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1. OBJECTE DEL DOCUMENT
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.
El Projecte ha sigut realitzat en base a la informació disponible en el moment de la seva elaboració, per la
qual cosa totes aquelles partides del Projecte i el seu Pressupost que es veiessin afectades en el moment
de l'execució de l'obra, per la falta de disponibilitat de la informació necessària per a la redacció d'aquest
Projecte o per variació de les condicions existents en el moment de la seva redacció, hauran de ser objecte
de les adequacions tècniques i pressupostàries necessàries.
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de la Fase 1 del Projecte
Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada de Barcelona.

2. NORMATIVA
De modo general, seran d’aplicació la següent normativa i recomanacions:

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals.
 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment.
 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i
Energia.








Normes UNE.






Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV).

Recomanacions CENELEC.
Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE.
Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC).
Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP).
Normativa internacional aplicable (EUROCODE, DIN, ASTM) en cas de no existir normativa
espanyola sobre determinades matèries.
Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE).
Normativa d’accessibilitat.
BOStrab d’Alemanya.

En particular, s’adjunten en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una
llista exhaustiva:
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NORMA

TÍTOL

EN 50129

Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i
processament. Sistemes electrònics relacionats amb la seguretat per a la
senyalització.
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EN 50128

Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització
processament. Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril.

i

EN 50159

Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i
processament. Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de
transmissió.

EN 50126

Aplicacions ferroviàries. Especificació de la fiabilitat, la disponibilitat i la
seguretat (RAMS).

Abreviatura
ACT

Alimentació Contínua per Terra (sistema de alimentació de tracció per mitjà de un tercer
carril de captació embegut a la plataforma)

API

Aplicació per Programació d’Interfície

BD / BBDD

Base de Dades

CEM

Compatibilitat Electromagnètica

CPD

Centre de Processat de Dades

CTTV

Circuit Tancat de Televisió

FDMS

Fiabilitat, Disponibilitat, Mantenibilitat i Securitat

HMI / IHM

Interfície home-màquina

EN 50121-4

Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i
immunitat dels aparells de senyalització i de telecomunicació.

EN 50122

Aplicacions ferroviàries. Instalꞏlacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i
circuit de retorn.

EN 50125-3

Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per
a telecomunicacions i senyalització.

HW

Hardware

EN 60950-1

Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments
generals.

IP

Protocol Internet

EN 60529

Graus de protecció per carcasses (codi IP).

LAN

Xarxa Local Ethernet

EN 61508

Seguretat funcional dels sistemes elèctrics/electrònics/electrònics programables
relacionats amb la seguretat.

MEG

Sistema de Megafonia

MPLS

Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes

PCC

Post de Comandament Central

PLC

Autòmat Programable

PPT

Plec de Prescripcions Tècniques

QBT

Quadre de Baixa Tensió

REX

Sistema Ràdio d’Explotació

RMU

Sistema de Ràdio Multimèdia

SAE

Sistema d'Ajuda a l'Explotació

SCADA

Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades

SDK

Kit de Desenvolupament de Software

SIGF

Senyalització Ferroviària

SIV

Sistema d’Informació al Viatger

EN ISO 11064

Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control.

IEEE C37.1

Anàlisi, especificacions i definició de sistemes, adquisició de dades i control
supervisor SCADA i control automàtic.

EN 61000-6-1

Immunitat a l'entorn de oficines.

EN 61000-6-2

Immunitat a l'entorn industrial.

EN 61000-6-3

Emissió estàndard a l'entorn d'oficines.

EN 61000-6-4

Emissió estàndard a l'entorn industrial.

EN300386

EMC per equips de telecomunicacions.

3. ABREVIATURES
S’inclouen, a la taula següent, les abreviatures utilitzades en el present document.
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SLT

Senyalització Viària, segons acrònim en francès "Signalisation Lumineuse Tricolore”

SO

Sistema Operatiu

SSE

Subestació Elèctrica de Tracció

SW

Software

TBS

TramBesòs

TBX

TramBaix

TETRA

Estàndard de Ràdio per Grup Tancat d’usuaris TransEuropeu

VoIP

Servei de Veu sobre IP

4.1.2.

Recanvis i Eines Especials

La llista de recanvis definirà els materials, peces, conjunts, subconjunts, dispositius, equips, eines
especials que puguin ser necessàries i sistemes de recanvi (inclusivament les seves quantitats) que siguin
necessaris i estarà referenciada i valorada en totes les seves partides. S'elaborarà segons les següents
guies:

 Per al conjunt dels fungibles, un subministrament per atendre el funcionament normal de les
instalꞏlacions, el subministrament del qual s'inclou en el pressupost, durant el període de garantia.

4. DISPOSICIONS GENERALS
4.1. OBJECTE DEL CONTRACTE
4.1.1.

Subministrament i posada en funcionament

El contracte que es regirà pel present plec tindrà per objecte la realització del subministrament, posada en
funcionament, integració amb obra civil i material mòbil, recanvis, garantia i manteniment dels sistemes
descrits en la Memòria del present projecte i els seus annexos corresponents, en a l'àmbit de l'execució
de la Fase 1 de la Xarxa Tramviària Unificada de Barcelona. Aquests són:
















Sistema de Senyalització Ferroviària
Sistemes de Prioritat i de Semaforització Tramviària

 Per als recanvis reparables, els necessaris per a una explotació en condicions normals, per a tots els
sistemes i material embarcat definits en el present projecte durant la seva vida útil.
En la fase d'oferta el licitador, en base als criteris anteriors i als valors FDMS que justificarà degudament,
presentarà una llista valorada de recanvis i eines especials que quedarà dins de l'abast de l'oferta i del
contracte. Posteriorment durant el desenvolupament del projecte l'esmentada llista serà detallada durant
el transcurs dels estudis de FDMS, mantenint, però, la suma total de la mateixa.
4.1.3.

Formació, documentació, homologació, assistència en via

És objecte del present contracte la formació a formadors d'ús i manteniment de primer i segon nivell, la
documentació as-built, d'ús i de manteniment, tots els estudis interns i externs i certificacions internes i
externes necessàries per a la homologacions exigides en el projecte , i l'assistència presencial a via i en
PCC a l'operador. La dita assistència s'estendrà durant tota la fase de Marxa en Blanc i 6 mesos després
de la posada en servei (12 hores al dia, els dies laborables i telèfon hot-line 24/24 7/7) o bé fins a la
consecució íntegra dels objectius FDMS individuals, l'últim que passi.
4.1.4.

Interfícies

Està inclòs en l'abast del present contracte la gestió i resolució de totes les interfícies internes i externes
al present contracte, en temps i forma. Algunes d'aquestes, a tall d'exemple, són els requeriments d'obra
civil, contractacions de freqüències, definició de fitxers d'intercanvi de dades, etc.

Sistema d'Ajuda a l'Explotació (SAE)
Sistema d'Informació al Viatger
Telecomandament d'Energia i Instalꞏlacions fixes (SCADA)
Xarxa de comunicacions
Ràdio d'explotació
Ràdio multimèdia
Telefonia i Interfonia
Megafonia
Circuit Tancat de Televisió
Bitllètica
Equipament Específic del Lloc de Control Central (xarxa informàtica, mobiliari, integració, etc.)
Integració de Sistemes (Entre ells i amb la resta de sistemes, material mòbil, obra civil, electrificació,
etc., involucrats en el Projecte)

L'Abast de Subministrament comprèn tant les instalꞏlacions fixes com els Equipaments Embarcats
necessaris, referits la flota completa de material mòbil existent actualment en la xarxa TramBesòs.
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4.1.5.

Alimentació de tracció sense catenària

Així mateix, queda dins de l'abast del present contracte qualsevol adaptació al subministrament que hagi
de ser realitzada com a resultat de l'execució del sistema d'alimentació de tracció alternatiu a la catenària,
independentment del sistema d'alimentació que finalment es faci servir.
El sistema d'alimentació de tracció no podrà suposar en cap cas cap minva a les condicions de Fiabilitat i
Disponibilitat requerides en el projecte, i en cas de presentar sobrecostos per algun motiu aquests s'han
de presentar a requeriment de la Propietat durant la fase d'execució.

5.

CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS

Tots els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de complir les condicions que s'estableixen en aquest Plec.
A més de complir les prescripcions del present Plec, els materials que s'utilitzin en l'execució dels treballs,
hauran de tenir una qualitat no menor que la corresponent a les procedències recomanades en el Projecte.
L'ús de materials de procedències autoritzades pel Director de l'Obra, no allibera en cap cas al Contractista
que els materials compleixin les condicions que s'especifiquen en el Plec, podent ser rebutjats en qualsevol
moment en cas qu’es trobin defectes de qualitat o uniformitat.
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6. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovació dels equips i materials es realitzarà d'acord a un
protocol de proves que el Contractista sotmetrà a judici del Director de l'Obra.
La qualitat dels materials serà controlada periòdicament durant l'execució dels treballs, mitjançant assaigs
el tipus i freqüència de fixar el Programa de Garantia de Qualitat del present Projecte.
El Contractista podrà presenciar les anàlisis, assajos i proves que verifiqui el director de l'Obra, bé
personalment, bé delegant en una altra persona. De les anàlisis, assajos i proves realitzats al laboratori,
donaran fe les certificacions expedides pel seu director.
Serà obligació del Contractista avisar al Director de l'Obra amb antelació suficient de l’aplec dels materials
que pretengui utilitzar en l'execució de les obres, perquè puguin ser realitzats a temps els assajos oportuns.
En el cas que els resultats dels assajos d'execució o de recepció siguin desfavorables, el director de l'Obra
podrà executar un control més detallat del material en examen. A la vista del resultat dels nous assajos, el
director de l'Obra decidirà sobre l'acceptació total o parcial del material o el seu rebuig. Tot el material que
hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats pel Director de l'Obra, podrà ser
considerat com defectuós.

Fins que no es realitzi la recepció provisional, no es començarà a comptabilitzar el període de garantia de
cada un dels subsistemes instalꞏlats.
Com a norma general, queda prohibida la realització de la recepció provisional quan el sistema estigui
incomplet, ja sigui en els seus aspectes funcionals o estètics.
Haurà d'entendre que tot sistema que ha superat totes les proves pròpies de la recepció provisional, està
apte per al seu ús comercial amb viatgers, no donant-se data de recepció provisional fins que aquesta
condició es pugui complir.
És condició necessària per a la recepció provisional de qualsevol sistema, la obtenció de tota autorització
o homologació per autoritat competent necessària per a l'entrada en servei comercial. Els costos associats
a la tramitació i obtenció d'aquesta autorització o homologació quedaran inclosos dins de l'abast del present
projecte i a càrrec del Contractista.
7.2.2.

Recepció d'equips embarcats

Així mateix, i malgrat que part dels sistemes embarcats que s'instalꞏlaran hauran estat instalꞏlats pel
Subministrador de Material Mòbil, es condiciona la recepció provisional del sistema a la correcta finalització
de les proves dels equips embarcats i als seus proves d'interfície amb la resta de sistemes.

7.1. RECEPCIÓ DE LES INSTALꞏLACIONS

Es considera inclòs dins de l'abast de les prestacions del Contractista l'assistència i participació de les
eventuals proves FAT del material mòbil. En aquestes proves es podran verificar tant la correcta instalꞏlació
i funcionament dels equips embarcats considerats dins de l'abast del projecte i instalꞏlats pel proveïdor del
Material mòbil, com els pre-cablejats a càrrec del proveïdor del material mòbil, necessaris per a la posterior
instalꞏlació dels equips embarcats a càrrega del Contractista

Cadascun dels sistemes instalꞏlats per l'adjudicatari haurà de ser rebut i acceptat mitjançant proves
d'acceptació en lloc (SAT).

7.2.3.

L'adjudicatari lliurarà a la Propietat per a cada un dels sistemes, amb data límit 4 mesos abans de l'inici
del procés de finalització de les instalꞏlacions, els llistats de proves i el protocol a seguir en cadascuna
d'elles. Aquestes llistes de proves i protocols s'han de sotmetre a la direcció d'obra, així com els documents
previs al lliurament dels equips i que completaran la descripció dels sistemes oferts.

Si excepcionalment algun circuit, equip o sistema no funcionés correctament, en el procés de recepció
provisional, l'adjudicatari ho resoldrà amb la major brevetat. En cap cas els treballs pendents afectaran la
seguretat en l'ús del sistema / equip, fet que es fa constar, cas de produir-se, en el text de l'acta de la
recepció provisional.

L'Adjudicatari procurarà evitar les proves d'un Sistema que no estigui en condicions de poder superar les
mateixes, ja que això ocasionaria perjudici a la Propietat per ocupació indeguda del seu personal i de les
vies de prova i línia general.

7.3. RECEPCIÓ DEFINITIVA DELS SISTEMES

7. RECEPCIÓ I PROVES

7.2. RECEPCIÓ PROVISIONAL
7.2.1.

Recepció d’instalꞏlacions fixes

Si el resultat dels assaigs, segons el parer de la Propietat i de la Direcció d’Obra és satisfactori,
s'establiran les oportunes actes de recepció provisional. La recepció provisional es farà efectiva després
d'un mes de funcionament ininterromput sense avaries de cada un dels sistemes, o bé complint durant un
mes els valors de fiabilitat prescrits en aquest mateix document, el que passi primer.
Si per contra en un o diversos sistemes, equips o conjunts es trobessin errors que impedissin la realització
satisfactòria de les proves per a la recepció provisional, la Propietat podrà indicar a l'Adjudicatari la
suspensió de les mateixes fins que s'haguessin corregit aquests errors, sent imputable a l'adjudicatari la
penalització a què pogués donar lloc aquest retard. La reiteració d'aquest rebuig es pot considerar causa
de resolució del Contracte.

4

Mancances en la recepció provisional

Perquè es realitzi la recepció definitiva dels sistemes, s'ha de complir la sortida de garantia de cada un
d'ells. (Veure apartat de Garantia del present plec de condicions generals).
7.4. PROVES D'INTEGRACIÓ
A més de les proves que certifiquin el bon funcionament de cada un dels sistemes, s'han de fer les proves
d'integració entre els diferents subsistemes i també les relatives a la resta d'actors implicats en la posada
en marxa de la Xarxa Tramviària Unificada de Barcelona, i és responsabilitat l'Adjudicatari del present plec
la seva preparació, realització i presentació de resultats. El pressupost associat al present plec preveu en
la seva dotació partides pressupostàries adequades per a la planificació, gestió i realització de les
esmentades proves d'integració.
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8. GARANTIA
8.1. PERÍODE DE GARANTIA
Es prescriu com a termini de garantia de les obres i instalꞏlacions que s'especifiquen en aquest Plec com
24 mesos comptats a partir de l'exitosa recepció provisional del conjunt d’instalꞏlacions descrites en el
present plec.
La recepció provisional dels sistemes es realitzarà una vegada superades les proves finals de cada un
dels subsistemes i de les seves proves d'integració amb la resta de sistemes, i a partir del compliment
d'un mes de funcionament ininterromput d'aquest subsistema dins dels valors de fiabilitat prescrits en
aquest projecte.
El no compliment dels valors de Fiabilitat i Disponibilitat de cadascun dels subsistemes, comprovat
mensualment, donarà origen automàticament a una extensió d'1 mes de la garantia d'aquest sistema, i així
successivament fins que el contractista deixi el sistema en condicions de superar la fiabilitat i disponibilitat
prescrita, o s'obtingui un acord per escrit en condicions diferents amb la Propietat.
Per a la sortida de garantia és imprescindible un funcionament sostingut dins dels marges de fiabilitat de
com a mínim 24 mesos més les conseqüents ampliacions per incompliments dels índexs de Fiabilitat
i Disponibilitat esmentats.
Durant el període de Garantia, el Contractista tindrà al seu càrrec el manteniment correctiu de les
instalꞏlacions, segons el Pla de Manteniment, qualsevol que siguin els treballs a realitzar, sempre que no
siguin motivats per raons de força major o siguin directament imputables a una mala operació del sistema,
així com la reposició de recanvis i fungibles que siguin utilitzats i no reemplaçats per altres d'iguals
característiques i estat, així com la redacció d'informes de seguiment transparents i clars respecte l'evolució
dels índexs Fiabilitat i Disponibilitat dels sistemes.
Igualment, haurà de solucionar tots aquells punts pendents que s'hagin reflectit en les actes de recepció
de les obres o en els riscos exportats procedents dels dossiers de seguretat d’altres actors del Projecte,
Aniran a càrrec del contractista les despeses corresponents a les proves generals complementàries que
durant el període de garantia haguessin de fer-se.
Les despeses d'explotació o els danys que per ús inadequat es produïssin durant el període de garantia
no són aplicables al contractista, tenint dret aquest en tot moment a vigilar l'explotació i a exposar totes les
circumstàncies que poguessin afectar-li.

9.

MANTENIMENT DE LES INSTALꞏLACIONS

9.1. MANTENIMENT CORRECTIU PER COMPTE DE L'ADJUDICATARI
Inclòs en l'àmbit i abast del present Plec, es considera el manteniment correctiu del conjunt de les
instalꞏlacions, durant els dos anys de garantia i les seves ampliacions, en cas d'haver-les.
Així doncs, durant el període de Garantia, el Contractista tindrà al seu càrrec el manteniment correctiu de
les instalꞏlacions, segons el Pla de Manteniment, qualsevol que siguin els treballs a realitzar, sempre que
no siguin motivats per raons de força major o siguin directament imputables a una mala operació del
sistema. En aquest cas, les realitzarà però el seu cost podrà ser, degudament justificat, transmès
l'operador del sistema.

