes i dimensions

Ample
Fondària
Alt
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Switch 16 puertos 10/100/1000 Mbps
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El switch recollirà els diferents fuetons de cable de parells trenats per a través d'un port
Giga Ethernet acabar portant aquesta informació cap el Servidor

Tipus de dispositiu

Commutador- 18 ports - Gestionat

Tipus incluido

Muntatge en rack - 1U

Subtipus

Gigabit Ethernet

Ports

16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP combinat

Taula d'adreces MAC

8.000 entrades

Protocol de gestió remota

RMON,HTTP,TFTP

Algorisme de xifrat

MD5

Compliment de normes

IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE
802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE
802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE
802.1w,IEEE 802.1x

Memòria RAM

128 MB

Memòria Flash

16 MB

Indicadors d'estat

Activitat d'enllaç,velocitat de transmissió del
puerto,sistema
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3.5. Armari exterior de pedestal.
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En aquest apartat es defineix l'armari exterior amb espai suficient per a suportar un SAI,
un distribuidor de f.o., un switch-conversor de medis, caixa de proteccions i el cablejat
corresponent de f.o. i parells trenatsDins d'aquests armaris s'ha d'instal·lar l'electrònica
que capturarà i enviarà les dades cap al CPD de l'ajuntament. Les seves dimensions
aproximades han de ser de 800 x 600 x 300 mm. Hauran de tenir una protecció mínima de
IP-66
Aquest armari ha de ser de polyester per tal que la salinitat de l'entorn no els rovelli.
Aniran equipats amb dues claus per impedir l'accés a l'interior per persones no
autoritzades i disposarà al seu interior d'una placa per a muntar els elements definits al
paràgraf anterior. Es muntarà sobre un petit pedestal pel que hi entraran els tubs que
comunicaran amb les càmeres, el quadre elèctric d'enllumenat públic i la f.o.
Ja que al seu interior hi ha components actius que disipen calor, s'haurà de preveure
ranures o forats laterals que segueixi garantint el grau de protecció mínima.laterals per a
que hi hagi ventilació natural.
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3.6 Proteccions elèctriques
Amb caràcter general, les instal·lacions elèctriques dels auqdres i armaris hauran de
complir allò que disposa el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel
Real Decret 842/2002, de 2 d’agost (REBT).
Per tal d’alimentar els serveis de telecomunicació, el Quadre de l'enllumenat públic es
disposarà dels següents elements:
Tensió nominal

Intensitat
nominal

Poder de tall
(corrent de curtcircuit)

Intensitat de
defecte

230/400 Vca

10 A

4.500 A

300 mA

Interruptor diferencial de tall
omnipolar

D’acord amb l’apartat 2.6 de la ICT-BT-19 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de
2002, a l’origen d’aquest quadre cal instal·lar un dispositiu que garanteixi el
seccionament de l’alimentació.
S’habilitarà una canalització elèctrica directa constituïda per cables de coure amb
aïllament de 450/750 V i de 2 x 6 + T mm2 de secció mínima, dins un tub de 63 mm
diàmetre mínim o canal de secció equivalent, que es disposarà des del quadre
d'enllumenat públic fins a cada armqri Q, de forma embotida o superficial. La canalització
finalitzarà en un quadre de protecció amb les dimensions suficients per a instal·lar-hi les
proteccions mínimes.

Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a
la protecció dels endolls del recinte

Tensió nominal

Intensitat
nominal

Poder de tall
(corrent de curtcircuit)