9.2. PLA DE MANTENIMENT DE LES INSTALꞏLACIONS
L'adjudicatari lliurarà un pla de Manteniment integral de les instalꞏlacions desglossant els costos per a cada
un dels sistemes per a la durada de 5, 10 i 15 anys des de la recepció provisional. El pla ha d'incloure:
periodicitat del manteniment preventiu i vida útil de cada un dels components.
Durant la fase de posada en marxa i de manera prèvia a les recepcions provisionals, l'adjudicatari
precisarà i concretarà aquest pla de manteniment, definint costos i hores- home per al manteniment
preventiu i correctiu, de manera desglossada per a cada un d'ells i basant-se en dades relatives a altres
instalꞏlacions similars per a estimar la magnitud de les actuacions a nivell correctiu.
9.3. EXTENSIONS DE GARANTIA I INCREMENT DE MANTENIMENT A REALITZAR
Les extensions de Garantia causades per mancances en els índexs de Fiabilitat i Disponibilitat impacten
en el període de garantia i de la mateixa manera, impacten en la durada de les tasques de manteniment
preventiu i correctiu, que les ha de fer l'adjudicatari sense cap cost addicional per a la Propietat.
L'excepció a aquest punt es presentarà en els casos on els treballs siguin motivats per raons de força
major o siguin directament imputables a una mala operació del sistema. En aquest cas, les realitzarà però
el seu cost podrà ser, degudament justificat, transmès l'operador del sistema.

10. GZ - SISTEMES TRAMVIÀRIS
10.1.

GZA - EQUIPAMENT DE SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA

10.1.1.
10.1.1.1.

GZA1 – ENCLAVAMENTS
Elements que contempla el plec

 GZA1Z001 - Enclavament electrònic Glòries amb lògica H&K HNP
 GZA1Z004 - Recanvis Enclavaments per garantia de 2 anys (Fase 1)
 GZA1Z005 - Enclavament electrònic Verdaguer amb lògica H&K HNP
10.1.1.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZA1Z001 - ENCLAVAMENT ELECTRÒNIC GLÒRIES AMB LÒGICA H&K HNP
Subministrament, instalꞏlació, proves i posada en servei d'enclavament electrònic amb capacitat de gestió
de la zona de maniobra de Glòries. Inclou interfície amb sistema VABTrack, armari, cablejats d'alimentació
i dades. Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil. Inclou connexió amb node MPLS de parada.
Els requisits exigibles a l’equip d’enclavament seran els següents:

 L'alimentació de les sortides de seguretat es tallarà en cas de produir-se un error o una sèrie d'errors
seqüencials en el hardware o software del calculador.

 Quan surt el primer error, el sistema haurà d’entrar en estat segur. El temps que passa des que
succeeix el primer error fins que s’estableix l’estat segur, es denomina temps de revelació de l’error.
Quan el primer error ha aparegut, la probabilitat d’un error potencialment perillós i d’una seqüència
perillosa abans que es compleixi el temps de revelació de l’error serà inferior a 10-8.

 El processament de dades serà doble i independent.
 Comprovació contínua del programa i interrupció del corrent a les sortides vitals en cas d’error.
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 Comprovació redundant de telegrames.
 Supervisió de microprocessador mitjançant un autotest.
Les funcions de control de la línia seran dissenyades via software diferenciant les següents parts:

 Dades de camp específiques per a cada secció, que defineixen quina entrada ha de ser llegida i
quina sortida ha de ser activada, mitjançant mapes de direccionament. Aquestes dades
s’emmagatzemaran en una EPROM.

 Lògica de bloc que defineix com s’han d’utilitzar les dades d’entrada i quan s’han d’enviar dades de
sortida. Determinarà les regles per a la senyalització i serà específica per a cada tipus de bloc. La
Lògica de bloc s’emmagatzemarà en una EPROM.

 Software bàsic que serà el mateix per a totes les seccions. Tant les dades de camp com la Lògica
de bloc es desenvoluparan en taules. El Software bàsic contindrà un intèrpret d’estat que realitzarà
els càlculs sobre les dades de camp basades en les regles establertes a les taules de la Lògica de
bloc. El Software bàsic també s’emmagatzemarà en una EPROM. Així mateix, aquest Software
realitzarà la revisió del hardware que inclourà el direccionament de seguretat dels ports d’entrada i
sortida. A més a més, gestionarà l’accés al sistema de transmissió.
Al nivell de la transmissió es respectaran les següents premisses

 La seguretat de la comunicació serà independent del mitjà de transmissió (fibra òptica, cable de coure

GZA1Z004 - RECANVIS ENCLAVAMENTS PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)
El contractista haurà d'indicar en la seva proposició una llista de recanvis estimada durant el període de
garantia (2 anys). Aquesta llista anirà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència
entre els recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix
projecte per als equips i per al servei de manteniment
Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
el seus annexes.
GZA1Z005 - ENCLAVAMENT ELECTRÒNIC VERDAGUER AMB LÒGICA H&K HNP
Subministrament, instalꞏlació, proves i posada en servei d'enclavament electrònic amb capacitat de gestió
de la zona de maniobra de Verdaguer. Inclou interfície amb sistema VABTrack, armari, cablejats
d'alimentació i dades. Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil. Inclou connexió amb node MPLS de
parada.
Els requisits exigibles a l’equip d’enclavament seran els següents:

 L'alimentació de les sortides de seguretat es tallarà en cas de produir-se un error o una sèrie d'errors
seqüencials en el hardware o software del calculador.

 Quan surt el primer error, el sistema haurà d’entrar en estat segur. El temps que passa des que
succeeix el primer error fins que s’estableix l’estat segur, es denomina temps de revelació de l’error.
Quan el primer error ha aparegut, la probabilitat d’un error potencialment perillós i d’una seqüència
perillosa abans que es compleixi el temps de revelació de l’error serà inferior a 10-8.

o radi).

 Integrat al sistema VABTrack existent.
Al nivell del registres, es respectaran les següents premisses.

 El sistema disposarà d’un Registre d’esdeveniments que podrà emmagatzemar les dades
corresponents als últims 45 minuts.

 En cas d’accident, les dades podran ser precintades per evitar-ne la manipulació. Aquest precintat
es realitzarà de manera manual tant localment com remotament des del Sistema de supervisió.
L’enclavament interactuarà amb els senyals lluminosos mitjançant targetes digitals dedicades.
Aquesta unitat d’obra inclou els equips de cabina de sistemes de detecció de tramvia o targes avaluadores.






El processament de dades serà doble i independent.
Comprovació contínua del programa i interrupció del corrent a les sortides vitals en cas d’error.
Comprovació redundant de telegrames.
Supervisió de microprocessador mitjançant un autotest.

Les funcions de control de la línia seran dissenyades via software diferenciant les següents parts:

 Dades de camp específiques per a cada secció, que defineixen quina entrada ha de ser llegida i
quina sortida ha de ser activada, mitjançant mapes de direccionament. Aquestes dades
s’emmagatzemaran en una EPROM.

Aquests rebran el senyal corresponent a la presència de tren dels corresponents comptadors d’eixos,
transmetent un senyal lliure de potencial a l’equip d’enclavament, que gestiona aquests senyals per a
l’autorització de moviments, obertura de senyals, etc.

 Lògica de bloc que defineix com s’han d’utilitzar les dades d’entrada i quan s’han d’enviar dades de

Els equips de cabina de sistemes de detecció de tramvia aniran integrats en un sistema modular configurat
per targetes normalitzades de 19’’. Aquest sistema estarà constituït pels següents mòduls electrònics:

 Software bàsic que serà el mateix per a totes les seccions. Tant les dades de camp com la Lògica






Unitat central de procés
Mòdul d’alimentació de tensió
Recull de dades d’interfícies de seguretat dels comptadors d’eixos.
Mòdul de sortida de senyals

Els diversos mòduls estaran duplicats per assolir els requisits de seguretat necessaris. Els mòduls estaran
connectats mitjançant dos bus de sistema. Els mòduls de detecció de tramvia tindran seccionament
galvànic entre el sistema de mesura i la part digital.

sortida. Determinarà les regles per a la senyalització i serà específica per a cada tipus de bloc. La
Lògica de bloc s’emmagatzemarà en una EPROM.
de bloc es desenvoluparan en taules. El Software bàsic contindrà un intèrpret d’estat que realitzarà
els càlculs sobre les dades de camp basades en les regles establertes a les taules de la Lògica de
bloc. El Software bàsic també s’emmagatzemarà en una EPROM. Així mateix, aquest Software
realitzarà la revisió del hardware que inclourà el direccionament de seguretat dels ports d’entrada i
sortida. A més a més, gestionarà l’accés al sistema de transmissió.
Al nivell de la transmissió es respectaran les següents premisses

 La seguretat de la comunicació serà independent del mitjà de transmissió (fibra òptica, cable de coure
o radi).

 Integrat al sistema VABTrack existent.
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Al nivell del registres, es respectaran les següents premisses.

 El sistema disposarà d’un Registre d’esdeveniments que podrà emmagatzemar les dades

A) Fabricació:

 Correspondència amb el programa d’explotació pel que fa a: vies, senyals, aparells de via, bloqueigs,

corresponents als últims 45 minuts.

 En cas d’accident, les dades podran ser precintades per evitar-ne la manipulació. Aquest precintat
es realitzarà de manera manual tant localment com remotament des del Sistema de supervisió.
L’enclavament interactuarà amb els senyals lluminosos mitjançant targetes digitals dedicades.
Aquesta unitat d’obra inclou els equips de cabina de sistemes de detecció de tramvia o targes avaluadores.
Aquests rebran el senyal corresponent a la presència de tren dels corresponents comptadors d’eixos,
transmetent un senyal lliure de potencial a l’equip d’enclavament, que gestiona aquests senyals per a
l’autorització de moviments, obertura de senyals, etc.
Els equips de cabina de sistemes de detecció de tramvia aniran integrats en un sistema modular configurat
per targetes normalitzades de 19’’. Aquest sistema estarà constituït pels següents mòduls electrònics:






Unitat central de procés
Mòdul d’alimentació de tensió
Recull de dades d’interfícies de seguretat dels comptadors d’eixos.
Mòdul de sortida de senyals

Els diversos mòduls estaran duplicats per assolir els requisits de seguretat necessaris. Els mòduls estaran
connectats mitjançant dos bus de sistema. Els mòduls de detecció de tramvia tindran seccionament
galvànic entre el sistema de mesura i la part digital.
10.1.1.3.

Condicions del procés d'execució

Tots els mòduls d’enclavaments de trajecte es colꞏlocaran en armaris de camp com els existents o similars,
on també s’allotjaran els filtres.
Tots els subbastidors seran accessibles per davant i per darrere per tal de facilitar les tasques de
manteniment.
El cablatge entre subbastidors es realitzarà utilitzant cables amb connectors codificats no intercanviables.
10.1.1.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat realment subministrada, provada i posada en servei,
als preus indicats al Quadre de Preus.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.1.1.5.

Normativa de compliment obligatori

Addicionalment a la normativa de referencia del projecte es considerarà allò que estableix la norma ITU-T
G.703/704 quant a telecomunicacions.
10.1.1.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

Un cop dissenyats i fabricats els enclavaments de trajecte se simularan els elements de camp comprovant
que es compleix el programa d’explotació, per a la qual cosa s’elaborarà un protocol de proves en fàbrica.
Es verificarà:
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etc.













Comprovació de senyals d’entrada i sortida.
Itineraris.
Bloqueigs, etc.
Incompatibilitats.
Indicació correcta de senyals, motors d’agulla, circuits de via, etc.
Compliment de les condicions de seguretat relatives a itineraris incompatibles, bloqueigs.
Execució de les ordres de moviment d’agulles, senyals, bloqueigs, etc.
Assaigs de rigidesa dielèctrica.
Mesura de la resistència d’aïllament.
Comprovació dels sistemes de protecció i seguretat.
Mesura del gruix de pintura, aspecte final de l’acabat i tipus de protecció, per a la seva expedició a
l’obra.

B) Muntatge:

 Muntatge mecànic i connexió elèctrica correctes.
 Arribada correcta de les comprovacions de tots els elements de l’enclavament: senyals, motors
d’agulles, circuits de via, etc.

 Execució correcta d’ordres de: moviment d’elements (senyals, agulles), establiment de bloqueigs,
anulꞏlació de bloqueigs, etc.
Quan els objectes de camp i la resta dels elements integrants de les instalꞏlacions de seguretat hagin estat
comprovats i connexionats a la cabina, es realitzarà un protocol de proves i assaigs de característiques
anàlogues a les realitzades en fàbrica.
Un cop els comptadors d’eixos es trobin instalꞏlats, amb les seves corresponents targes avaluadores, es
verificarà:

 Comprovació d’ajustament, lectures i comptatges, complimentant registres.
 Correcte funcionament de la funció RESET.
 Concordança d’indicacions de camp amb els elements de comandament i control, complimentant
registres.
10.1.2.
10.1.2.1.

GZA2 – ACCIONAMENTS
Elements que contempla el plec

 GZA2Z001 - Accionament motoritzat preparat per “ACT”
 GZA2Z005 - Recanvis Accionaments per garantia de 2 anys (Fase 1)
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10.1.2.2.



Definició i condicions de les partides d'obra executades

Força per talonar el forrellat

9000 N

GZA2Z001 - ACCIONAMENT MOTORITZAT PREPARAT PER “ACT”

GZA2Z005 - RECANVIS ACCIONAMENTS PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)

Subministrament, instalꞏlació, proves i posta en servei d'accionament motoritzat apte per zona “ACT”.
Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil.

El contractista haurà d'indicar en la seva proposició una llista de recanvis estimada durant el període de
garantia (2 anys). Aquesta llista anirà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència
entre els recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix
projecte per als equips i per al servei de manteniment

S’utilitzaran dispositius de maniobra d’agulles del tipus accionament electrohidràulic, amb dispositiu
d’enclavament amb doble forrellat i comprovació d’agulla amb doble forrellat. No estaran dissenyats per a
un talonament continuat. Les caixes de terra disposaran de reserva per al pas del carril conductor “ACT” i
les barres d’accionament i comprovació es disposaran a cota rebaixada segons plànols, amb els colzes
necessaris (a 90 º les barres de comprovació, i en angle oblic les barres d’accionament), segons plànols.
A) Caixa de terra
Els dispositius de maniobra aniran allotjats a caixes de terra amb les següents característiques:








muntatge centrat amb la reserva per el pas del carril “ACT”
construïdes en acer soldat
caixes de desguàs i canaletes per a desguàs
fixació a l’agulla mitjançant soldadura i perns
tapa exterior
protecció contra la corrosió

B) Caixa del dispositiu d’accionament.

 Carcassa de xapa d’acer, amb característiques compatibles dimensionals i constructives amb el
sistema ACT







Subjecció de la tapa mitjançant cargols
Junta estanca del perfil a la tapa
Junta a la zona de barres mitjançant acordió
Altura ajustable
Junta estanca a l’aigua en el pas d’eixos d’accionament

C) Accionament.

 De tipus electrohidràulic, alimentat a 230V CA.
 Paquet de ressorts amb aplicació progressiva de la força de pressió.
 Amortiment hidràulic per canvi de posició d’agulla sense sorolls i amb desgast reduït, amb modificació
de la velocitat de moviment.

 Moviment mecànic directe manual amb una carrera.
 Forrellat revisat mitjançant supervisors inductius de proximitat sense desgast o mitjançant
interruptors mecànics de fi de carrera.

 Bloqueig del comandament d’agulles quan està posada la barra d’enclavament.
 Força de maniobra (aprox.):
 Força de collament del paquet de ressorts
1250 N
 Força de retenció del forrellat
8000 N

8

Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
el seus annexes.
10.1.2.3.

Condicions del procés d'execució

El transport de la caixa de terra al cos de via es realitzarà amb dispositius elevadors adients. La caixa de
terra s’alinearà amb el dispositiu d’enclavament o amb les rosques d’unió per a les barres d’accionament i
de comprovació d’agulla. Es muntarà centrada entre els dos carrils. La cantonada superior de la caixa de
terra tancarà amb la cantonada superior del carril.
Les brides de subjecció de la caixa de terra se soldaran als contracarrils. S’instalꞏlaran les canaletes de
desguàs i es realitzarà la connexió elèctrica a la corresponent capseta de bornes.
Després es procedirà al muntatge de les barres d’accionament, respectant els parells de collament i
les longituds de rosca especificades pel fabricant. Es realitzarà l’ajustament dels dispositius de forrellat,
vigilant de no malmetre els cables de connexió.
Es verificarà la correcta dimensió de la zona on s’instalꞏlarà el carril “ACT”.
Es muntaran les barres d’accionament i les barres de comprovació d’agulla. Després s’ajustarà el paquet
de ressorts de les barres, la tensió de les quals haurà de venir ajustada de fàbrica.
S’ajustarà el dispositiu de tancament per a l’accionament amb una separació entre la punta de l’agulla
acoblada i el contracarril exterior (quan està muntat el forrellat) d’acord amb el perfil de la roda del material
mòbil utilitzat (al voltant de 4 mm), emprant una galga de xapa entre agulla i contraagulla.
Es realitzarà l’ajust dels següents punts:






Ajustament del forrellat de l’accionament.
Ajust del forrellat de comprovació d’agulla.
Ajust de la revisió de posició final en el comprovador d’agulla.
Ajustament de l’amortidor hidràulic.