230/400 Vca

10 A

4.500 A

Intensitat de
defecte

Els esmentats quadres de protecció tindran tapa i seran instal·lats de forma superficial.
Podran ésser de material plàstic no propagador de la flama o metàl·lic. Tindran un grau
de protecció mínim IP 4X + IK 05. Disposaran de bornes per a la connexió del cable de
posada a terra.
Hi haurà, com a mínim, dues bases d’endoll amb presa de terra i capacitat mínima de
16 A. S’implementarà amb cables de coure amb aïllament de fins a 450/750 V i de
2 x 2.5 + T mm2 de secció.
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3.7. SAI's (Sistema d'Alimentació Ininterromput)
Pel CPD (Ajuntament) es necessitarà un SAI de 1.000 VA(900 W) On-line de doble
conversió, mentre que per alimentar els armaris que contenen l'electrònica i
alimentació de les càmeres SAI's estabilitzats de 400VA (240 W).
FORMAT
Torre
TECNOLOGIA
On-line, doble conversio, PFC amb doble bus DC
ENTRADA
Tensió nominal 208 / 220 / 230 / 240 V
Marge de tensio 120 ÷ 276 V (2)
Frequencia 50 / 60 Hz
SORTIDA
Factor de potencia 0,9
Tensio nominal 208 / 220 / 230 / 240 V (1)
Precisió tensió •±1%
BATERIA
Tipus bateria Pb-Ca segellades, AGM, lliures de manteniment
Proteccio Contra sobretensions, subtensions i components de corrent alterna
COMUNICACIO
Ports RS-232 i USB
Software de monitoratge Per familia Windows, Unix, Linux i Mac
GENERALS
Temperatura de treball 0º C ÷ +40º C 0º C ÷ +45º C
Humitat relativa Fins al 95%, sense condensar
Altitud de treball 1000 m.s.n.m. (reduccio de potencia fins 5000 m.s.n.m.)
Nivell de soroll a 1 metre <45 dB (5) <55 dB
NORMATIVA
Seguretat EN-62040-1; EN-60950-1; EN-60529
Compatibilitat electromagnetica (CEM) EN-62040-2
Funcionament VFI segons EN-62040-3
DIMENSIONS
435 X 438 X 89 (F x Am x Al mm.) 2 U
PES
15 Kg
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Pel cas dels armaris Qx, l'alimentació estabilitzada i ininterrumpuda la proporcionarà un
SAI de 400 VA (240 W) amb les següents característiques:
FORMAT
Torre
TECNOLOGIA
Line-interactive (estabilitzat)
ENTRADA
Tensio nominal 220 / 230 / 240 V
Marge de tensio 162 ÷ 290 V
Frequencia 50 / 60 Hz
SORTIDA
Tensio 230 V
Precisió tensió •±10%
Frequencia 50 / 60 Hz
PROTECCIÓ
Entrada Tèrmic rearmable
Sobrecàrrega Mode AC i mode bateria
Curtcircuit Interrupció immediata
Línia de dades (RJ-45) Tel/Fax, modem, internet ADSL Xarxa 10/100 Mb
BATERIA
Tipus bateria Pb-Ca segellades, AGM, lliures de manteniment
Temps de recàrrega 6-10 hores fins el 90 %
Autonomia Fins a 20 minuts en funció de la càrrega
Protecció Contra descàrrega profunda, contra curtcircuït per mitjà de fusible
COMUNICACIO
Port USB
Software de monitoratge Per familia Windows, Unix, Linux i Mac
GENERALS
Temperatura de treball 0º C ÷ +40º
Humitat relativa Fins al 95%, sense condensar
Altitud de treball 2000 m.s.n.m. (reduccio de potencia fins 5000 m.s.n.m.)
Nivell de soroll a 1 metre <40 dB
NORMATIVA
Seguretat EN-62040-1; EN-60950-1
Compatibilitat electromagnetica (CEM) EN-62040-2
Funcionament VFI segons EN-62040-3
DIMENSIONS
330 X 100 X 140 (F x Am x AL mm.)
PES
5 Kg
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4 PRESSUPOST
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Pressupost parcial nº 1. Instal·lació d'armaris

Unitats
1 Ut
1 Ut
1 Ut
1 Ut
1 Ut
1 Ut
2 Ut
1
1
2
1
1
10
3,5
4
4
3

Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
m
H
H
H
%

Fixació de l'armari al terre embocant-hi 2 tubs de 63
mmØ d'unió amb l'arqueta 40 x 40 cm. A l'interior de
l'armari s'hi fixarà una caixa de proteccions eléctriques
per a contenir un magnetotèrmic. També s'instal·laran
dues bases d'endoll, un SAI, una caixa segregadora de
fibres i un switch PoE + amb la corresponent Font
d'alimentació en carril DIN.
Preu unitari (€) Import (€)
Armari 847x636x300 Schneider
412,00
412,00
Pla metàl·lica 800x600 NSYMM86
64,73
64,73
Accessori muntatge paret NSYPFPLMG
15,43
15,43
Magnetotèrmic 10A F1P+N CURVA C
10,56
10,56
Caixa Claved 3 Moduls
15,00
15,00
SAI SALICRU 230 V 400 VA
225,00
225,00
Bases d'endoll 230 V 16 A
3,85
7,70
Switch Industrial 8 ports (4 ports PoE+) conversor f.o.
SM-UTP a carril DIN
891,00
891,00
Font Alimentació a carril DIN
107,00
107,00
Pigtail 1,5m f.o. SC-SC monomode
2,52
5,04
Caixa distribució f.o.
56,00
56,00
Petit material
3,00
3,00
Rasa d'unió entre arqueta de pas armari
77,34
773,40
Oficial 1ª d'instal·lacions Telecomunicacions
29,89
104,62
Ajudant especialista instal·lacions Telecomunicacions
26,34
105,36
Ajudant construcció obra civil
17,34
69,36
Costos Indirectes
2.795,84
83,88
Preu total per unitat
2.949,07

Pressupost parcial nº 2. Instal·lació de càmeres
Instal·lació de la càmera en el punt definit a 3,5 m i
connexió de la mateixa a l'armari continent de
Unitats l'electrònica
Preu unitari (€) Import (€)
1 Ut Càmara Lectora de matrícules
950,00
950,00
30 m Cable ethernet antirossegador cat. 6
0,95
28,50
2 Ut Connectors RJ45 Categoria 6
1,07
2,14
1 Ut Tub 2,5 m 20mmØ no metàl·lic protector del cable UTP
2,96
2,96
5 Ut Grapes-pont paret
1,45
7,25
1 Ut Petit material
3,00
3,00
3 H Oficial 1ª d'instal·lacions Telecomunicacions
29,89
89,67
3 H Ajudant especialista instal·lacions Telecomunicacions
26,34
79,02
3 % Costos Indirectes
1.162,54
34,88
Preu total per unitat
1.162,54
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Pressupost parcial nº 3. Instal·lació elèctrica en quadre Ajuntament - Q1
Tirar un cable elèctric de 6 mm2 + T des de l'ajuntament
passant per la plaça de l'ajuntament fins a girar al carrer
Enric Serra sentit mar, per arribar a l'armari Q1 situat a
Unitats placeta del peix.
1 Ut Diferencial 2P 10A 30mA
1 Ut Interruptor magnetotèrmic de 10 A
180 m Cable elèctric 2 x 6 mm2 + T
5 Ut Etiquetes identificadores de cables
1,5 H Oficial 1ª d'instal·lacions Telecomunicacions
1,5 H Ajudant especialista instal·lacions Telecomunicacions
3 % Costos Indirectes

Preu unitari (€) Import (€)
29,50
29,50
10,56
10,56
1,95
0,27
29,89
26,34
826,41

Preu total per unitat

351,00
351,00
44,84
39,51
24,79
851,20

Pressupost parcial nº 4. Instal·lació elèctrica en quadre Pati Blau - Q2
Connectar el quadre d'alimentació elèctric de
l'enllumenat públic del pati blau amb l'armari Q2
Unitats situat al c. Maranges a través d'un cable 2 x 6 mm2 + T Preu unitari (€)
Import (€)
1 Ut Diferencial 2P 10A 30mA
29,50
29,50
1 Ut Interruptor magnetotèrmic de 10 A
10,56
10,56
2
55 m Cable elèctric 2 x 6 mm + T
1,95
107,25
7 Ut Etiquetes identificadores de cables
0,27
1,89
2 H Oficial 1ª d'instal·lacions Telecomunicacions
29,89
59,78
2 H Ajudant especialista instal·lacions Telecomunicacions
26,34
52,68
3 % Costos Indirectes
261,66
7,85
Preu total per unitat

269,51

Pressupost parcial nº 5. Instal·lació elèctrica quadre Pati Blau - Q3
Connectar un cable de 2 x 6 mm2 + T des de l'armari Q2
Unitats fins el quadre Q3 del c.
Preu unitari (€)
Import (€)
1 Ut Diferencial 2P 10A 30mA
29,50
29,50
1 Ut Interruptor magnetotèrmic de 10 A
10,56
10,56
2
90 m Cable elèctric 2 x 6 mm + T
1,95
175,50
7 Ut Etiquetes identificadores de cables
0,27
1,89
2,5 H Oficial 1ª d'instal·lacions Telecomunicacions
29,89
74,73
2,5 H Ajudant especialista instal·lacions Telecomunicacions
26,34
65,85
3 % Costos Indirectes
358,03
10,74
Preu total per unitat
368,77
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Pressupost parcial nº 6. Instal·lació elèctrica entre la Punta - Q4
Connectar un cable de 2 x 6 mm2 + T des de la Punta fins
Unitats l'armari Q4.
Preu unitari (€) Import (€)
1 Ut Diferencial 2P 10A 30mA
29,50
29,50
1 Ut Interruptor magnetotèrmic de 10 A
10,56
10,56
125 m Cable elèctric 2 x 6 mm2 + T
1,95
243,75
Ut
7
Etiquetes identificadores de cables
0,27
1,89
3 H Oficial 1ª d'instal·lacions Telecomunicacions
29,89
89,67
3 H Ajudant especialista instal·lacions Telecomunicacions
26,34
79,02
3 % Costos Indirectes
454,39
13,63
Preu total per unitat
468,02

Pressupost parcial nº 7. Rasa unió placeta del peix-Plaça Sardana

Unitats
0,5 Ut
0,5 m
0,03 m3
1 m²
1 Kg
1 m
0,015 m3
0,04 Ut
1 H
1,5 H
3 %

Unió entre l'arqueta de la placeta del peix i la de
l'enllumenat public de la plaça de la sardana per mitjà
d'una rasa de 25 x 50 cm. Una vegada s'hagin retirat
les peces, es realitzarà una rasa per a ubicar 2 tubs de
63 mmØ corrugats en prisma de formigó 15 x 10 cm
(Am x Al) per on passarà la fibra òptica.
Preu unitari (€) Import (€)
Martell pneumàtic
4,12
2,06
Compresor portàtil elèctric 2 m3/min
3,85
1,93
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre
12,10
0,36
Rajola*
0,50
0,50
Sorra natural amb granulometria entre 0 i 2 mmØ
0,35
0,35
2 tubs 63mmØ corrugat
4,18
4,18
Formigó
60,86
0,91
1 pericó 40 x 40 x 60 cm
94,44
3,78
Oficial 1ª construcció obra civil
19,67
19,67
Ajudant construcció obra civil
17,34
26,01
Costos Indirectes
59,75
1,79
Preu total per unitat