En l’ajust de l’amortidor hidràulic cal tenir en compte que escurçar el temps de moviment pot fer
augmentar el soroll produït i el possible desgast.
10.1.2.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat instalꞏlada i provada, als preus indicats al Quadre
de Preus.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
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10.1.2.5.

Normativa de compliment obligatori

Addicionalment a la normativa de referencia del projecte es considerarà allò que estableixen les
Especificacions Tècniques i Instruccions Tècniques de Manteniment de ADIF.

Subministrament, instalꞏlació, proves i posta en servei de senyal de maniobra, amb presenyalització, suport
vertical i caixa botonera. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou enginyeria de detall, i petita
obra civil.
Totes les senyals i indicadors disposaran de plaques d’identificació.

10.1.2.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

Es verificarà:






















Ubicació, comprovant la coincidència amb les coordenades de replantejament.
Cablatge i connexió correctes, tant interior com exterior.

Es prestarà especial atenció al replantejament de les senyals de tal manera que el conductor del tramvia
no pugui veure el canvi d’aspecte de “MOVIMENT AUTORITZAT” a “MOVIMENT PROHIBIT” quan
comenci un itinerari.
Característiques constructives:

Fixació i estat de tirants

Ubicació:

Funcionament en posició normal i invertida.

Els senyals i indicadors s’emplaçaran fora del gàlib del tramvia. Els pals es muntaran sobre basaments de
formigó on s’hauran previst els corresponents ancoratges.

Funcionament manual amb accionament per barra portàtil.
Concordança de les indicacions de camp amb els elements de comandament i control,
complimentant registres.
Proves funcionals.
Assaig de rigidesa dielèctrica.
Mesura de la resistència d’aïllament.

Base:
El pal del senyal o indicador descansarà a la base, que tindrà 4 forats per a la seva fixació al basament de
formigó mitjançant els corresponents ancoratges. El material de la base serà el mateix que l’utilitzat per al
pal, amb el mateix acabat superficial.
Pal:

Comprovació dels sistemes de protecció i seguretat.

El pal es muntarà sobre la base. Estarà construït amb tub d’acer, galvanitzat, amb un gruix de galvanitzat
d’almenys 150 micròmetres. La base del pal es protegirà contra la corrosió mitjançant l'aplicació de pintura
epoxi fins a una alçada mínima de 50cm sobre la cota del paviment

Proves del motor.

El cable per a alimentar el senyal s’introduirà a través del pal fins al cap.

Comprovació del grau d’estancament.

Mesura de la resistència òhmica.
Identificació dels borns de connexió.

El pal tindrà la longitud necessària per fixar la carcassa del senyal de manera que la seva part inferior
estigui disposada almenys 2100 mm sobre el pla de rodolament. En el pal es fixarà una placa amb la
identificació del senyal.

Comprovació del forrellat.

Carcassa:

Mesura de les forces de maniobra i retenció.

Serà fàcilment practicable des de l’exterior. El cap de senyal es podrà orientar per tal de compensar el
possible desnivell de la fosa. La porta del senyal durà una finestra de ventilació tapada per una reixeta de
tela metàlꞏlica i una tapa amb la forma adequada per permetre la lliure circulació d’aire i impedir el pas
d’aigua de pluja.

Prova en buit.

Comprovació de la carrera de la barra de comandament.
Comprovació del grau d’estancament.
Mesura del gruix de pintura, aspecte final de l’acabat i tipus de protecció, per a la seva expedició a
l’obra.

10.1.3.
10.1.3.1.

GZA3 – SENYALS
Elements que contempla el plec

 GZA3Z001 - Senyal de maniobra
 GZA3Z002 - Plaques fixes “M” i “LM”
 GZA3Z005 - Recanvis Senyals per garantia de 2 anys (Fase 1)
10.1.3.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

Per aconseguir un tancament hermètic, la porta durà una junta al llarg de tot el bastiment, i per evitar
manipulacions indegudes, un cop instalꞏlat el senyal, el tancament s’efectuarà amb un cadenat.
La carcassa tindrà prevista la seva fixació al pal.
L’acabat de les diferents peces que formen el senyal haurà de respondre a les normes de pintat establertes
per la propietat.
Focus:
S’utilitzarà una matriu de LEDs connexionats a sectors colꞏlocats en paralꞏlel. Les característiques i la
densitat superficial de LEDs seran els adequats per obtenir una correcta visibilitat.
Els LEDs seran de color groc.

GZA3Z001 - SENYAL DE MANIOBRA
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La matriu de LEDs es protegiran de l’exterior amb plaques individuals de policarbonat d’un gruix suficient
per resistir impactes de pedres, etc., i tractament superficial del tipus “Hard Coat”, de manera que la duresa
sigui similar a la del vidre.
Les bornes hauran de presentar un accés fàcil de manera que es pugui realitzar la connexió dels conductors
sense dificultat.
Hauran de poder suportar, sense deteriorar-se ni deformar-se de manera perjudicial, els efectes mecànics
i elèctrics a què puguin estar sotmesos durant la seva utilització.
Possibilitaran, mitjançant la ilꞏluminació de matrius de LEDs independents, la representació dels següents
aspectes:

 Parada (tres cercles disposats horitzontalment)
 Autorització de pas via recta (tres cercles disposats verticalment)
 Autorització de pas via desviada (tres cercles, orientació vertical, formant un angle de 135º, orientat
cap a l’esquerra / dreta segons la configuració del desviament)

Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
el seus annexes.
10.1.3.3.

Condicions del procés d'execució

Abans de colꞏlocar la base s’ha de comprovar que la base superior del basament queda enrasada amb el
pla de rodolament.
La base dels senyals es fixarà a la base de formigó cargolant-la als ancoratges existents, quedant tots els
cargols ben collats per evitar que s’afluixin. Totes les volanderes de pressió hauran de quedar ben obertes.
L’orientació del senyal es realitzarà mitjançant el mecanisme de regulació articulat del cap abans esmentat.
Un cop orientat el senyal, aquest mecanisme haurà de quedar perfectament fixat.
El centre geomètric del senyal s’ubicarà a 2.5 m d’alçada sobre el pla de rodolament.
L’embornament dels cables secundaris es realitzarà en una caixa de connexió disponible en una arqueta
al peu del senyal, comunicada amb l’enclavament mitjançant una canalització multitubular.

Amb aquesta disposició es donarà servei a les configuracions de via que necessitin dues indicacions en el
senyal (parada)/(recta o desviada), o tres indicacions en el senyal (parada)/(recta)/(desviada).

Es realitzarà pelant el cable amb un pelacables en la longitud suficient, i collant els cargols de manera que
s’asseguri la connexió mecànica i elèctrica i s’eviti el seccionament per excés de pressió.

Totes les senyals de maniobra inclouran caixa botonera amb les següents característiques La botonera
estarà formada pels següents elements:

Per les caixes botoneres es respectaran les següents prescripcions:







3 Polsadors lluminosos (Funció de pulsació i indicació de petició rebuda).
1 Polsador per al reset de comptadors d’eixos.
1 pany elèctric.

10.1.3.4.

1 caixa botonera.

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat realment instalꞏlada i provada, als preus indicats al
Quadre de Preus.

1 regleta de borns per a embrancament de cables

Els polsadors s’ilꞏluminaran en els següents casos:

 Quan es rebi una petició de moviment d’agulla per l’equip de recepció de peticions de moviments
d’agulla des del tramvia. En aquest cas, el polsador corresponent (recta/desviada) s’ilꞏlumina un cop
s’ha rebut l’ordre des del tramvia de manera que, si no està permès sobrepassar un senyal (senyal
en vermell), el conductor pot comprovar visualment sense sortir del tramvia que la petició de
moviment d’agulla ha estat rebuda.

 Quan sigui accionat el polsador corresponent de la botonera(recta/desviada).
La caixa botonera tindrà una entrada practicable per a premsaestopes en la seva part inferior.
GZA3Z002 - PLAQUES FIXES “M” I “LM”
Subministrament i instalꞏlació de placa fixa per senyalització ferroviària. Inclou placa, cimentació i suport.
Completament acabada.
GZA3Z005 - RECANVIS SENYALS PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)
El contractista haurà d'indicar en la seva proposició una llista de recanvis estimada durant el període de
garantia (2 anys). Aquesta llista anirà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència
entre els recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix
projecte per als equips i per al servei de manteniment
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La caixa de polsadors vindrà muntada de fàbrica, preparada per al seu embornament directament als
cables de camp. Els cables s’introduiran a la caixa utilitzant premsaestopes. La caixa estarà fixada al
senyal de manera que el seu centre quedi fixat a 130 cm del terra.
Unitat i criteris d'amidament

Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.1.3.5.

Normativa de compliment obligatori

Addicionalment a la normativa de referencia del projecte es considerarà allò que estableixen les
Especificacions tècniques (ET) de RENFE per al subministrament de senyals, les Normes de RENFE
03.432.306, 03.432.318, 03.432.333 per al muntatge de senyals i el disposat a la CEI 529.
10.1.3.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

Es verificarà:







Ubicació del senyal, d’acord amb les coordenades de replantejament.
Inscripció en el gàlib i el respecte de les distàncies de seguretat.
Visibilitat del senyal, absència d’obstacles (publicitat, arbres). Des del senyal M o abans
Adequació del basament.
Adequació de les característiques del senyal d’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat 1.2. de la
present especificació.

 Connectat correctament (interior i exterior).
 Aspecte òptic, pintat i retolació correcta.
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Orientació de senyal.

GZA4Z002 - COMPTADOR D'EIXOS FRAUSCHER

Correspondència entre indicació del senyal i la seva funcionalitat.

Subministrament, instalꞏlació, proves i posta en servei de llaç de comptador d'eixos. Inclou cablejats fins a
l'armari d'enclavament, i interfícies de seguretat per a la connexió amb el mateix. Inclou enginyeria de
detall, i petita obra civil. Inclou els sensors de rodes, les targeta avaluadores i els cablejats complerts.

Correspondència entre indicació del indicador i la seva funcionalitat.
Tensions, consums i altres característiques elèctriques correctes, complimentant registres.
Concordança d’indicacions de camp amb els elements de comandament i control, complimentant
registres.

 Que la distància de visibilitat a la senyal és suficient respecte a la distància de frenat de servei del
tramvia.
Per a les caixes botonera es verificarà

 El correcte cablatge i connexions, tant interior com exterior.
 La correcta fixació al pal del senyal.
 La concordança de les operacions de petició de comandament des de botonera amb les entrades en
el mòdul de comandament.

 Concordança del senyal de “petició de comandament rebuda” en el mòdul de comandament amb la
indicació en el corresponent polsador lluminós.

 Reset comptadors d'eixos, per si té alguna interacció

Cada sensor de rodes estarà connectat a una targeta avaluadora a través d’un cable de senyalització de
4 fils. Aquest cable transmet l’alimentació al sensor de rodes i les dades de detecció d’eixos fins a la targeta
avaluadora.
La targeta avaluadora reuneix les dades de detecció d’eixos rebudes de tots el sensors de rodes associats
a una secció de detecció o circuit de via virtual, i genera una indicació de via lliure o ocupada per el tram
corresponent, que es transmet a través d’interfície de seguretat a l’enclavament.
Els panells davanters de les targetes de comptador d’eixos disposen de dos botons per al restabliment
preliminar.
GZA4Z003 - MODIFICACIÓ DE LA POSICIÓ DE LES ANTENES EMBARCADES DE SENYALITZACIÓ
FERROVIÀRIA
Realització de l'enginyeria de detall i la modificació física de la posició de les dues antenes de
comandament d'itineraris, completament acabada, provada i posada en servei. Inclou els cablejats
addicionals i les connexions que puguin ser necessàries per als 18 trens de la flota Trambesòs.
GZA4Z005 - MODIFICACIÓ DE LLAÇ DE COMANDAMENT AXIAL A LA VIA

10.1.4.
10.1.4.1.







GZA4 – COMANDAMENT I DETECCIÓ
Elements que contempla el plec

GZA4Z001 - Llaç de comandament d'itineraris preparat per “ACT”
GZA4Z002 - Comptador d'eixos Frauscher
GZA4Z003 - Modificació de la posició de les antenes embarcades de senyalització ferroviària
GZA4Z005 - Modificació de llaç de comandament axial a la via
GZA4Z007 - Recanvis Comandament i Detecció per garantia de 2 anys (Fase 1)

10.1.4.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZA4Z001 - LLAÇ DE COMANDAMENT D'ITINERARIS PREPARAT PER “ACT”
S’instalꞏlarà un sistema de transmissió sense fil d’ordres (agulla posició recta/desviada) des del vehicle a
la via per ràdio, format per un equip fix a terra i un equip embarcat.
Aquest projecte constructiu inclou el subministrament, instalꞏlació, proves i posta en servei de llaç de
comandament d'itineraris, apte per l'”ACT”. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou enginyeria
de detall, i petita obra civil, però no inclou el subministrament dels equips embarcats ja que estan inclosos
en l’adquisició de nou material mòbil (sí la seva modificació, al nivell dels trens existents)
El llaç de recepció es muntarà entre els dos carrils, descentrat cap a l’esquerra en el sentit de la marxa, de
mode que sigui compatible amb la implantació del carril conductor de l’”ACT” i rebrà el senyal emès des
de l’emissor del vehicle enviant-lo al receptor muntat a l’armari d’enclavament.
El llaç estarà configurat de manera que no hi hagi decrement de camp electromagnètic en la seva zona
central per evitar una manca de connexió al sistema de control.
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Modificació de llaç de comandament existent a TramBesòs, retirada del llaç i substitució per llaç descentrat
(a l'esquerra segons el sentit de la marxa), en qualsevol tipus de pavimentació. Inclou cablejat fins armari
d'enclavament existent, petita obra civil, proves, documentació i posta en marxa, així com treballs en horari
nocturn per evitar pertorbar l'explotació tramviària. En tractar-se d'un canvi significatiu segons el sistema
de gestió de Seguretat, ha de documentar-se adequadament, segons requeriments de la direcció
Faculatativa i entitats competents.
GZA4Z007 - RECANVIS COMANDAMENT I DETECCIÓ PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)
El contractista haurà d'indicar en la seva proposició una llista de recanvis estimada durant el període de
garantia (2 anys). Aquesta llista anirà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència
entre els recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix
projecte per als equips i per al servei de manteniment
Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
el seus annexes.
10.1.4.3.

Condicions del procés d'execució

GZA4Z001 - LLAÇ DE COMANDAMENT D'ITINERARIS PREPARAT PER “ACT”
L’equipament fix del sistema de petició de moviment d’agulles remot anirà muntat a l’armari d’enclavament
de trajecte, i es comunicarà amb el l’enclavament amb els corresponents senyals lliures de tensió
corresponents a: petició de via recta, petició de via desviada, pas de tren, error de transmissió.
El llaç s’allotjarà a l’interior d’un premuntatge de tub de plàstic, i es fixarà al terra amb morter en els punts
de bifurcació del llaç.
El llaç s’unirà al cable apantallat de comunicació amb l’equip receptor mitjançant un cable trenat despullat,
i la unió entre ambdós es farà en una caixa de via. Si la distància entre la part central del llaç i l’extrem del
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cable apantallat de comunicació amb el receptor fos superior a 10 m s’utilitzaria cable apantallat per a
aquesta connexió enlloc del cable trenat abans esmentat. La distància entre el llaç i l’equip receptor de
l’armari d’enclavament serà inferior a 400 m. L’apantallat només es connectarà a la part del receptor.
No es colꞏlocaran masses metàlꞏliques, cables actius (amb senyal entre 50 i 150 kHz) o circuits tancats
(per exemple peces d’acer forjat) sobre o sota del llaç de recepció.
Les dimensions del llaç seran les indicades en plànol i estarà desplaçat cap a l’esquerra en el sentit de la
marxa.
GZA4Z002 - COMPTADOR D'EIXOS FRAUSCHER
Els comptadors d’eixos es colꞏlocaran a la via seguint el següent procediment:








Marcar la posició de la caixa del comptador d’eixos
Tallar la gola del carril
Soldar la carcassa al carril
Colꞏlocació de l’aïllament de la carcassa
Connexió del tub de drenatge i control
Estesa dels cablejats y connexió al cap sensor i a la targeta avaluadora

10.1.4.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat instalꞏlada i provada, als preus indicats al Quadre
de Preus.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.1.4.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.1.4.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

GZA4Z001 - LLAÇ DE COMANDAMENT D'ITINERARIS PREPARAT PER “ACT”
Es verificarà:






Es verificarà que un cop realitzada la modificació, no s’ha produït cap pèrdua de funcionalitat
GZA4Z005 - MODIFICACIÓ DE LLAÇ DE COMANDAMENT AXIAL A LA VIA
Es verificarà que un cop realitzada la modificació, no s’ha produït cap pèrdua de funcionalitat
10.1.5.
10.1.5.1.






GZA5 – ESTUDIS I PROVES
Elements que contempla el plec

GZA5Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZA5Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZA5Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZA5Z008 - Proves i posta en servei (Fase 1)

10.1.5.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZA5Z005 - DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ (FASE 1)
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
Inclou la documentació dels dos enclavaments Glòries i Terminal Provisional de Verdaguer, documentació
funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació i Manteniment, incloent
‘hi l’ús del sistema VABTrack amb les modificacions realitzades, inclosa la commutació entre PCC’s.
L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
GZA5Z006 - ENGINYERIA DE DETALL (FASE 1)

Cablatge i connexions correctes.
Adequació de les dimensions, longituds, etc. segons el que s’ha especificat en el present Plec.

GZA5Z007 - FDMS I SISTEMA DE QUALITAT (FASE 1)

Comprovació de la transmissió, complimentant registres.

Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació, i demostració de seguretat GAME.

Es verificarà:
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GZA4Z003 - MODIFICACIÓ DE LA POSICIÓ DE LES ANTENES EMBARCADES DE SENYALITZACIÓ
FERROVIÀRIA

Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de la part de senyalització ferroviària, especificacions
funcionals i tècniques complertes dels equips i les interfícies, incloent-hi interfície amb la senyalització
viaria (sistema de semàfors)

Ubicació, comprovant coincidència amb les coordenades de replantejament.

GZA4Z002 - COMPTADOR D'EIXOS FRAUSCHER






 Totes les proves s’efectuaran completant registres

Correcta instalꞏlació contra via
Correcta detecció

Al nivell de la Seguretat, l’Adjudicatari realitzarà demostració GAME segons metodologia STRMTG per a
demostrar que la nova situació es, al nivell de la seguretat, globalment equivalent com a mínim a l’existent
abans de la intervenció.
El Contractiste haurà de seguir les directrius fixades pel Pla de Seguretat ferroviària de l'ATM i el Sistema
Gestió Seguretat Tramviària de l'operador.

Correcta funcionalitat reset
Correcte drenatge
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Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
GZA5Z008 - PROVES I POSTA EN SERVEI (FASE 1)
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades, incloent expedició de certificació de seguretat.
A continuació es defineixen, de mode no exhaustiu, els conjunts de proves a realitzar:
Proves de muntatge







Consum i temps de resposta dels circuits de via virtuals.
Temps de transmissió de telegrames dels equips de teletransmissió a prova de fallada.
Verificació dels aspectes dels senyals lluminosos.
Mesura i ajust de la sensibilitat dels comptadors d’eixos.
Verificació del corrent de maniobra dels accionaments elèctrics.

Proves de posada en servei
Des de l’enclavament instalꞏlat a cada armari de senyalització de trajecte s’executarà el protocol de proves
que permeti verificar el compliment del programa d’explotació. Per fer-ho, es verificarà l’arribada de
comprovacions de:







Senyals lluminosos.
Ocupació i alliberament de circuits de via virtuals
Accionaments elèctrics d’agulles. Maniobra i comprovació.
Sistema de petició remota d’itinerari (material embarcat –material a la via)
Botoneres de comandament.

També es comprovarà el compliment de les condicions de seguretat relatives a:







Itineraris.
Enclavaments i desenclavaments de motors d’agulla.
Bloqueigs.
Incompatibilitat de moviments.
Anulꞏlació de comandaments.

Proves dinàmiques

 Es realitzaran proves amb el material mòbil, verificant-se tots els itineraris possibles, al nivell del bon
funcionament del sistema integrat.

 Inclouran les comprovacions amb els dos PCCs (sistemes VABTrack) incloent l’ús normal-reserva
dels dos aplicaciós (TramBaix- TramBesòs)
10.1.5.3.

Condicions del procés d'execució

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.1.5.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra, als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.1.5.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.1.5.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
10.1.6.
10.1.6.1.

GZA6 – SISTEMA DE SUPERVISIÓ
Elements que contempla el plec

 GZA6Z003 - Modificació sistema VAB Track (Enclavament Glòries)
10.1.6.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZA6Z003 - MODIFICACIÓ SISTEMA VAB TRACK (ENCLAVAMENT GLÒRIES)
Modificació de Sistema VAB track, sinòptic i base de dades per adaptar-lo a la nova situació associada a
l’enclavament Glòries, a tots els nivells.
S’inclouen les proves del sistema VABTrack modificat..

Es constatarà l’execució de les ordres relatives a:

 Aspecte dels senyals.
 Moviment d’accionaments elèctrics d’agulles.
 Establiment de bloqueigs i itineraris.
Proves d’interfícies

 Interfície amb sistema de semàfors
 Interfície amb comunicacions i amb el sistema VABTrack
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10.1.6.3.

Condicions del procés d'execució

Aquestes adaptacions es realitzaran de mode que no siguin disruptives per al servei comercial, tant a
nivell d’horaris de treball como a nivell de configuració, de la manera més transparent possible per a
l’operador de la línia TramBesòs.
10.1.6.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per actuació completada i verificada per la Direcció d’Obra,
als preus indicats al Quadre de Preus.
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10.1.6.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.1.6.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

Serà necessària l’acceptació de les modificacions per la Direcció d’Obra.
10.2.

GZB - EQUIPAMENT DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA

10.2.1.
10.2.1.1.








GZB1 - SISTEMES DE DETECCIÓ
Elements que contempla el plec

GZB1Z001 - Sistema de detecció embarcat per àmbit ACT (per tramvia)
GZB1Z002 - Detector sòl per àmbit ACT
GZB1Z003 - Sistema de detecció embarcat per a infraestructures existents
GZB1Z004 - Detector sòl per a infraestructures existents
GZB1Z005 - Receptor Sistema de petició degradada
GZB1Z007 - Recanvis Detecció de Senyalització Viària per garantia de 2 anys (Fase 1)

10.2.1.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZB1Z001 - SISTEMA DE DETECCIÓ EMBARCAT PER ÀMBIT ACT (PER TRAMVIA)
Inclou, per cada tranvía, dues unitats d'interfície embarcada, dues cojunts d'antenes emissores i
receptores (1 per cabina), dues interfícies sèrie per a comunicació amb unitats SAE embarcades.
Disposa de les funcions:

 Comandament de sortida imminent
 Transmissió de la informació: tipus de vehicle, tipus de longitud de vehicle i identificador del vehicle
 Localització via les antenes
Inclou:

 2 peças de suport del conjunt emissor / receptor, incloent atenuador de vibració (silent-bloc).
 2 peças de suport o enrackat de la unitat embarcada d'interfície.
 Els cables necessaris per a la instalꞏlació d'aquests elements, a excepció d'aquells posats a
disposició pel material mòbil entre la cabina i el connector disposat sota la cabina (a definir amb
l'operador)

 Els cables i connectors necessaris per a la connexió Ethernet entre les unitats d'interfície embarcades
i el calculador SAE, a excepció d'aquells posats a disposició pel material mòbil.
Totalment compatible amb “GZB1Z002 - Detector sòl per àmbit ACT”.
GZB1Z002 - DETECTOR SÒL PER ÀMBIT ACT
Les antenes / bucles destinats a la prioritat semafòrica en l'àmbit ACT seran diferencials amb l'objectiu
de fiabilitzar la detecció i minimitzar els efectes d'acoblament i de pertorbació de sistemes externs i / o el
retorn de corrents de tracció pels rails.
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Hauran de ser elements prefabricats de dimensions i funcionalitats compatibles amb el sistema ACT
finalment instalꞏlat.
Inclou: antena selectiva / magnètica (per a velocitats de circulació de fins a 70km/h), mòdul d'adaptació en
sòl (amb cablejat de connexió cap a l'antena de fins a 5 m) i unitat d'interfície sòl (detector) per regulador
semafòric.
Inclou: cablejat de connexió Ethernet cap al regulador de fins a 5m, y cablejat d'alimentació elèctrica 24Vdc
de fins a 5m.
Disposa de les funcions:






Sortida presència de vehicle mantinguda magnèticament
Sortida imminent
Detecció magnètica
Recepció y transmissió de la informació: tipus de vehicle, tipus de longitud de vehicle i identificador
del vehicle

 Informació de fallida
I es comunicarà amb el regulador amb els corresponents senyals lliures de tensió. Totalment compatible
amb “GZB1Z001 - Sistema de detecció embarcat per àmbit ACT (per tramvia)”.
Les antenes / bucles preconitzades seran de forma rectangular i cablejades en forma de 8. Inclouen
diverses espires acoblades el nombre variarà en funció de la dimensió, de l'aplicació i eventualment de
l'entorn. Segons els condicionants d'operació i instalꞏlació plantejats, es consideren bucles prefabricats
d'ample reduït (30cm) i longitud aproximada de 6 m (compatible amb una velocitat de circulació de 70km /
h)
El cable de connexió entre el mòdul d'adaptació sòl (situat en una arqueta pròxima a l'antena bucle) i la
unitat d'interfície del detector en àmbit ACT (situat a l'armari regulador) serà de tipus cable multiparell de
tipus ZPAU, K23, T13 o equivalent, amb doble blindatge (amb blindatges connectats a terra costat armari
regulador), secció mínima de conductors de 0,75mm2 i fins a 12 parells (segons funcionalitat del detector).
El llaç s’allotjarà a l’interior d’un premuntatge de tub de plàstic, i s’instalꞏlarà dins d’un revestiment de
formigó abocat in situ per assegurar la fixació del detector
Haurà de realitzar un estudi detallat d'implantació en corba, considerant la ubicació de l'emissor embarcat.
Aquests dispositius selectius han de funcionar fora dels rangs de freqüència dels detectors de bucles
inductius per no interferir en el seu funcionament i generar disfuncions. De manera general, la
freqüència portadora utilitzada ha de situar-se per sobre dels 125KHz per Minimitzar qualsevol interferència
amb altres sistemes habituals.
De manera indicativa, s'estableixen a priori les següents distàncies a respectar entre les antenes bucles i
els elements següents:

 Sistemes de detecció per bucle inductiu (20 à 100kHz): La distància mínima a respectar a un i altre
costat dels detectors és de 2m sobre una mateixa via

 Circuits de via (dades a confirmar pel subministrador): respecte a la freqüència de treball de circuits
de via tradicionals (20 à 30 KHz), les distàncies a respectar són les mateixes d'pels detectors
inductives, 2m. En absència de dades confirmades, per seguretat, es preconitza una distància de 3
m.
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 Sistema de petició d'itinerari: mateix criteri que per als bucles inductives, 2m mínim.
 Altres sistemes potencialment pertorbadores no identificats: es preconitza una distància mínima de
3 m.
De manera general, aquestes regles d'implantació han de ser confirmades per mitjà d'una anàlisi de
potència espectral dels sistemes potencialment pertorbadores, a realitzar pel Contractista.
Amb l'objectiu d'evitar problemes funcionals, s'han de respectar les següents prescripcions pel que fa a la
ubicació dels detectors:

 S'evitaran cables de potència, de senyals elèctrics o de comunicacions sota l'antena / bucle i al seu
entorn.

 El cable de connexió entre el mòdul d'adaptació en sòl i la unitat d'interfície sòl (detector) per regulador
semafòric ha de ser blindada amb la massa connectada al costat de la unitat d'interfície (regulador).

 Igual que per a les antenes / bucles, l'estesa de cables de potència de senyals elèctrics i de
comunicacions en paralꞏlel als cables de connexió s'ha d'evitar

 Sense massa metàlꞏlica en o sota el circuit de la detecció magnètica de l'antena amb un perímetre
de seguretat de 50 cm al voltant de l'antena del bucle.

 En el perímetre de l'antena del bucle i el cable de connexió, prohibiu qualsevol cable que generi
pertorbació elèctrica a la banda de 20 a 150 KHz.

 La unió equipotencial dels rails no s'ha de situar a menys de 2 m aigües a dalt i a menys de 10mn
aigües a baix dels bucles.

 La longitud del cable de connexió entre el mòdul d'adaptació sòl (situat en una arqueta pròxima a
l'antena bucle) i la unitat d'interfície del detector (situat a l'armari regulador) ha de ser inferior a 1200
m

 Per tal d'optimitzar la qualitat dels intercanvis de la transmissió bidireccional a terra, la cua de l'antena
del circuit ha de ser el més curta possible i la seva longitud no pot superar els 5 metres fins al punt
de connexió del mòdul d'adaptació en sòl.

 La sortida de la cua de l'antena sota els rails es realitzarà de manera perpendicular als mateixos hi
ha vorells d'un tub. La cua de l'antena del bucle és allunyarà, tant com sigui possible, dels rails amb
una distancia mínima de 100 mm.

 La connexió del mòdul d'adaptació en sòl a la cua de l'antena del bucle i al cable de connexió ha de
ser estanc. Aquest segell es pot aconseguir amb una caixa de connexions o un kit de connexió
segellat.
GZB1Z003 - SISTEMA DE DETECCIÓ EMBARCAT PER A INFRAESTRUCTURES EXISTENTS
Transceptor de curt abast de freqüència dual per a transmissió / recepció, model MOL81 1350 de Balogh
o similar.
Disposa de les funcions:

 detecció de presència de balisa
 estat de funcionament
Inclou:

 1 peça d’adaptació o suport del conjunt.
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 Els cables i connectors necessaris per a la connexió entre l'equip i el calculador SAE, a excepció
d'aquells posats a disposició pel material mòbil

 Els cables i connectors necessaris per a l'alimentació elèctrica de l'equip, a excepció d'aquells posats
a disposició pel material mòbil.
Totalment compatible amb “GZB1Z004 - Detector sòl per a infraestructures existents”.
GZB1Z004 - DETECTOR SÒL PER A INFRAESTRUCTURES EXISTENTS
Detector sòl monobloc amb antena integrada, model DMOL201 1350 de Balogh o similar.
Inclou: multiconductor blindat de fins a 10m, connectors i/o caixa estanca de connexió, per longituds
superiores a 10m
Disposa de les funcions:

 detecció de presència de balisa
 estat de funcionament
Totalment compatible amb “GZB1Z003 - Sistema de detecció embarcat per a infraestructures existents”.
Tota adaptació a nivell maquinari, programari o de programació necessària per mantenir la funcionalitat
actual de les cruïlles afectats en fase final i en fase intermèdia de coexistència amb els detectors existents.
Inclou la desinstalꞏlació diferida del detector existent després de la fase de coexistència, inclosa la retirada
del cablejat del mateix.
Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil de adaptació
El detector estarà equipat amb un detector blindat de 3 conductors sense connector. dimensions:







Llarg:

240 mm

Ample:

80 mm

Profunditat:

42 mm

Àrea de detecció longitudinal:

1500 mm

Àrea de detecció transversal:

200 mm

Característiques intrínseques:











Tensió d'alimentació 24 V (entre 12 i 30V)
Consum 50 mA
Protecció contra inversió de polaritat Si
Protecció contra curtcircuits Si
Temperatura de funcionament -40º a + 70ºC
Índex de protecció IP 67
Material de la caixa PA6
Pes 1000 g
Intensitat de corrent màxima 200 mA

Instalꞏlació:
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S'ha de deixar un corredor lliure de metall al voltant del detector.

 Distància lliure al llarg de l'equip:
 Distància lliure a l'ample de l'equip:
 Distància mínima transversal entre equips:

100 mm

Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
el seus annexes.

100 mm

10.2.1.3.

1.500 mm

Abans d’instalꞏlar els detectors:

Registre:
Cadascun dels detectors s'instalꞏlarà en un registre no metàlꞏlic de dimensions mínimes 300x500x 200
mm. S'evitarà l'acumulació d'aigua a la caixa del detector, instalꞏlant drenatge si cal a causa de la ubicació
del detector, s'evitarà la colꞏlocació de peces metàlꞏliques a una distància inferior a 100 mm del detector,
el fons de formigó per al suport del detector serà pla, allisat i paralꞏlel al pla de rodament, i la tapa del
detector no serà metàlꞏlica.
Es preveu en una etapa transitòria de substitució dels detectors existent pels nous equips, la instalꞏlació
temporal de tots dos dispositives en els registres existents. Si qualsevol mal funcionament de qualsevol
dels dos dispositives fora constatat en aquest període, correria a càrrec de l'Adjudicatari la realització de
les prestacions de adapatción d'obra civil necessàries per a l'esmena d'aquestes disfuncionalitats.

Condicions del procés d'execució

 S'ha de fer 1 replanteig del conjunt que ha d'aprovar la Direcció d’Obra.
 Es verificaran in situ les condicions d’incompatibilitat definides als capítols anteriors
Per als detectors a instalꞏlar en infraestructures existents, abans de la seva instalꞏlació preliminar en els
encaixos existents, compartint espai amb els detectors actuals, i en funcionament simultani amb els
mateixos, es procedirà a realitzar una prova pilot, que permeti confirmar la completa funcionalitat del
sistema, d'acord amb els requeriments del present projecte, tant per als nous equips com per als existents.