61,54

* Es reutilitzen les que es treuen

Pressupost parcial nº 8. Instal·lació de pericó
Unitats Instal·lació de pericó de 40 x 40 x 60cm
Preu unitari (€) Import (€)
1 Ut Pericó de 40 x 40 x 60 cm
94,44
94,44
1 H
Ma d'obra Oficial de 2a ram paleta
22,52
22,52
3 %
Costos Indirectes
116,96
3,51
Preu total per unitat
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Pressupost parcial nº 9. Fixació de panell informatiu
Unitats Adquisició i fixació panell informatiu
Preu unitari (€) Import (€)
1 Ut Panell informatiu de la restricció de trànsit
570,00
570,00
1 H
Oficial 1ª construcció obra civil
19,67
19,67
2 H
Ajudant construcció obra civil
17,34
34,68
3 %
Costos Indirectes
624,35
18,73
Preu total per unitat
643,08

Pressupost parcial nº 10. Instal·lació CPD

Unitats
1 Ut
5 Ut
1 Ut
1 Ut
4 Ut
1
2
4
1
8
1
1
16
8
5
3
2
3

Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
H
H
H
H
Ut
%

Material i instal·lació de l'equipament a RACK de
l'Ajuntament. Instal·lació de l'aplicatiu ARGOS,
parametrització i formació del personal responsable.
Preu unitari (€) Import (€)
Servidor HP Proliant + Monitor + Teclat + S.O.
2.850,00
2.850,00
Software ARGOS + ARLP
4.256,00 21.280,00
Rack de 635 x 600 600 mm 12 U's
264,23
264,23
Switch 12 ports CISCO BASE 10/100/1000 T
230,00
230,00
Unitats conversores de medis f.o. a UTP 10/100 Base-T
420,00
1.680,00
Chasis modular 19 unitats per a ubicar conversor de
medis
794,20
794,20
Organitzador cables 19" 1U 5 anelles
7,33
14,66
Fuets UTP cat 6 1/2 m
2,54
10,16
Fuets UTP cat 6 2 m
6,51
6,51
Fuets f.o. SC/APC 1 m
4,15
33,20
Regleta elèctrica de 6 unitats shuko amb interruptor
46,00
46,00
SAI Salicru TWIN 1000 TWIN RT
550,00
550,00
Instal·lador Software + proves funcionament
80,00
1.280,00
Formador Aplicatiu
75,00
600,00
Oficial 1ª d'instal·lacions Telecomunicacions
29,89
149,45
Ajudant especialista instal·lacions Telecomunicacions
26,34
79,02
Garantia anual reparació dies lectius < 8 hores
3.600,00
7.200,00
Costos Indirectes
37.067,43
1.112,02
Preu total per unitat
38.179,45
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Pressupost parcial nº 11. Desplegament fibra pels punts d'interès

Unitats
6 Ut
48 Ut
1 Ut
49 Ut
48 Ut
1.150 m
50 Ut
500 Ut
2 Ut
5 Ut
1 Ut
1
50
40
40
3

Ut
Ut
H
H
%

Desplegament del cable de 24 f.o. al llarg del c. Pintor
Joan Massanet, segregant 2 f.o. a l'armari Q1 de la
placeta del peix per a continuar soterradament amb el
cable de 24 fibres fins a la Punta on es deixen 2 f.o. per
a continuar per c. de la torre per façana fins a l'armari
Q4 de port d'en Perris, segregant dues fibres més i
retornant per façana cap el c. de la Torre per arribar a
l'armari Q3 del c. de la Torre-c. de l'avi Xaxu. En aquest
armari se segregaran dues fibres més i es continuarà
soterradament fins a l'armari Q2 del c. Maranges on se
segregaran dues f.o. més i es continuarà fins a finalizat
l'estesa al local de l'Alfolí.
Preu unitari (€) Import (€)
Caixa de distribució 8 SC ext. FTTX
56,00
336,00
Fuet SC/APC SM 9/125 2m.
3,38
162,24
Safata 1U SC MM amb 24 adaptadors SC/DX
79,00
79,00
Adaptadors SC/APC SM simple
1,28
62,72
Fusió de f.o. monomode
14,00
672,00
Cable de f.o. 24 fibres antiroedors (6x4) LTCS RP 24
1,98
2.277,00
Brida tancament Elmo gris D:40mm
0,51
25,50
Brida Nylon negre 4,9 x 280 mm
0,09
45,00
Tensor mètric 6
3,6
7,20
Tub termoretràctil adhessiu 3 1/8 30 x 10
17,94
89,70
Caset fins 24 protectors d'empiuladura
25,6
25,60
Caset-suport plàstic apilable fins 24 protectors EMPtapa transparent
5,28
5,28
Protector termoretràctil 61 mm
0,4
20,00
Oficial 1ª d'instal·lacions Telecomunicacions
29,89
1.195,60
Ajudant especialista instal·lacions Telecomunicacions
26,34
1.053,60
Costos Indirectes
6.056,44
181,69
Preu total per unitat

6.056,44

Pressupost parcial nº 12. Instal·lació previsió a l'Alfolí de la Sal i la Punta
Unitats
1 Ut
1 Ut
2 Ut
2 Ut
0,25 H
3 %

A l'interior dels recintes s'instal·larà una caixa
segregadora de dues fibres i una roseta de fibres.
Preu unitari (€) Import (€)
Caixa distribució f.o.
56,00
56,00
Roseta de 2 connectors SC/APC
14,60
14,60
Pigtail de 1 m f.o. SM amb connectot extrem SC/APC
2,60
5,20
Fusió de f.o.per arc electrovoltaic
19,00
38,00
Ajudant especialista instal·lació telecomunicacions
19,77
4,94
Costos Indirectes
118,74
3,56
Preu total per unitat
122,30

Major, 12 17493 Pedret i Marzà (Girona)
Tel. 609 383 829 Fax 972 552 132
daniel.valencia@bcnprojecta.com

www.bcnprojecta.com

Llonch, 9 1r 2a 08201 Sabadell
Tel. 937 450 431 Fax 937 258 319
bcnprojecta@bcnprojecta.com

El segell de visat garanteix que l’autor del present document està habilitat per a l’exercici professional d’enginyer de telecomunicació. S’ha comprovat que compleix la correcció i la integritat formal d’acord amb la normativa aplicable. Al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació existeix còpia digital del present document a disposició
de qualsevol persona o entitat legalment interessada en comprovar l’autenticitat del mateix.

Núm. : P17100275
Data: 02/11/2017
Col·legiat: 7676

54

RESUM PRESSUPOST
Num. Press. Parcial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quant.
4,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
25,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00

Desc
Inst Armaris
Inst. Càmeres
Inst. Victor Català Q1
Inst. Pati Blau Q2
Inst. Pati Blau Q3
Inst. Port Perris Q4
m obra civil unió arquetes
Instal·lació de pericó
Panells restricció de trànsit
Instal·lació CPD
Estesa f.o.
Instal·lació Previsions

Preu/Unit
2.949,07
1.162,54
851,20
269,51
368,77
468,02
61,54
120,47
643,08
38.179,45
6.056,44
122,30
Total

6,00 % Benefici industrial
13,00 % Despeses generals
IVA

21,00
Total

Import (€)
11.796,28
5.812,70
851,20
269,51
368,77
468,02
1.538,52
120,47
1.929,24
38.179,45
6.056,44
244,61
67.635,21
4.058,11
8.792,58
80.485,90
16.902,04
97.387,94

Puja el pressupost d'execució per contrata a l'expressada quantitat de NORANTA-SET MIL
TRES-CENTS VUITANTA SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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ANNEX 1: CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT
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Aquest annex s’haurà de lliurar al responsable o encarregat de la realització de
l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i el Pla de Seguretat i Salut de l’obra civil.

1.1

DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ.

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en la normativa següent sobre Prevenció
de Riscos Laborals:


Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. Vigent l’article 24 i el capítol VII del títol II, aprovada per
l’Ordre de 9 de març de 1971 (BOE 16/03/1971).



REAL DECRET 1/1995, de 24 de març. Estatut dels treballadors. (BOE 29/03/1995).



LLEI 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (BOE 10/11/1995)



REAL DECRET 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE 31/1/1997),
modificat pel REAL DECRET 780/1998, de 30 d’abril (BOE 1/5/1998).



REAL DECRET 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització i salut en el treball.
(BOE 23/04/97)



REAL DECRET 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs
de treball. (BOE 12/06/97 i correcció d’errors en BOE 18/7/1997)



REAL DECRET 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels
treballadors d’equips de protecció individual. (BOE 23/04/97)



REAL DECRET 1215/1997, de z8 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització pels treballadors dels equips de treball. (BOE 7/8/1997).



LLEI 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administraves i d’Ordre Social (Modificació articles 45, 47, 48 i
49 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals). (BOE 31/12/1998).



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 a la Llei
sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, text refós aprovat pel REAL DECRET 5/2000, de 4 d’agost. (BOE
13/12/2003).



REAL DECRET 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors en front al risc elèctric. (BOE 21/6/2001).



REAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
(BOE 18/9/2002)



Reglament de règim intern de l’empresa constructora, pel cas que n’hi hagi, i que no s’oposi a cap de les disposicions
d’aquesta llista.
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1.2

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT I SALUT A TENIR EN
COMPTE EN L’EXECUCIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ.

L’execució del projecte d'instal·lació de càmeres lectores de matrícules a l'Escala, té dues parts
clarament diferenciades:



Instal·lació de la infraestructura, canalitzacions i el desplegament del cablejat elèctric i de
fibra òptica per zones públiques i interior Ajuntament.
Instal·lació de les càmeres en façana o pal.

1.2.A INSTAL·LACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA I CANALITZACIÓ DE SUPORT DE LES
XARXES.
Normalment s’executa pel RAM DE PALETA
Aquesta infraestructura es pot dividir en dues parts: una que es realitza a l’exterior de l’edifici de
l'ajuntament i una altra que es realitza a l’interior.
Instal·lació de la infraestructura a l’exterior de l’edifici de l'Ajuntament.
La infraestructura a l’exterior de l’edifici consta de:


Un pericó que s’instal·la a l’exterior de l’edifici.