GZB1Z005 - RECEPTOR SISTEMA DE PETICIÓ DEGRADADA

Les condicions d'execució i els resultats obtinguts hauran de ser validats per la Direcció d’Obra. Qualsevol
mal funcionament constatat suposarà la impossibilitat de procedir a la instalꞏlació de la resta de detectors.
Qualsevol adaptació d'obra civil, cablejat o programacióbn del regulador que s'hagi de dur a terme per
esmenar els disfuncionaments constatats en la prova pilot són a càrrec de l'adjudicatari del present
contracte. Un cop realitzades aquestes adaptacions es procedirà a la repetició de la prova pilot.

El receptor a Instalꞏlar dins de l'abast del present projecte ha de ser totalment compatible i funcionalment
idèntic als existents en les xarxes TramBaix i TramBesòs.

10.2.1.4.

Es defineixen a continuació les principals especificacions dels elements existents:

Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.

 Principals Característiques tècniques del Receptor:
 Canals: 1
 Codificació: Trinaria
 Tipus d'Antena: Exterior.
 Grau de protecció: IP547
 Alimentació: 220V 50Hz
 Pes: 487,6 g.
 Dimensions: 100x152x53.5 mm
 Nombre de contactes de sortida: 1
 Tipus de contactes de sortida: Lliure de Potencial Commutats 8 A.
 Principals característiques tècniques de l'emissor:
 Canals: 1
 Codificació: Trinaria
 Tipus d'Antena: Interior.
 Abast: 10 m
GZB1Z007 - RECANVIS DETECCIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)
El contractista haurà d'indicar en la seva proposició una llista de recanvis estimada durant el període de
garantia (2 anys). Aquesta llista anirà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència
entre els recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix
projecte per als equips i per al servei de manteniment
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Unitat i criteris d'amidament

Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.2.1.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referència del projecte.
10.2.1.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

OPERACIONS DE CONTROL:
Es verificarà:






Comprovació topogràfica de la situació i colꞏlocació de tots els detectors.
Inspecció visual de l'estat general dels detectors.
Cablejat i connexions correctes de tots els detectors.
Adequació de les dimensions, longituds, etc. segons el que s’ha especificat en el present Plec de
tots els detectors.

 Comprovació de la transmissió, complimentant registres de tots els detectors.
 Comprovació de les resistències sèrie, rang d'inductància i resistència d'aïllament de tots els
detectors
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la Direcció d’Obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
10.2.2.
10.2.2.1.






GZB2 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
Elements que contempla el plec

GZB2Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZB2Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZB2Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZB2Z008 - Proves i posada en servei (Fase 1)

10.2.2.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZB2Z005 - DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ (FASE 1)
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.
L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.

Des de l’enclavament instalꞏlat a cada armari de senyalització de trajecte s’executarà el protocol de proves
que permeti verificar el compliment del programa d’explotació. Per fer-ho, es verificarà l’arribada de
comprovacions de:

 Senyals lluminosos.
 Ocupació i alliberament de detectors
Proves d’interfícies

 Interfície amb el regulador
 Interfície amb el SAE
Proves dinàmiques

 Es realitzaran proves amb el material mòbil, verificant-se tots els deteccions, al nivell del bon
funcionament del sistema integrat.
10.2.2.3.

Condicions del procés d'execució

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.2.2.4.

Unitat i criteris d'amidament

GZB2Z006 - ENGINYERIA DE DETALL (FASE 1)

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.

Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de la part de senyalització viària, especificacions
funcionals i tècniques complertes dels equips i les interfícies.

10.2.2.5.

GZB2Z007 - FDMS I SISTEMA DE QUALITAT (FASE 1)
Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.
Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat i Seguretat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDMS on
definirà, d’acord amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors
seran verificats durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la
instalꞏlació.
GZB2Z008 - PROVES I POSADA EN SERVEI (FASE 1)
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.
A continuació es defineixen, de mode no exhaustiu, els conjunts de proves a realitzar:
Proves de muntatge

 Temps de transmissió de telegrames dels equips de teletransmissió.
 Verificació dels aspectes dels senyals lluminosos.
Proves de posada en servei

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.2.2.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
10.2.3.
10.2.3.1.

GZB3 – SEMÀFORS TRAMVIARIS
Elements que contempla el plec

 GZB3Z001 - Semàfor tramviari tipus TRAM, inclòs suport
 GZB3Z002 - Semàfor tramviari tipus TRAM, inclòs suport fusible
 GZB3Z004 - Recanvis Semàfors de Senyalització Viària per garantia de 2 anys (Fase 1)
10.2.3.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZB3Z001 - SEMÀFOR TRAMVIARI TIPUS TRAM, INCLÒS SUPORT
Elements per a semaforització tramviària fixats al seu suport.
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents:
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Semàfor tramviari 13/200 amb tecnologia LED.
Columna semáforica de acer, de 2,4mts d'altura
Columna semáforica fusible, de 2,4mts d'altura

En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra.

Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes:

Toleràncies d'execució:








Baixant per semàfor en bàcul
Seient d’acer galvanitzat per a bàcul
Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm
Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor

 Replanteig± 5 cm
 Alçàda + 5 cm / - 0 cm
 Verticalitat ± 10 mm/3 m

Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm

Ha d’estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament al eix de la columna mitjançant maniguet
roscat i femella o lateralment, mitjançant dos suports fixats a la columna.

Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals

SEMÀFOR TRAMVIARI :

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:









Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que li correspongui estigui a la
alçària indicada a la Direcció d’Obra respecte a la rasant del paviment.

Replanteig
Fixació del suport
Comprovació de la visibilitat
Correcció de la posició si fos necessària
Muntatge, fixació i anivellament del semàfor
Connexió i colꞏlocació del semàfor
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

Aquestes unitats d'obra no inclouen el basament per al suport que haurà de ser executat per l'obra civil,
així com deixar els perns adequats

Les característiques constructives dels semàfors seran les que defineix la norma EN 12368. El material
constructiu dels semàfors serà policarbonat, amb les següents característiques :

 Propietats mecàniques: ha de complir els requisits de capacitat d'absorció d'energia que defineix
la norma EN-60598-1 punt 4.13.4 (resistència a l'impacte), i presentarà una tensió límit a la
flexió segons norma ISO 178 superior a 95 MPa (950 kp/cm2) i una resistència a la tracció segons
norma ISO 899-1 superior a 40 MPa (400 kp/cm2).

 Propietats tèrmiques: presentarà una excelꞏlent estabilitat tèrmica fins a 130ºC, sense deformació
 Propietats químiques: haurà de ser estable respecte a l'acció dels àcids minerals fins a
concentracions elevades i a solucions salines, neutres o àcides.

 Comportament respecte als agents atmosfèrics: a temperatura ambient i amb una humitat relativa de
l'aire del 60% absorbirà com a màxim el 0,15% en pes d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Els semàfors estaran formats a partir de mòduls unifocals, aconseguint-se els capçals semafòrics de dos
i tres mòduls per mitjà de l'adaptació de mòduls simples, en forma que presenten, una vegada adaptats,
una estructura rígida equivalent a la que formaria una sola peça unitària.

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada, amb les correccions de replanteig aprovades per la
Direcció d’Obra.

El conjunt de mòduls que conformen un semàfor hauran de ser, una vegada adaptats, totalment estancs
a la pols i a la humitat, presentant un nivell d’estanqueïtat IP55 o superior, segons norma EN60529.

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat
del semàfor o una força del vent de 150 km/h.

Les característiques tècniques comunes als semàfors de LEDs, són:

Les unitats d'obra inclouen base de fixació a basament.

No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. La instal.lació ha de
quedar protegida amb un relé diferencial.
Ha de ser visible des d'una distància de 70 metres.

Tensió d'Alimentació:

Rang de
funcionament

Temperatures

230V 50Hz +10% -15%.

ambient de

-10ºC 60ºC.

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

 Distància a GLO: >= 40 cm
 Distància a la calçada: >= 50 cm (o valor imposat per ordenances municipals)
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Les perforacions per l'ancoratge de l’element de suport del semàfor corresponent han de restar a la posició
correcta.
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Esperança de vida

12 anys.

Suport de LEDs

Targeta de circuit imprès frontal negre.

Tipus de LEDs

de 5 mm. d'òptica transparent i alta brillantor

Disposició

Branques de 9 LEDs per branca
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Components electrònics addicionals

Regulador de tensió D.C./D.C. d'alt rendiment i matriu de LEDs



Dimensions aproximades: 270x265x300 mm.

COLUMNES:
Les característiques funcionals comuns als semàfors de LEDs, són:

 LEDs protegits internament contra sobre-corrent.
 Sistema de desconnexió quan la tensió d'alimentació no arriba a un llindar.
 Histèresis de connexió / desconnexió davant fluctuacions de tensió prop del punt d'apagada
(reconnexions contínues).

 Sistema limitador de la intensitat en l'arrencada per a protecció dels equips de control i allargament
de la seva vida efectiva.

 Compensació de la intensitat lluminosa en cas d'avaria en LEDs.
 Els leds utilitzats tindran una vida mitjana de 100.000 hores.

Les columnes compleixen amb la següent normativa vigent HD 638 S1 Road Traffic signal Systems.
Les columnes instalꞏlades sobre basament de formigó, són elements de sustentació directa dels diferents
tipus de semàfors o de suports per subjecció dels mateixos.
Les columnes seran:

 En tub d’acer de 4 mm d’espessor i 4” de diàmetre
Les columnes disposen a la seva part inferior d'una obertura per facilitar l'operació de connexió del cable
de presa de terra, quedant aquesta oculta a través d’una base mòbil que es fixa per mitjà de cargols del
tipus “allen”.

Les dimensions visibles de les lents seran de 200 mm de diàmetre i de 200 mm. de costat.

Totes les columnes fabricades en xapa d’acer estan protegides per mitjà d’un procés de galvanització en
calent por immersió.

El sistema de leds no necessita de lents ni gravats en les mateixes. Les figures, siluetes, fletxes i altres
senyals informatius es realitzaran mitjançant matriu de punts de leds.

COLUMNES FUSIBLES:

Cada cap de semàfor tramviari disposarà de:

 Un mòdul de LEDs tipus "Triangle blanc de presenyalització" amb les següents característiques:
 Els Leds seran blancs
 Ha de tenir forma triangular sobre un cos de 200 mm
 Estarà format per 72 leds
 Tindrà coberta de Policarbonat, suports i connectors, al costat d'una font d'alimentació.
 Alimentació 230 V 50 Hz + 10% -15%
 Potència 6.6w ± 10%
 Intensitat Lluminosa:
 Mínim: 189 cd.
 Típic: 311cd.
 Dimensions aproximades: 270x265x300 mm.
 Dos o tres semàfors de leds, "Franja blanca" per al tramvia amb les següents característiques:
 Els Leds seran blancs
 Ha de tenir forma triangular sobre un cos de 200 mm
 Estarà format per 36 leds
 Tindrà coberta de Policarbonat, suports i connectors, al costat d'una font d'alimentació.
 Alimentació 230 V 50 Hz + 10% -15%
 Potència 3.5w ± 10%
 Intensitat Lluminosa::
 Mínim: 94cd.
 Típic: 155 cd.
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Els suports "fusibles" no han de presentar un parell resistent superior a 570 daNm.
L'adjudicatari del contracte presentarà un certificat confirmant l'adequació a aquest requeriment per a
aprovació de la Direcció d’Obra (dossier justificatiu de fusibilitat).
Els suports "fusibles" hauran d'estar convenientment identificats mitjançant identificació permanent.
BÀCULS:
Els bàculs són elements de sustentació que permeten la fixació d’un conjunt de semàfors mitjançant la
utilització d’allargadors amb baixants i de suports.
Els bàculs compleixen amb la següent normativa vigent: HD 638 S1 Road Traffic signal Systems.
Els bàculs disposen en el seu baixant d’un sistema de fixació composat per una platina en angle recte per
fixació posterior del cos del semàfor i d’un suport especial que incorpora un mànec i, la seva corresponent
femella d’1 polzada i ½ per fixació del semàfor en posició vertical.
Junt a la base de fixació, els bàculs també disposen d’una obertura protegida amb porta per facilitar la
instalꞏlació del cablejat intern, cablejat extern, connexió de cables d’energia i connexió del cable de circuit
de terres.
Els bàculs estan construïts amb xapa d’acer de 4mm d’espessor galvanitzada en calent per immersió.
La secció dels bàculs es troncocònica decreixent i afegeix a la base, mitjançant soldadura, una platina de
forma circular, cartell triangular i quatre forats rasgats a la base, a fi de permetre l’ajust horitzontal òptim
del conjunt semàfor/bàcul.
El sistema d’ancoratge és per mitjà de subjecció al basament de formigó que està provist de 4 perns de
24mm de diàmetre amb les seves corresponents volanderes i femelles i, un tub de PVC de 4” permetent
aquest l’entrada directe de cables a l’interior del bàcul.
Els allargadors incorporen a la punta dues platines en forma d'"U” invertida per fixació del baixant i a l’altre
extrem quatre f or ats rasgats, permetent aquests, l’ajust vertical del semàfor. Una vegada ajustada la
posició correcta del semàfor, l’allargador es fixa definitivament a la punta del bàcul mitjançant dos claus,
volanderes i femelles.
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El baixant de sustentació del semàfor incorpora una platina soldada a meitat de la fusta, al qual coincideix
amb la part posterior del semàfor i ala seva base un suport a 90º, a fi de permetre la fixació.

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. La
instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

Tots els bàculs estan protegits per mitjà d’un procés de galvanització en calent per immersió.

Es seguiran en tot moment les directives del "Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió."

SUPORTS:

GZB3Z004 - RECANVIS SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE
1)

Els suports són elements de sustentació que permetin la fixació d’un semàfor o d’un conjunt de semàfors
mitjançant la utilització de les corones dentades, mànecs i femelles d’1 posades i ½ que incorporen.
Els suports compleixen amb la següent normativa vigent: HD 638 S1 Road Traffic signal Systems. Els
suports estan fabricats en alumini injectats.
Depenent de la quantitat de semàfors i de les característiques del muntatge, els models de suports a ser
utilitzats a les instalꞏlacions de semàfors són les següents :

 Model de suport senzill, per instalꞏlació d’ 1 (un) semàfor o d’ 1 (un) suport doble;
 Model suport doble, per instalꞏlació de 2 (dos) semàfors.
Els suports senzills podran fixar-se directament en columnes o bàculs a través dels següents elements:

 2 (dos) volanderes planes zincades M10 segons norma DIN 9021;
 2 (dos) cargols zincats de 3/8” – rosca W x 40mm de llarg segons norma DIN 933 8.8, o M8 x 40mm
de llarg, ambdós de capçal hexagonal.
COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS :

El contractista haurà d'indicar en la seva proposició una llista de recanvis estimada durant el període de
garantia (2 anys). Aquesta llista anirà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència
entre els recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix
projecte per als equips i per al servei de manteniment
Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
el seus annexes.
10.2.3.3.

Condicions del procés d'execució

Abans de colꞏlocar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la Direcció d’Obra.
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312
i UNE 135314.

Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns.

10.2.3.4.

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. La
posició dels perns ha de ser la reflectida a la Direcció d’Obra.

Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la Direcció d’Obra, i aprovada per la mateixa.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. Longituda
dels perns

Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.

 Si l’alçada del suport: <= 240 cm  alçada del pern: >= 25 cm
 Si l’alçada del suport: > 240 cm  alçada del pern: >= 50 cm
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES:
Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de sostenir. Han de quedar
units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos adequats.
Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element vertical de suport.
Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del element vertical de
suport.
El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar allotjat en el seu
interior.
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la Direcció d’Obra.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m.
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10.2.3.5.

Unitat i criteris d'amidament

Normativa de compliment obligatori

Seran d'aplicació com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions
i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin o s'oposin al que en el
mateix s'especifica.

 Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada per
RD Llei 339/90 de 2 de març.











Reglament General de Circulació. Reial Decret 13/1992 de 17 de gener.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Decret 3275/82).
Normes UNE 135.401

Equipament per a la senyalització viària - Reguladors de trànsit

UNE 135401 - 1 - EX

Característiques funcionals

UNE 135401 - 2 - EX

Mètodes de prova

UNE 135.401-3

Característiques elèctriques

UNE 135.401-6

Compatibilitat electromagnètica

UNE-EN 12368

Equips de control de trànsit. Caps de semàfor

UNE-EN 12675

Semàfors. Requisits funcionals de seguretat
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UNE-HD 638







UNE-HD 638 S1 Sistemes de senyalització de trànsit viari

IEC 60950-22

Seguretat d'equips d'ús exterior

El cable de connexió entre el mòdul d'adaptació sòl (situat en una arqueta pròxima a l'antena bucle) i la
unitat d'interfície del detector en àmbit ACT (situat a l'armari regulador) serà de tipus cable multiparell de
tipus ZPAU, K23, T13 o equivalent, amb doble blindatge (amb blindatges connectats a terra costat armari
regulador), secció mínima de conductors de 0,75mm2 i fins a 12 parells (segons funcionalitat del detector).

UNE-EN 61000

Compatibilitat electromagnètica

Instalꞏlat en tub.

Sistemes de senyalització de trànsit viari

UNE-EN 60950-1 Seguretat dels equips de tecnologia de la informació

La longitud de la connexió es limités a 1200m.
UNE-EN 50293 Compatibilitat electromagnètica. Sistemes de senyalització de trànsit per
carretera. Norma de producte
UNE-EN 60068

Assaigs ambientals

UNE-EN 60598-1 Lluminàries. Part 1: Requisits generals i assajos
UNE-EN ISO 178 Plàstics. Determinació de les propietats de flexió
UNE-EN ISO 899-1
tracció

 HD 638 S1

Plàstics. Determinació del comportament en fluència. Part 1: Fluència en

Road Traffic signal Systems

Així com les ordenances municipals associades a Barcelona relatives a semaforització.
10.2.3.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

 Comprovació topogràfica de la situació i colꞏlocació de tots els semàfors.
 Inspecció visual de l'estat general dels semàfors i la seva visibilitat.
 Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.

 Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la Direcció d’Obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
10.2.4.
10.2.4.1.

GZB4 – CABLES SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Elements que contempla el plec

 GZB4Z001 - Cable multiparell, amb doble blindatge, per detector
 GZB4Z002 - Cable multiparell blindat 4x0.5mm2
 GZB4Z003 - Cable de connexió 4x2,5mm2 per semàfors
10.2.4.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZB4Z001 - CABLE MULTIPARELL, AMB DOBLE BLINDATGE, PER DETECTOR
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La connexió del mòdul d'adaptació sòl (situat en una arqueta pròxima a l'antena bucle) i la cua de bucle ha
de ser estanca. Aquesta estanquitat pot ser realitzada mitjançant caixa o estoig de connexió estanc.
GZB4Z002 - CABLE MULTIPARELL BLINDAT 4x0.5mm2
La comunicació entre els reguladors i els detectors del tramvia en infraestructures existents, s'efectuarà
amb cable multiparell blindat 4x0.5mm2 ÖLFLEX ROBUST 215C o equivalent, amb les següents
característiques:










Conductors en coure nu.
Aïllament en compost de polipropilè.
Embolcall de Pantalla en Làmina aïllant de plàstic.
Pantalla en trena de coure enllaunat, cobertura = 85% (valor nominal).
Coberta exterior en TPE color negra.
Resistència d’aïllament: 25000 Mx km
Radi de Curvatura: 20 x diàmetre
Temperatura de servei: -40ºC a +70ºC

Blindatges connectats a terra costat armari regulador.
Instalꞏlat en tub.
GZB4Z003 - CABLE DE CONEXIÓ 4x2,5mm2 PER SEMAFORS
Cable de quadrets tipus RV 1 x 4 x 2,5mm2, aïllat amb polietilè reticulat (XLPE)
Característiques tècniques:







Cable tipus RV;
Conductor de coure classe 1 segons norma UNE 21.123-91/1 (per seccions de 1,5 fins 4 mm2);
Conductor de coure classe 2 segons norma UNE 21.022 (per seccions de 6 mm2 i superiors);
Aïllament de polietilè reticulat (XLPE);
Identificació dels conductors:



4 conductors: blau, marró i negre;

 Temperatura de funcionament:
 Temperatura mínima durant la instalꞏlació: 0º C;
 Temperatura màxima de servei: 50º C;
 Temperatura mínima de servei: sense límits;
 Temperatura màxima al conductor: 90º C.
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 Tensió de servei:

0,6/1 KV.
 Tensió de prova:
 3.500 V.
 Comportament davant el foc:
 No propagador de flama: segons norma UNE 20.432-1;
 Color de la coberta:
 Negre.
CABLE DE 4 PARELLS (8x2’5 mm2)
Com la partida anterior però cable de 4 parells (8 fils)
10.2.4.3.

Condicions del procés d'execució

Per efectes d’aquestes especificacions, es considera necessari pel muntatge de cables que les obres de
construcció civil (canalitzacions, arquetes de registre, basaments etc.) estiguin completament acabades,
sense defectes i amb les guies instalꞏlades pel personal que va realitzar l’esmentada construcció. Sense
l’anterior, no es donarà inici als treballs de cablejat de la intersecció viària.
Segons el projecte constructiu de cada intersecció viària, el qual és necessari per procedir al muntatge de
cables, es recomana seguir els procediments descrits a continuació a cada etapa i seqüències:
1. S’haurà de disposar a l’obra dels diferents tipus de cable i d’alguns suports per bobines, necessaris
per realitzar un cablejat de qualitat;
2. A través del plànol del projecte constructiu de la intersecció i d’una cinta mètrica, s’identificarà sobre
el mateix, totes les distàncies reals entre arquetes de registre i d’aquestes amb els equips o elements
a connectar, doncs poden existir diferencies entre el realment executat i el projecte constructiu;
3. Una vegada identificades les distancies entre trams, es procedirà a totalitzar tots els trams de cable
(es), Des de cada columna, bàcul o detector fins al regulador (més les quantitats descrites a sota). Els
quals es passaran a una fitxa que contindrà com a mínim la següent informació:











Nom de la intersecció;



Total de metres per cada tipus de cable.

Nom de la intersecció;
Data de la instalꞏlació;
Signatura del responsable del muntatge;
Tipus de cable;
Longitud de cada cable;
Punt d’origen de cada cable;
Punt de destinació de cada cable;
Nº d’identificació per les dues extremitats de cada cable (igual al número de grup al qual
va connectat);

Important: A la longitud total de cada cable, obtinguda a l’etapa 3. (tres), s’ha d’afegir les següents
quantitats:
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A cada arqueta:

2m;

A cada columna de 2,00m i de 2,40m:

4m;

A cada bàcul:

2m;

Al regulador:

4m;

A cada detector:

2m.

4. Amb l’ajuda de la fitxa anterior i de la cinta mètrica colꞏlocada longitudinalment sobre la vorera o zona
lliure de circulació de vehicles es procedirà a la mesura de cada un dels cables destinat al cablejat de
la intersecció.
Nota: Abans de procedir a la mesura del cable, és important identificar en primer lloc la punta del cable de
la bobina amb el número de grup el qual va connectar, a 50cm del seu extrem. Realitzat la medició, es
procedirà a la identificació del cable del mateix número de l’altre extrem, a 50cm de tall.
La identificació del cable serà realitzada a través de la cinta adhesiva, prèviament numerada en fàbrica pel
fabricant de la mateixa, el qual s’aplicarà manualment, sobre el perímetre de cable en 3 (tres) camades
uniformes i sense talls. Aquesta identificació haurà de mantenir-se l legible per un període mínim de 10
anys.
5. Una vegada tallats i identificats tots els cables, es procedirà a l’estesa d’aquests mitjançant una
mànega i les guies instalꞏlades per trams a l’etapa de l’obra civil, amb les següents seqüències:
a. Des de l’arqueta de registre que està més allunyada del regulador (origen de l’estesa),
s'incorpora el cable(es) a la Màniga i es llença d’aquesta mitjançant la guia fins la primera
arqueta del mateix recorregut del cable(es) que tingui derivació directa amb l’altra columna,
bàcul o detector;
b. Des de la primera arqueta a) s’incorpora un nou cable (es) a la Màniga i es llença d’aquesta
mitjançant la guia fins la segona arqueta del mateix recorregut del cable (es) que tingui
derivació directa amb altra columna, bàcul o detector;
c. Des de la segona arqueta b), s’incorpora un nou cable (es) a la màniga i es llença d’aquesta
mitjançant la guia fins la tercera arqueta de registre del mateix recorregut del cable (es) que
tingui derivació directa amb el basament del regulador;
A les tres seqüències presentades, l’arqueta c) és considerada la més propera al regulador, pel que tots
els cables restaran en aquesta fins que es procedeixi al muntatge del regulador.
Amb aquest sistema d’estesa de cables s’evitarà el frec continu entre cables, cosa que passa, quan el
procediment és realitzat al revés, és a dir, quan la instalꞏlació s’inicia Des de l’arqueta més propera al
regulador, en què els cables de més gran longitud (per instalꞏlar) freguen contínuament amb les de menor
longitud (ja instalꞏlats).
6. Finalitzada l’etapa 5 (cinc) i les seqüències de l’estesa de cables, les puntes d’aquests seran
protegides amb cinta aïllant, de forma d’evitar l’entrada d’aigua o humitat a l’interior dels mateixos. En
aquesta etapa, tots els extrems dels cables restaran a l’interior de les arquetes més properes als
reguladors, columnes o bàculs protegits per les seves tapes i fins que es procedeixi al muntatge
d’aquests equips.
7. Al finalitzar la instalꞏlació total dels cables a la intersecció, el responsable del muntatge haurà de
reflectir al plànol del projecte executiu, tots els tipus de cable utilitzats a cada tram, el qual serà entregat
al responsable de l’obra.
Nota: La instalꞏlació de cables des de les arquetes que tinguin derivació directa amb els elements de
superfície, serà realitzada solament quan es produeixi l’execució del muntatge d’aquest equips.
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Els conductors s'ubicaran a les canalitzacions existents i galeries de servei, no havent d'existir
empalmaments. Únicament, en casos excepcionals i prèvia aprovació pels Serveis Tècnics s'admetran, en
les arquetes de derivació dins de caixes estanques i amb les suficients garanties.
Els conductors d'alimentació dels semàfors que van per l'interior de columnes i bàculs, hauran de ser
suportats mecànicament, no admetent-se que pengin directament dels portalàmpades, borns
d'entroncament, etc.
TIPUS DE CONNEXIÓ
Segons el model d’equip el qual va connectat els cables d’energia, els tipus de connexió permesos són els
següents:
1. Estesa des dels reguladors a semàfors i detectors. La connexió interna dels cables de control de
làmpades de cada grup, se farà all regulador mitjançant bornes del tipus “cage clamp” – clema cep
2. Estesa d’Alimentació elèctrica a semàfors. La connexió interna dels cables de control de làmpades a
semàfors podrà realitzar-se de 2 (dos) formes:
a. Connexió de parell un trenat en forma de “V”, protegida amb una primera capa de cinta
vulcanitzada i una segona capa de cinta plàstica adhesiva. Les dues capes han d’aplicar-se
de forma homogènia de forma que garanteixi l’estanquitat a les connexions;
b. Connexió de parell nu sense trenar en forma de “—“a través de terminals tipus clema,
protegida amb una primera capa de cinta vulcanitzada i una segona capa de cinta plàstica
adhesiva. Les dues capes han d’aplicar-se de forma homogènia de forma que garanteixi
l’estanquitat a les connexions.
3. Estesa des dels reguladors a detectors. La connexió del mòdul d'adaptació en sòl a la cua de l'antena
del bucle i al cable de connexió ha de ser estanc. Aquest segell es pot aconseguir amb una caixa de
connexions o un kit de connexió segellat.
Important: A totes les connexions realitzades, es mantindrà sempre visible i en bon estat els números
d’identificació dels cables.
10.2.4.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per longitud (metres) instalꞏlats i provats, als preus indicats al
Quadre de Preus.
10.2.4.5.






Normativa de compliment obligatori

UNE 20324
UNE 21.123-91/1
UNE 21022
UNE 24432-1

10.2.4.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada













Mesura de la resistència òhmica, segons la norma UNE 21011.
Assaig de rigidesa dielèctrica.
Mesura de la resistència d’aïllament.
Els següents assaigs tipus sobre mostres de cables:
No-propagació de la flama, segons la norma UNE 20432 part 3, categoria C.
No-propagació de l’incendi, segons IEEE 383.
Emissió reduïda de fums, segons UNE 21172 (1) (2), IEC 1034 (1) (2).
Lliure d’halògens, segons UNE 21147 (1), IEC 754 (1).
Corrosivitat de fums, segons UNE 21147 (2), IEC 754 (2).
Índex de toxicitat It < 5, segons UNE 21147, CEI 20-37, RATP K-20.
Per a cables de comunicacions:






Mesura de l’atenuació.
Mesura de la capacitat.
Mesura de la inductància.
Mesura de la impedància característica.

 Estesa
 Compliment de les condicions d’estesa relatives a:
 Radis de curvatura
 Friccions
 Tensió màxima d’estiratge
 Absència d’arestes que puguin malmetre les cobertes
 Separació correcta del cable d’energia respecte a la resta
 Distribució i estanquitat de les caixes de terminals
 Replantejament del traçat, PK, encreuament de via, arquetes i cambres
 Adequació dels mitjans d’estesa utilitzats
 Fixació correcta en arqueta i cambres de registre
 Cablatge
 Aïllament entre conductors i conductor pantalla de cables.
 Continuïtat de conductors i pantalles en els cables.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la Direcció d’Obra.

OPERACIONS DE CONTROL:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es verificarà:

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

 Subministrament
 Comprovació de certificats del fabricant pel que fa a paràmetres elèctrics i mecànics.
 Adequació de les condicions de transport i emmagatzematge.
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10.3.

GZC - SISTEMA D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ (SAE)

10.3.1.
10.3.1.1.

GZC1 – SAE CENTRAL
Elements que contempla el plec

 GZC1Z007 - Ampliació Aplicació Centre de Control SAE Trambesòs
10.3.1.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZC1Z007 – AMPLIACIÓ APLICATIU CENTRE DE CONTROL SAE TRAMBESÒS
Desenvolupament SW de l'aplicatiu del centre de control SAE Trambesòs, incloent:

 Desenvolupaments Programari
 Posada en marxa.
 Llicències
L'ampliació del Aplicació SAE del centre de control Trambesòs permetrà realitzar les mateixa funcionalitats
que ofereix el sistema actual a la xarxa Trambesòs ampliada amb el nou ramal Glòries - Verdaguer.
Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
el seu annex 4 (sistema d'ajuda a l'Explotació).
10.3.1.3.

Condicions del procés d'execució

Aquesta adaptació s'ha de fer de manera que no sigui disruptiva per al Servei comercial, tant a nivell
d'horaris de Treball com a nivell de configuració, de la manera més transparent possible per l'operador de
la línia Trambesòs.
10.3.1.4.

Unitat i criteris d'amidament

10.3.3.
10.3.3.1.

GZC3 – REPOSICIONAMENT EN LÍNIA
Elements que contempla el Plec

 GZC3Z001 - Etiquetes SAE en línia
 GZC3Z004 - Interface amb SLT per a detecció embarcada FASE 1
10.3.3.2.

Definició i condicions d els partides d'obra executades

GZC3Z001 - Etiquetes SAE EN LÍNIA
Etiquetes SAE en línia tipus module de Localisation Capsys Sol Rapide (MLSR) 24 Vdc avec mini Antenne
30 * 50 cm o similar. Inclou:

 Subministrament,
 Instalꞏlació (obra civil inclosa)
 Posada en marxa
Hauran de ser elements prefabricats de dimensions i funcionalitats compatibles amb el sistema ACT
finalment instalꞏlat i totalment compatibles amb " GZB1Z001- Sistema de detecció embarcat per àmbit ACT
(per tram)" de SLT.
Haurà de realitzar un estudi detallat d'implantació en corba, considerant la ubicació del receptor embarcat.
La ubicació en plataforma dels detectors per a localització (etiquetis SAE) seguirà els següents criteris:

 Es evitarà en la mesura del possible la ubicació d’etiquetes creus viaris.
 S'instalꞏlaran etiquetis SAE a l'entrada de parada amb una distància de 40m. Ampliant aquesta
distància si cal salvar creus viaris

 S’instalꞏlaran etiquetes SAE a 5 m abans i després de cada zona de maniobra en ambdues vies per
controlar el canvi de via en els entorns dels desviaments. Ampliant aquesta distància si cal salvar
creus viaris

L'abonament serà realitzat al lliurament de les especificacions i manuals i 1 cop hagi passat els proves
finals en Obra que Hauran de contemplar totes els maneres de funcionament i hauran de ser validades per
la direcció d'obra.

Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
la seva annex 4 (sistema d'ajuda a l'explotació).

10.3.1.5.

GZC3Z004 - INTERFACE AMB SLT PER A DETECCIÓ EMBARCAT FASE 1

Normativa de compliment obligatori

S'aplicarà la normativa de referència del projecte.
10.3.1.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

Enginyeria de integració en el sistema de detecció embarcat subministrat per SLT. Incloent connectors i
cablejats necessaris. Tanmateix, inclourà qualsevol equip conversor intermedi que es pugui considerar
necessari per a la implementació d’aquesta nova interfase.

Serà necessària l'acceptació per la Direcció d'Obra.

10.3.3.3.

10.3.2.

Els etiquetes SAE en línia es colꞏlocaran a la via seguint el següent procediment:

GZC2 – SAE EMBARCAT

En FASE 1 no es contemplen partides pressupostàries orientades a la modificació dels vehicles, més enllà
de les necessàries per a la interfície amb SLT per recolꞏlocació en el tram nou, que es tractada en el capítol
GZC3-REPOSICIONAMENT EN LÍNIA.

Condicions del procés d'execució

 Marcar la posició de la ranura
 Execució de l'obra civil de la ranura
 Instalꞏlació d'etiqueta en encaixonat
Els etiquetes noves a encaixonat existents s’ instalꞏlaran, en la mesura del possible dins dels encaixos
existents al costat de les balises que operen a dia d'avui. En cas de ser necessària qualsevol adequació
addicional de la ranura anirà a càrrec del contractista.
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10.3.3.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament és realitzarà per unitat instalꞏlat i provat, als preciós indicats al quadre de
preus.
10.3.3.5.