Una canalització externa que surt de l'interior de l'edifici i finalitza en el pericó



Una xarxa de tubs que uneix els diferents pericons fins arribar a cada armari que conté
l'electrònica de comunicacions i alimentació de les càmeres.

Els treballs que comporta aquesta instal·lació consisteixen en:


Excavació del forat per a la col·locació del pericó.



Excavació de la rasa per a la col·locació dels tubs.



Instal·lació del pericó i tancament del forat.



Instal·lació de les canalitzacions, confecció del prisma, si escau, i el seu tancament.



Reposició de paviment.

Poden ésser realitzats per mitjans mecànics o manuals.
La instal·lació d'aquesta infraestructura comporta riscos específics que hauran de ser considerats
a més dels que s'afegeixen en funció de l'entorn com poden ser persones i/o vehicles.
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La infraestructura a l’interior de l’edifici de l'ajuntament consta de:


Registre d'entrada des de l'exterior.



Una xarxa de tubs que uneixen el Registre d’entrada amb el CPD de l'ajuntament.



Un Rack on confluirà tot el cablejat exterior.

Els treballs que comporta aquesta instal·lació consisteixen en:
 Estesa de tubs de canalització i la seva fixació
 Realització de regates per a conductes i registres
 Col·locació dels diversos registres.
 Fixació del Rack a la paret.
 Interconnexió dels diferents cables
La instal·lació d'aquesta infraestructura comporta riscos específics que hauran de ser considerats.

1.2.B INSTAL·LACIÓ DE LES CÀMERES, ESTESA I CONNEXIÓ DE CABLES I REGLETES DE
LES DIFERENTS XARXES.
Normalment s’executa en la fase d’INSTAL·LACIONS DE L’OBRA
Aquesta infraestructura es pot dividir en quatre parts: instal·lació del elements de captació
d'imatges i dels seus suports (pals o façana); instal·lació elèctrica a l’interior dels armaris consistent
en un caixa de protecció i endolls; muntatge dels equips electrònics a l'armari amb l'estesa dels
cables de connexió a través dels tubs i pericons i la seva connexió.
Instal·lació dels elements de captació d'imatges i dels seus suports.
Els treballs que comporta aquesta instal·lació consisteixen en:
 Col·locació de bases de suport mecànic de les càmeres (pals o façana).
 Col·locació de càmeres a 3,5 m sobre els suports mecànics.
 Connexió de cable UTP a les càmeres.
 Connexió a terra del conjunt sistema.
Atès que aquests treballs es realitzaran en fase d'instal·lació, les mesures de protecció que
s’hagin definit com a necessàries per a l’execució dels treballs d’instal·lació seran també necessàries
durant els treballs posteriors. Per tant, en l’Estudi de Seguretat i Salut o en l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut de l’obra de l’edificació, es definiran les esmentades proteccions com a
permanents i se’n definiran les mesures de conservació per garantir-ne l’eficàcia al llarg del temps.
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La instal·lació elèctrica en els armaris consisteix en:
 Canalització directa des del quadre de serveis generals fins al quadre de protecció de cada
armari.
 Instal·lació de la caixa de protecció amb les proteccions corresponents a cada armari.
 Muntatge en l’interior del quadre de protecció dels interruptors magnetotèrmics o fusibles.
 Instal·lació de bases de presa de corrent.
 Xarxa d’alimentació dels equips que ho requereixin.
Es manipules tensions màximes de 230 V i 50 Hz per a l’alimentació de l’equipament.
Estesa i connexió dels cables i regletes que constitueixen les diferents xarxes.
Consisteix en:
 Pelar cables elèctrics i preparar fibres òptiques (f.o.)
 Connexió de f.o. i cables elèctrics a bases o altres elements de connexió mitjançant
tornavisos
Totes les feines es faran a l’exterior de l’edifici de l'ajuntament llevat dels treballs al CPD que
seran dins de l'ajuntament.
Riscos generals que es poden derivar del projecte.
Riscos deguts a l'entorn.
Considerant que els operaris treballaran per zones exteriors públiques, aquests estaran exposats a
riscos deguts a l'entorn com son:
 Caigudes al buit
 Caigudes d'eines, operaris i material a nivell inferior
 Atropellament per vehicle en trànsit
 Electrocució per contacte elèctric, directe o indirecte amb instal·lacions elèctriques
 Lesions, punxades i talls a les mans.
 Esquitxades als ulls de pastes i morters.
Instal·lació d'infraestructures en zones públiques.
Aquests treballs consisteixen en realitzar la instal·lació de pericons i canalització i que comporten:
 Excavació del forat del pericó
 Excavació de la rasa per a la col·locació de canalitzacions
 Col·locació dels tubs corresponents
 Reposició del paviment
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Els riscos específics de l'activitat són els següents:

Ja que aquests treballs es realitzen en espai públic, cal ser molt curós en fer rases per a no
malmetre serveis existents soterrats. Previament a l'inici de les obres caldrà demanar a les
empreses de serveis i/o a l'ajuntament els serveis i profunditat a que discorren a la zona.
En funció del resultat de la consulta, es decidirà quins mitjans d'obertura s'utilitzaran: manuals o
mecànics.
Cas que la rasa es realitzi per mitjans manuals, s'haurà de tenir present els següents riscos:
 Caigudes a l'interior de la rasa
 Danys a canalitzacions existents
 Danys provocats pel trencament de serveis existents (fuites de gas, aigua, interrupció
telefònica, electrocució).
Instal·lació de les càmeres
Aquesta activitat es realitza a 3,5 m i en zona pública
Riscos específics:
 Riscos de caigudes a causa del possible vertígen de l'operari
 Atrapaments amb vehicles elevadors
 Pèrdua d'equilibri o caigudes en cas de vents supriors a 50 Km/h (Tramuntana)
 Caiguda de materials
 Cops o talls amb les eines
 Electrocució per contactes directes amb línies d'energia
 Lesions, punxades i talls a les mans.
S'haurà de considerar que a la fase de manteniment dels equips instal·lats els riscos poden ser
d'altres i que s'hauran de prendre precaucions addicionals.

Major, 12 17493 Pedret i Marzà (Girona)
Tel. 609 383 829 Fax 972 552 132
daniel.valencia@bcnprojecta.com

www.bcnprojecta.com

Llonch, 9 1r 2a 08201 Sabadell
Tel. 937 450 431 Fax 937 258 319
bcnprojecta@bcnprojecta.com

El segell de visat garanteix que l’autor del present document està habilitat per a l’exercici professional d’enginyer de telecomunicació. S’ha comprovat que compleix la correcció i la integritat formal d’acord amb la normativa aplicable. Al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació existeix còpia digital del present document a disposició
de qualsevol persona o entitat legalment interessada en comprovar l’autenticitat del mateix.

Núm. : P17100275
Data: 02/11/2017
Col·legiat: 7676

61

Per fer arribar el cablejat elèctric als armaris que contenen l'electrònica caldrà:
 Canalització directe des del quadre fins l'emplaçament dels equips
 Instal·lació en el quadre de l'armari de la protecció formada pel magneto-tèrmics.
 Instal·lació en el quadre de l'enllumenat públic d'un diferencial
 Instal·lació de bases de presa de corrent a l'armari
 Connexió de la terra per als equips
 Possible electrocució per instal·lació de SAI
Riscos específics:
 Cops o talls amb les eines
 Electrocució per contactes directes amb línies d'energia
 Lesions, punxades i talls a les mans.
Mesures alternatives de prevenció i protecció
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra podrà determinar
mesures de prevenció i protecció complementàries.
Condicions dels mitjans de protecció
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un
període de vida útil, rebutjant-se al seu terme i el seu ús mai no representarà un risc per ell mateix.
Proteccions personals
Tots els elements de protecció personal hauran de:
 Acomplir el R.D. 773/97, de 30 de maig
 Disposar de la marca CE
 Ajustar-se a les Normes d'Homologació MT, del Ministeri de Treball (O.M. 17/05/74) BOE
29/05/74
Els elements de protecció personal previstos són:
 Cascos quan es realitzin tasques d'instal·lació de càmeres
 Arnesos per treballar en alçada
 Guants d'ús general
 Protectors auditius
 Botes d'aigua
 Roba de treball
 Roba impermeable
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Quan no existeixi Norma d'Homologació publicada per a un producte o peça, aquesta serà de la
qualitat adequada a les prestacions per a les quals ha estat dissenyada.
Proteccions col·lectives
 Tanques de limitació i protecció
Proteccions particulars
El material específic que haurà de ser utilitzat per a aquesta instal·lació haurà de satisfer les
condicions següents:
Escales de ma
 Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants i fixades per a evitar la seva caiguda.
 Hauran de sobrepassar 1 m o 4 esglaons l'alçada a salvar i no podran tenir una alçada
superior a 5 m.
 Sempre hi haurà un operari a la base de l'escala quan l'altre hi estigui pujat.
 La separació entre la paret i la base ha de ser 1/4 de l'alçada total
 En cas de ser una escala de tisora haurà de tenir sabates antilliscants i tibants.
 Si són de fusta, hauran d'estar formades per travesers d'una sola peça i amb esglaons
acoblats (mai clavats).
Mitjà elevador
Cistella en vehicle elevador que haurà d'estar en perfecte estat i amb les revisions corresponents
al dia. Els operaris hauran de rebre la formació mínima per tal de manipular aquests vehicles amb
seguretat i confiança. Quan els operaris treballin damunt els elevadors, hi haurà sempre present un
treballador fora de l'element en altura que vigili la segura operació dels treballadors i en cas
d'accident o bloqueig de la màquina pugui donar avís i actuar per tal d'ajudar-lo.
Serveis de prevenció
Seran els habituals de la contracta, sempre que aquesta estigui habituada al tipus de treball
especificat.
Instal·lacions mèdiques
Atès que la instal·lació es realitza a diferents ubicacions, s'informarà a tots el operaris que
participen a les obres dels diferents centres mèdics per tal de poder-hi portar un possible accidentat
per a que rebi un tractament urgent.
Centre mèdic Doctor Prat
C. Tramuntana, 7
Tel: 972 77 48 56
Centre d'assistència Primària Dr. Moisès Broggi
C. Mossèn Salvador Jué Pujolar, 1
Tel: 972 77 60 60
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ANNEX 2: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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En aquest projecte d'instal·lació de càmeres lectores de matrícules tots els residus generats són del
tipus contemplat en el Capítol 17 “Residus de construcció i demolició (inclosa la terra excavada de
zones contaminades)” de la llista europea de residus publicada a l’Ordre MAM 304/2002, de 8 de
febrer (BOE 19/2/2002) i correcció d’errors (BOE 12/3/2002).
La seva classificació i estimació s’indica en la taula següent:
Codi