Normativa de compliment obligatori

S'aplicarà la normativa de referència del projecte. De manera específica, els equipaments embarcats
compliran les normes següents:








A 50 1214 (CEM)
A 300.330 (Radiofreqüència)
A 50.364 (Exposició a l'Home)
EN 60 950 (Seguretat elèctrica)
A 501.253 (Vibracions i xocs)
A 45545: R23 / HL2 (Foc i fum)

10.3.3.6.

Condicions de control d'especificar i de l'obra acabada

És verificarà:

 Ubicació, comprovant coincidència amb els coordenades de replantejament.
 Adequació de les dimensions, longituds, etc. segons el qual s’ha especificat en el present Plec.
 Comprovació de la Transmissió, complimentant registres.
10.3.4.
10.3.4.1.






GZC4 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
Elements que contempla el plec

GZC4Z001 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZC4Z002 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZC4Z003 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZC4Z004 - Proves i posada en servei (Fase 1)

Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de la part de Sistema d'Ajuda a l'Explotació,
especificacions funcionals i tècniques completes dels equips i les interfícies.
GZC4Z003 - FDMS I SISTEMA DE QUALITAT
Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.
Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
GZC4Z004 - PROVES I POSADA EN SERVEI
El contractista portarà a terme totes les proves i mesuraments s'estimi oportunes amb vista a comprovar
que un, diversos o la totalitat dels serveis, prestacions, millores i aplicacions oferts pel contractista estan
efectivament implementats en el mateix i satisfan realment les característiques tècniques incloses per
aquell en la seva oferta.
Les proves i mesuraments es dissenyaran de tal manera que es puguin certificar, sense cap dubte, l'efectiu
compliment de l'oferta realitzada pel contractista, de conformitat amb els requisits tècnics establerts en el
present plec, en la memòria i la seva annex 4 ( sistema d'ajuda a l'explotació).
Així mateix, es durà a terme les proves i mesuraments que s'estimi oportú realitzar, amb vista a comprovar
determinats aspectes tècnics o operatius que puguin ser d'interès relacionats amb
10.3.4.3.

Condicions del procés d'execució

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.3.4.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits són coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.3.4.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.3.4.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZC4Z001 - DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.
L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
GZC4Z002 - ENGINYERIA DE DETALL
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10.3.4.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
10.4.

GZD - SISTEMA D'INFORMACIÓ AL VIATGER (SIV)

10.4.1.
10.4.1.1.

GZD1 – SIV CENTRAL
Elements que contempla el plec

 GZD3Z010 - Enginyeria Integració pantalles LCD parades noves a aplicació SAE-PCC
 GZD4Z011 - Enginyeria Integració megafonia parades noves a aplicació SAE-PCC
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10.4.1.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

10.4.2.2.

Definició i condiciones d a els partides d'obra executades

GZD1Z010 - ENGINYERIA INTEGRACIÓ PANTALLES LCD PARADES NOVES A APLICATIU SAE-PCC

GZD2Z001 - PANELL INFROMACIÓ LCD PARADA NOVA

Desenvolupament SW de l’aplicació del centre de control SAE-SIV Trambesòs, incloent:

Pantalla LCD TFT de les següents característiques generals:

 Desenvolupaments Programari
 Posada en marxa.
 Llicències
L’ampliació de l’Aplicació SAE-SIV del Centre de Control Trambesòs permetrà realitzar les mateixa
funcionalitats SIV que ofereix el sistema actuall a la xarxa Trambesòs ampliada amb el nou ramal Glòries
- Verdaguer i les noves pantalles LCD que seran instalꞏlades al mateix.
Haurà de garantir la execució de totes els funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria
i el seu annex 5 (sistema d'informació al viatger).
GZD4Z011 - ENGINYERIA INTEGRACIÓ MEGAFONIA PARADES NOVES A APLICATIU SAE-PCC
Enginyeria d'integració amb el sistema de megafonia FASE1 per Realització d'avisos en parada, incloent:






Disseny
Desenvolupaments Programari
Posada en marxa
Proves

10.4.1.3.

Condicions del procés d'execució

Aquesta adaptació s'ha de fer de manera que no sigui disruptiva per al Servei comercial, tant a nivell
d'horaris de Treball com a nivell de configuració, de la manera més transparent possible per l'operador de
la línia Trambesòs.
10.4.1.4.

Normativa de compliment obligatori

S'aplicarà la normativa de referència del projecte.
10.4.1.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

Serà necessària l'acceptació per la Direcció d'Obra.
10.4.2.
10.4.2.1.

GZD2 - PANELLS D'INFORMACIÓ
Elements que contempla el Plec

 GZD2Z001 - Panell informació LCD parada nova
 GZD2Z002 - Recanvis Panell informació LCD
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Dimensions (H x L x P) 440 x 1095 x 125 mm (sense suport de fixació)
Pes 32 kg (sense suport de fixació)
Color: RAL a definir amb l'operador
Materials:




Carcassa: xapes de ferro alumini
Cara davantera: vidre antivandalisme amb tractament antireflex

 Accés manteniment amb forrellat
 Instalꞏlació: Fixació per cara posterior suport de fixació mural o sobre ll
Haurà de complir amb les següents especificacions tècniques (com a mínim):










Tecnologia: LCD TFT
Resolució: 540x1920 píxel, ½ Full HD, 14/4
Superfície de pantalla: 37”
Lluminositat: 1000cd/m2
Nivell de colors 16.7 Mc
Contrast: 4000:1
Angulo de visió: 178º horitzontal i vertical
Rang de temperatura:




Unitat i criteris d'amidament

L'Abonament serà realitzat al Lliurament de les especificacions i manuals i 1 cop hagi passat els Proves
finals en Obra que hauran de contemplar totes els maneres de funcionament i hauran de ser validades per
la direcció d'obra.
10.4.1.5.






Emmagatzematge: -20ºC/60ºC
Funcionament: -10ºC/40ºC

 Protecció: IP65
Inclou:









Subministrament
Transport
Cablejat
Instalꞏlació
Proves
Posta en Servei
Garantia de 2 anys

GZD2Z002 - RECANVIS PANEL INFORMACIÓ LCD
El contractista haurà d'indicar en la seva proposició una llista de recanvis estimada durant el període de
garantia (2 anys). Aquesta llista anirà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència
entre els recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix
projecte per als equips i per al servei de manteniment
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Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
la seva annex 5 (Sistema d’Informació al Viatger).
10.4.2.3.

Condicions del Procés d'execució

Aquestes Instalꞏlacions / adaptacions és realitzaran de mode que no siguin l l disruptives per al servei
comercial, tant a nivell d'horaris de treball com a nivell de configuració, de la manera més transparent
possible per a l'operador de les línies TramBaix i TramBesòs.

L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
GZD3Z002 - ENGINYERIA DE DETALL
Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de la part de Sistema d'Informació al Viatger,
especificacions funcionals i tècniques completes dels equips i les interfícies.
GZD3Z003 - FDMS I SISTEMA DE QUALITAT

10.4.2.4.

Unitat i criteris d'amidament

És mesurarà per conjunto d'equips acabats incloent el subministrament d'equips i posada en marxa. La
instalꞏlació en parada forma part de l'abast del present lot.
S’ha d'abonar el solꞏlicitant provat el conjunto dels panels SIV del sistema complet en funcionament i amb
el vistiplau de la Direcció d'Obra.
10.4.2.5.

Normativa de Compliment obligatori

S'aplicarà la normativa de referència del projecte. De manera específica, a més:

 Marcat CE, ROHS directiva 2011/65/EU
 Conformitat elèctrica directiva baixa tensió 2014/35/EU
 Certificació CEM directiva 2014/30/EU
10.4.2.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

L'abonament serà realitzat al lliurament de les especificacions i manuals i 1 cop hagi passada els proves
finals en Obra que hauran de contemplar totes els maneres de funcionament i hauran de ser validades per
la direcció d'obra.
Serà necessària l'acceptació per la Direcció d'Obra.
10.4.3.
10.4.3.1.






GZD3 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ

Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
GZD3Z004 - PROVES I POSADA EN SERVEI
Realització de Proves del sistema SAE-SIV Fase1 incloent subministrament de protocols, i registres de
resultats de les mateixes.
El contractista portarà a terme totes les proves i mesuraments s'estimi oportunes amb vista a comprovar
que un, diversos o la totalitat dels serveis, prestacions, millores i aplicacions oferts pel contractista estan
efectivament implementats en el mateix i satisfan realment les característiques tècniques incloses per
aquell en la seva oferta.
Les proves i mesuraments es dissenyaran de tal manera que es puguin certificar, sense cap dubte, l'efectiu
compliment de l'oferta realitzada pel contractista, de conformitat amb els requisits tècnics establerts en el
present plec, en la memòria i la seva annex 5 ( Sistema d'Informació al Viatger).
Així mateix, es durà a terme les proves i mesuraments que s'estimi oportú realitzar, amb vista a comprovar
determinats aspectes tècnics o operatius que puguin ser d'interès relacionats amb
10.4.3.3.

Condicions del procés d'execució

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.

Elements que contempla el Plec

GZD3Z001 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZD3Z002 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZD3Z003 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZD3Z004 - Proves i posada en servei (Fase 1)

10.4.3.2.

Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.

Definició i condiciones d a els partides d'obra executades

GZD3Z001 - DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.
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10.4.3.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.4.3.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.4.3.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
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PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.
Plec de Prescripcions Tècniques (Fase 1)

10.5.

GZE – SCADA

 Les proteccions amb supervisió i/o telecomandament del QBT de les diferents línies d’alimentació
dels equips en parada, ilꞏluminació i ventilació si fos el cas.

10.5.1.
10.5.1.1.

GZE1 – EQUIPAMENT SCADA
Elements que contempla el plec

 GZE1Z001 PLC de Parada, connexió i cablejat a senyals.
 GZE1Z002 PLC de Subestació Elèctrica, connexió i cablejat de senyals.
 GZE1Z006 - Incorporar al SCADA existent en TBS la supervisió i control les noves parades i
subestacions.

 GZE1Z007 - Recanvis de Megafonia per garantia de 2 anys (Fase 1).
10.5.1.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZE1Z001 PLC DE PARADA, CONNEXIÓ I CABLEJAT A SENYALS
Les característiques principals del PLC són:

















Configuració modular.
Memòria mínima programa/emmagatzematge 4 MB / 128 MB.
Instruccions executades/ms > 4 K.
Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45 UTP.
Port sèrie RS485.
Protocols IEC60870-5-104, Modbus TCP.
SNMP, SMTP
Sincronització horària per NTP.
Configuració mestre-esclau.
Mòduls d’entrada i sortida amb terminal extraïble i aïllament galvànic del xassís:
Entrades Digitals: 32.
Sortides Digitals: 16.
Entrades Analògiques: 8.
Alimentació de 24 Vcc.
Programari de lògica de control local de dispositius.

Cada parada, per al servei de supervisió i control d’Instalꞏlacions fixes, disposarà d’un PLC que recollirà
dades de l’estat dels components supervisats amb el seu enregistrament local i enviament al PCC, i actuarà
de forma local automàtica o mitjançant una acció remota des del PCC sobre un component de camp a
través d’una sortida. La instalꞏlació del PLC és a l’armari de comunicacions de la marquesina d’una de les
andanes on quedarà fixat el bastidor als perfils del rack de 19”. S’alimentarà a 24Vcc (requereix una font
d’alimentació CA-CC) estenen un cable elèctric de 3 x 1,5 mm2 des del QBT, ubicat en la mateixa
marquesina, a través de la protecció elèctrica adient.
Els senyals de les entrades i sortides del PLC, des dels corresponents terminals, es connectaran amb un
cable d’un parell de coure amb:

 Els contactes de seguretat d’obertura de portes dels armaris de la marquesina i panells d’informació.
 Les sortides d’alarma dels equipaments, inclosa la màquina de bitllètica.
 Les instalꞏlacions de reg.
Aquest PLC es connecta a nivell de comunicacions al panell d’accés de l’armari de comunicacions amb un
cable de xarxa cat.6 UTP amb RJ45 en ambdós extrems, des d’on es dona connectivitat des del commutador
d’accés de parada.
El pas de cables de xarxa haurà de ser net, en el sentit d’utilitzar els passacables disposats a l’armari.
Queden incloses els cables: cable de xarxa cat.6 UTP RJ45-RJ45 i cable d’alimentació de l’enregistrador
de vídeo.
GZE1Z002 PLC DE SUBESTACIÓ ELÈCTRICA, CONNEXIÓ I CABLEJAT DE SENYALS
El PLC de la SET compta amb tres components; PLC unitat central, Mòduls d’Expansió i HMI. PLC unitat
central amb les següents característiques:

 Configuració modular.
 Mòdul Processador.
 Memòria mínima programa/emmagatzematge 32 MB / 2 GB.
 Instruccions executades/ms > 10 K.
 2 Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45 UTP.
 Protocols Modbus TCP.
 1 Port sèrie RS485.
 SNMP, SMTP, SOAP/XML.
 Sincronització horària per NTP.
 Configuració mestre-esclau.
 Mòdul de comunicacions:
 2 Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45 UTP.
 Protocol IEC60870-5-104.
 Mòdul Font d’Alimentació redundada de 24 Vcc.
 Programari de la lògica de control local per a cadascun dels blocs elèctrics.
Mòduls d’Expansió d’entrades i sortides amb les següents característiques:

 Mòdul de comunicacions:
 2 Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45 UTP.
 Protocol Modbus TCP.
 Alimentació de 24 Vcc.
 Mòduls d’entrada i sortida amb terminal extraïble i aïllament galvànic del xassís en la configuració
segons el nombre de senyals i tipus bloc elèctric:

 Entrades Digitals: capacitat de 16 a 32
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 Sortides Digitals: capacitat de 8 a 16
 Entrades Analògiques: capacitat de 8
En la configuració d’una SET es disposarà dels següents mòduls E/S:

 Escomesa x 2:
 Entrades Digitals: 32
 Sortides Digitals: 8
 Transformador-Rectificador x 2:
 Entrades Digitals: 32
 Sortides Digitals: 8
 Entrades Analògiques: 8
 Feeder x 2:
 Entrades Digitals: 24
 Sortides Digitals: 16
 Entrades Analògiques: 8
 Serveis Auxiliars x 1:
 Entrades Digitals: 48
 Sortides Digitals: 24
 Entrades Analògiques: 24
 Protecció Carril x 1:
 Entrades Digitals: 16
 Sortides Digitals: 8
 Entrades Analògiques: 8
Panell HMI del PLC de subestació amb aquestes característiques:














Pantalla:
Mínim 9”.
Tecnologia LCD color.
Tàctil.
VGA 640 x 480.
Teclat alfanumèric, funcions i tecles definibles, amb retroilꞏluminació.
Memòria interna ≥ 64 MB.
Memòria SD/SDHC, mínim 8 GB.
1 Port Ethernet 10/100 Mbps RJ45.

 Protecció frontal IP65.
 Temperatura de funcionament de 0°C a 55°C.
 Programari del HMI amb la lògica de supervisió i control local de la subestació.
Cada subestació, per al servei de supervisió i control de l’Energia de Tracció, disposarà d’un PLC que
recollirà dades de l’estat dels components supervisats amb el seu enregistrament local i enviament al PCC
i actuarà, de forma local automàtica o mitjançant una acció des del HMI local o de forma remota des del
PCC, sobre un component de camp a través d’una sortida. La instalꞏlació del PLC és l’armari de
comunicacions per a la unitat central, on quedarà fixat el bastidor als perfils del rack de 19, i a l’armari de
cada bloc elèctric s’instalꞏla la respectiva unitat distribuïda d’entrades i sortides. S’alimentarà a 24Vcc des
del una font d’alimentació CA-CC que es disposa en el bloc de serveis auxiliars de la subestació, fent la
connexió amb un cable elèctric de 3 x 1,5 mm2 a través de la protecció elèctrica adient.
Els senyals de les entrades i sortides del PLC, des dels corresponents terminals, es connectaran amb un
cable d’un parell de coure als diferents sensors, equips de mesura i components de protecció i control
(interruptors, disjuntors i seccionadors) que s’ubiquen en els blocs elèctrics.
La unitat central del PLC es connecta als mòduls d’expansió d’entrades i sortides mitjançant un anell IP
Ethernet amb el protocol ModbusTCP. El cable utilitzat serà UTP categoria 6 amb connexió en extrems
amb RJ45.
GZE1Z006 - INTEGRACIÓ DE LA SUPERVISIÓ I CONTROL DE NOVES PARADES I SUBESTACIONS
AL SCADA EXISTENT.
Sobre l’actual SCADA de TELVENT s’haurà d’incloure l’equipament PLC de les noves quatre (4) parades
i les dues (2) subestacions que formen part de l’abast de l’extensió de TBS entre Glòries i Verdaguer.
S’han de seguir els mateixos criteris de disseny que l’aplicació existent:

 Es crearan les noves pantalles de detall per a cadascuna de les instalꞏlacions, parada i subestació
elèctrica de tracció amb el mateix estil que les actuals, adequant als equips i components en general
que les conformen.