Densitat (kg/m )

Volum (m )

Pes (Tm)

170107

900

1,7235

1,5512

170504

1.100

0,144

0,1584

170504

1.100

0,1559

0,1714

170903

213

0,0032

0,0007

170504

1.100

0,144

0,1584

1,7235
0,4517
0,0034
2,1787

1,5512
0,4969
0,0007
2,0488

0,2750

25

Nº tubs Nº pericons

3

Residu

Tubs PVC
can. Ext.
Terra
sobrant de
pericó

kg/m lineal

m lineals
de rasa

Lloseta
Terra
sobrant de
pericó

Pericó 40,
prisma i tubs de Terra
sobrant de
63 mm
reomplert

Pericó de
40 x 40 x 40

3

2
1

Total residu generat construcció pericó i rases (codi 170107)
Total residu generat construcció pericó i rases (codi 170504)
Total residu generat construcció pericó i rases (codi 170903)
Total residu generat per a eliminació en abocador

2.2 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA OBJECTE DEL PROJECTE.
Atès que el volum de residus generats és molt petit, es disposaran bosses de transport d’1 m3 en
les quals es col·locaran els residus segons els tres tipus identificats, sense barrejar-se, al costat de
l’obra, per ésser enretirats per camió a l’abocador.

2.3 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORACIÓ O ELIMINACIÓ A LA QUAL S’ADREÇARAN
ELS RESIDUS QUE ES GENEREN A L’OBRA.
Les terres resultants de la realització del prisma i de la ubicació del pericó, en ser de tipus classificat,
es poden reutilitzar en el seu tancament de manera que, com a residu generat, en queda el volum
sobrant ja calculat.
La resta dels residus, formigó i tubs no seran reutilitzats per la qual cosa es traslladaran a
l’abocador.

2.4 MESURES DE SEPARACIÓ DELS RESIDUS, SEGONS EL REAL DECRET 105/2008, Article 5,
Punt 5.
Tal i com s’ha indicat anteriorment, es separaran els residus segons la seva naturalesa en els tres
tipus abans enumerats.
Es reutilitzarà part dels tres tipus de residus generats, terra, que s’haurà usat per al reomplert.
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Els residus sobrants s’han classificat de forma separada i, disposats en bosses especials, es
traslladaran a l’abocador.
Com es pot veure a la taula de l’Apartat 1, els seus pesos són molt inferiors als màxims que
determina el Punt 5 de l’Article 5 del Real Decret 105/2008 i es lliuraran, separats i classificats com
cal, al Gestor de Residus per a ésser traslladats a l’abocador.

2.5 PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER AL MANEIG DELS RESIDUS.
Els residus generats són d’entitat tan minsa que no requereixen instal·lacions especials per al seu
emmagatzematge ja que n’hi ha prou amb bosses de trasllat per a la seva separació i transport. Per
això no s’inclouen plànols d’instal·lació.

2.6 PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.
Com que els residus generats per l’execució d’aquest projecte no requereixen l’existència
d’instal·lacions per a l’emmagatzematge, separació i altres operacions, no és necessari la redacció
d’un Plec de Prescripcions Tècniques.
Tan sols cal assenyalar que les bosses a emprar per a l’emmagatzematge i transport dels residus
generats hauran de satisfer, almenys, les següents característiques:


1 m3 de capacitat.



Nanses per al seu maneig i càrrega mitjançant grua.



Resistència tal que suportin, sense trencar-se, un contingut de pes de 2 Tm/m3.



Teixit de composició porosa que impedeixi la sortida de partícules dels materials a transportar:
sorra, pols o terra.

2.7 VALORACIÓ DEL COST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS.
3 bosses de transport ......................................................................... 11,50 €/u
1 viatge de camió amb capacitat de càrrega de 3,5 Tm, com a mínim, proveït de grua portant per a
la càrrega i descàrrega de les bosses ....................................................52,00 €/u*
Taxes per dipòsit en abocador ...........................................................segons Ajuntament
* Preu variable segons la zona
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