 A més es modificaran les pantalles generals per incloure la informació del nou equipament.
 Es procedirà a modificar les bases de dades de temps real i històrics per incloure les noves senyals
associades als equips, components i instalꞏlacions que s’integren al SCADA.

 Es realitzaran les modificacions necesaries per disposar, si escau, de més informació gràfica o
alfanumèrica a l’HMI de l’operador. De la mateixa manera, es desenvoluparan els control, si es cau,
nous que les noves instalꞏlacions disposin i siguin diferents o nous respecte als existents.
GZE1Z007 - RECANVIS DE MEGAFONIA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)
S’haurà d'indicar en proposició una llista de recanvis estimats durant el període de garantia (2 anys).
Aquesta llista serà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència entre els recanvis
proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix projecte per als
equips i per al servei de manteniment. Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats,
especificacions i objectius descrits en la documentació que conforma el Plec.

1 Port sèrie RS232/RS485 subD9.

10.5.1.3.

Protocols suportats entre altres Modbus RTU, TCP, ACII.

En la fase inicial del projecte, el contractista haurà de presentar la documentació tècnica de projecte
necessària per a l'execució del sistema (projecte constructiu). Dita documentació haurà d'incloure
obligatòriament:

Alimentació de 24 Vdc.
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 Enginyeria de la solució tècnica que ha d'incloure tots els requisits funcionals del sistema, la connexió
i interoperabilitat durant el període de transició amb el sistema actualment existent en la
infraestructura de les xarxes actuals.

 Disseny de baix nivell, que defineixi les configuracions a efectuar en els diferents servidors i PLCs.
 Pla de Proves on es reflecteixi la definició, pla d'execució i anàlisi de resultats de les proves, que
permetin verificar que les instalꞏlacions, connexions i configuracions realitzades operen
correctament, que són conformes amb el disseny presentat i que les funcionalitats i interfícies amb
els altres sistemes estan operatives i que compleixen amb les normatives aplicables segons el PPT.
En concret, i també abans de la instalꞏlació, s’haurà de disposar del detall tècnic de la posició i
interconnexió de tots els elements que s’inclouran en parada dins de l’armari de comunicacions i en
subestació dins de l’armari de comunicacions i altres armaris dels blocs elèctrics de la mateixa. En la
documentació tècnica ha de quedar establert la posició que ocupa el PLC dins de l’armari, el punt de
connexió en el panell de RJ45 i la connectivitat amb el port concret del commutador Ethernet d’accés.
D’igual manera es coneixerà fidelment el punt de connexió elèctrica en el QBT, protecció des de la que es
donarà alimentació al PLC.
Els senyals, associats a les entrades i sortides del PLC, siguin en un PLC compacte (cas de parada) o en
un PLC amb mòduls distribuïts (cas de subestació), utilitzaran un cable d’un parell de coure entre els
terminals del PLC i els elements a supervisar i controlar respectivament.
S’identificaran els equips amb una etiqueta identificativa del tipus d’equip, model i número per incloure dita
informació a l’inventari del projecte. Els cables seran de la mateixa manera etiquetats per incloure en la
documentació de projecte la seva identificació.
En el PCC, es realitzaran els treballs d’adequació sobre l'existent programari SCADA per incorporar l'
equipament instalꞏlat a les noves quatre (4) parades i dues (2) subestacions elèctriques. S'inclourà les
funcionalitats actuals del SCADA existent per a la Supervisió i Telecomandament del d'Instalꞏlacions Fixes
i Energia, creant les noves pantalles, modificant la base de dades amb les noves senyals, i desenvolupant
si escau les accions de supervisió i control ara no contemplades i que siguin necessàries en el tram
d'extensió entre Glòries i Verdaguer; es tindrà en compte utilitzar el protocol estàndard IEC 60870-5-104
en la comunicació amb els nous PLCs. S'inclourà, si fos necessari, l'ampliació de llicència per tags temps
real i històrics.
Com a condició indispensable, per poder executar plenament les unitats d'obra del projecte del SCADA,
és imprescindible que s'hagin executat completament les corresponents a GZI (PCC) i GZF (Subsistema
Xarxa de Comunicacions), incloent la Xarxa de Fibra òptica, així com l'electrònica d'accés de parades i
subestacions, amb els armaris instalꞏlats i els panells corresponents amb els terminals a connectar.
En particular també ha d’estar lliurada l’anell de cable UTP categoria 6 que uneix en les subestacions el
PLC amb cadascun dels mòduls d’expansió d’entrades i sortides corresponents a cada bloc elèctric.
10.5.1.4.

Unitat i criteris d'amidament

Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.5.1.5.

Normativa de compliment obligatori

S'aplicarà la normativa de referència del projecte.
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10.5.1.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

S’utilitzarà com a guia de control el projecte constructiu amb el detall dels equipaments i materials, el
disseny i enginyeria d’instalꞏlació, el pla d’obra amb dates i fites i coordinació amb altres treballs,
documentació a lliurar i formació.
Inicialment es fixarà un replanteig per revisar les condicions del projecte, ubicacions preferents
d’instalꞏlació dels PLCs, connexions amb diversos elements (d’aparellatge elèctric, sensors i equips de
mesura) i detectar possibles riscos de l’obra, funcionals i de termini d’execució. El replanteig requerirà:

 D’una banda revisar el projecte d’execució de les subestacions elèctriques i de les parades.
 Per un altre, aprovació de les funcionalitats del sistema.
Seran revisades les instalꞏlacions dels components en andanes, subestacions i post de comandament
central, tant Principal com Secundari, comprovant si l’execució s’ha regit segons les condicions
assenyalades per la documentació constructiva del projecte.
Es comprovarà l’abast complert del sistema a nivell d’inventari.
Abans de poder realitzar les proves d’acceptació del sistema de CTTV es requeriment necessari disposar
de la completa funcionalitat de la Xarxa de Comunicacions i parcialment del PCC. En aquestes proves es
verificarà les funcionalitats de gestió i operació de l’Integrador a nivell de:









Administració i gestió d’usuaris.
Presentació de l’estat dels sistemes.
Gestió d’Alarmes.
Gestió i Planificació de Seqüències.
Visualització gràfica dinàmica o tendències.
Gestió d’Històrics.
Informes.

10.5.2.
10.5.2.1.






GZE2 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
Elements que contempla el plec

GZE2Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZE2Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZE2Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZE2Z008 - Proves i posada en servei (Fase 1)

10.5.2.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.
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L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
ENGINYERIA DE DETALL
Realització de l'enginyeria de detall amb les especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips
i les interfícies.
FDMS I SISTEMA DE QUALITAT
Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.
Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
PROVES I POSTA EN SERVEI
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.






Proves de muntatge
Proves de posada en servei
Proves d’interfícies
Proves dinàmiques

10.5.2.3.

Condicions del procés d'execució

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.5.2.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra, als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.5.2.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.5.2.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.

10.6.

GZF – XARXA DE COMUNICACIONS

10.6.1.
10.6.1.1.









GZF1 - XARXA DE FIBRA OPTICA TRONCAL I ACCÉS
Elements que contempla el plec

GZF1Z001 - cable de 48 fibres òptiques exterior monomode OS2
GZF1Z002 - cable de 6 fibres òptiques exterior monomode OS2
GZF1Z003 - cable mixt de 6 fibres òptiques exterior multimode OM4 i parell de coure
GZF1Z004 - panell de connexió de 48 fibres òptiques
GZF1Z005 - panell de connexió de 24 fibres òptiques
GZF1Z006 - armari de parada 19" 42 U
GZF1Z008 - Recanvis Xarxa per garantia de 2 anys (Fase1)

10.6.1.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZF1Z001 - CABLE DE 48 FIBRES ÒPTIQUES EXTERIOR MONOMODE OS2
Descripció de la Unitat d'Obra:
Subministrament de Cable per canalització entubada de 48 Fibres Òptiques, Monomode OS2, Exterior,
protecció metàlꞏlica, antirrossegadors segons normatives i dimensionaments estipulats en el PPT.
Com a característiques tècniques principals:













Tipus OS2.
Número de fibres per tub: 8.
Per exterior amb protecció metàlꞏlica antirrossegadors.
Diàmetre del cable ≤ 13 mm.
Ràdio de curvatura mínim, 20x dinàmic i 15x estàtic per al diàmetre exterior del cable.
Revestiment Polietilè de baixa densitat, ignífug, LSZH (baixa emissió de fums i zero halògens).
Diàmetre de revestiment de 245 ± 10 μm.
Atenuació a 1310 nm ≤ 0.36 dB / km.
Atenuació a 1.550 nm ≤ 0.22 dB / km.
Tensió permanent/instalꞏlació de 2000/3600 N.
Temperatura operativa de -20°C a +70°C.

Inclou l’estesa i proves del cable
GZF1Z002 - CABLE DE 6 FIBRES ÒPTIQUES EXTERIOR MONOMODE OS2
Descripció de la Unitat d'Obra:
Subministrament de Cable per canalització entubada de 6 Fibres Òptiques, Monomode OS2, Exterior,
protecció metàlꞏlica, antirrossegadors segons normatives i dimensionaments estipulats en el PPT.

 Tipus OS2.
 Per exterior amb protecció metàlꞏlica antirrossegadors.
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Diàmetre del cable ≤ 10 mm.
Ràdio de curvatura mínim, 20x temporal i 15x permanent per al diàmetre exterior del cable.
Dues fibres per tub.
Revestiment Polietilè de baixa densitat, ignífug, LSZH.
Atenuació a 1310 nm ≤ 0.36 dB / km.
Atenuació a 1.550 nm ≤ 0.22 dB / km.
Tensió permanent/instalꞏlació de 1000/1800 N.
Temperatura operativa de -20°C a +70°C.

Inclou l’estesa i proves del cable.
GZF1Z003 - CABLE MIXT DE 6 FIBRES ÒPTIQUES EXTERIOR MULTIMODE OM4 I PARELL DE
COURE
Descripció de la Unitat d'Obra:

Subministrament de Panell per a rack 19” 2U, Modular amb 24 connectors LC dúplex. Preassemblatge
total amb acoblaments, pigtails i safates de fusió. Inclou 24 cables de connexió dúplex fibra òptica de
3 m. amb connectors LC/SC.
Com a característiques tècniques principals del cable de fibra:











Panell per a rack 19” 2U.
Material acer galvanitzat.
Modular amb 24 connectors LC dúplex.
Preassemblatge total amb acoblaments, pigtails i safates de fusió.
Organització de cables.
Calaix lliscant amb guies de rodament.
Números d'identificació de ports.
Inclou braços de subjecció ajustables i kit de fixació.
24 cables de connexió dúplex fibra òptica de 3 m. amb connectors LC/SC.

Subministrament de Cable per canalització entubada mixt de parell de coure i de 6 Fibres Òptiques,
Multimode OM4, Exterior, protecció metàlꞏlica, antirrossegadors segons normatives i amidaments
estipulats en el PPT.

Inclou els serveis d’instalꞏlació, proves i posada en Servei.

Com a característiques tècniques principals del cable de fibra:

Descripció de la Unitat d'Obra:










Per exterior amb protecció metàlꞏlica antirrossegadors.
Diàmetre del cable ≤ 12 mm.
Revestiment Polietilè de baixa densitat, ignífug, LSZH.
Ràdio de curvatura mínim, 20x temporal i 15x permanent per al diàmetre exterior del cable.
Dues fibres per tub.
Tensió permanent/instalꞏlació de 1000/1800 N.
Temperatura operativa de -20°C a +70°C.
Fibra:





Tipus OM4.
Atenuació a 850 nm ≤ 2,3 dB / km.
Atenuació a 1.310 nm ≤ 0,5 dB / km.

 Coure:
 Un parell creuat.
 Diàmetre del conductor 14AWG (1,78 mm).
 Impedància 56 Ohm.

GZF1Z005 - PANELL DE CONNEXIÓ DE 24 FIBRES ÒPTIQUES

Subministrament de Panell per a rack 19” 2U, Modular amb 12 connectors LC dúplex. Preassemblatge
total amb acoblaments, pigtails i safates de fusió. Incloss 12 cables de connexió dúplex fibra òptica
de 3 m. amb connectors LC/SC.
Com a característiques tècniques principals del cable de fibra:











Panell per a rack 19” 1U.
Material acer galvanitzat.
Modular amb 12 connectors LC dúplex.
Preassemblatge total amb acoblaments, pigtails i safates de fusió.
Organització de cables.
Calaix lliscant amb guies de rodament.
Números d'identificació de ports.
Inclou braços de subjecció ajustables i kit de fixació.
24 cables de connexió dúplex fibra òptica de 3 m. amb connectors LC/SC.

Inclou els serveis d’instalꞏlació, proves i posada en Servei.
GZF1Z006 - ARMARIO DE PARADA 19" 42 U

Inclou l’estesa i proves del cable

Descripció de la Unitat d'Obra:

GZF1Z004 - PANELL DE CONNEXIÓ DE 48 FIBRES ÒPTIQUES

Subministrament d'un bastidor sense portes per muntar dins de l'armari de marquesina de parada. D'acer
o alumini i mides de 19", 42 U i 600 mm de fons. Segons condicions del PPT.

Descripció de la Unitat d'Obra:

Com a característiques tècniques principals:

 Armari de terra rack 19" i 42U.
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Dimensions (HxWxD): 2070x800x800 mm.
Material acer SPCC laminat en fred.
Portes perforades, frontal amb pany de seguretat i posterior amb clau.
Panells laterals desmuntables de fàcil obertura amb tancament lateral.
Entrades de cables per sostre i terra.
Perfils de rack numerats.
Perfils desplaçables en profunditat.
Guies laterals de cables.

Amb caràcter general, es realitzaran els replantejaments previs: l'estesa, entroncament i connexió del cable
requereix un estudi previ de cada un dels trams a estendre per valorar i conèixer les necessitats i
requeriments dels mateixos.
Els principals aspectes que l'adjudicatari haurà de definir, després del reconeixement "in situ" de cada un
dels trams, són els següents:

 Mètode d'estesa a utilitzar en cada un dels trams
 Nombre i tipus d'empalmaments i segregacions a realitzar en cada tram, així com la ubicació dels
mateixos

 Nombre i tipus de caixes d'entroncament a instalꞏlar en cada tram, així com la ubicació de les
mateixes

Acabats per evitar electroestàtica.
Suport o potes regulables en altura.
Protecció IP20 (contra entrada de pols).
Mides (HxWxD): 1166x600x600 mm

Així mateix, inclou el servei d’instalꞏlació.
GZF1Z008 - RECANVIS XARXA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1).
Subministrament de recanvis per a una garantia de 2 anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 10% del subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessaris per a aquesta garantia haurà de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT.






Bobines i / o retalls seleccionats per a cada tram
Material i maquinària necessària per a l'estesa de cable
Equip humà per a la realització dels treballs
Mesures de seguretat i sistemes de senyalització. Pla de Seguretat i Salut per als treballs objecte del
contracte

 Metodologia per a la supervisió de l'estesa
 Mesures Mediambientals d'aplicació als treballs
Un cop realitzada l'estesa de cable, s'haurà de procedir a la neteja de les petites restes de cable per a la
seva rebuig.

El contractista disposarà dels equips necessaris per a la correcta execució dels treballs, d'acord a
l'especificat en els plecs de prescripcions tècniques, així com a la normativa vigent aplicable en cada cas.

Dins del control de qualitat, s'han de dur a terme el correcte etiquetatge dels materials, cables i repartidors,
i les proves de qualitat de l'estesa realitzada i de continuïtat amb la xarxa existent del 100% de les seccions,
entroncaments i connectors, en tots els trams i cables estesos, els resultats seran lliurats en paper i en
format digital.

Tots els materials subministrats també han de complir les especificacions tècniques descrites en els plecs
de prescripcions tècniques, així com la normativa actual vigent aplicable.

Finalitzats els treballs, el contractista haurà de lliurar a la "Cartografia d’Instalꞏlació" (documentació "as
built") completa, d'acord al definit en els plecs de prescripcions tècniques associats al contracte, al menys:

En cap cas s'iniciarà la realització dels treballs sense disposar de l'autorització corresponent de les
autoritats i entitats implicades.

 Fotografies de les arquetes i armaris.
 Documentació alfanumèrica: inventari i dades generals.
 Documentació gràfica: plànols as built de recorregut dels cables, empalmaments en arquetes i

10.6.1.3.

Condicions del procés d'execució

En la fase inicial del projecte, el contractista haurà de presentar la documentació tècnica de projecte
necessària per a l'execució del sistema (projecte constructiu). Dita documentació haurà d'incloure
obligatòriament:

 Enginyeria de la solució tècnica que ha d'incloure tots els requisits funcionals del sistema i de
connexió, així com interoperabilitat amb el sistema actualment existent en la infraestructura de
TRAM.

 Disseny de baix nivell, que defineixi les configuracions dels panells de connexió.
 Pla de Proves on es reflecteixi la definició, pla d'execució i anàlisi de resultats de les proves, que
permetin verificar que les instalꞏlacions, connexions i configuracions realitzades operen
correctament, que són conformes amb el disseny presentat i que les funcionalitats i interfícies amb
els altres sistemes estan operatives i que compleixen amb les normatives aplicables segons el PPT.
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esquemes de connexions en repartidors.

 Resultats de les proves realitzades
CABLE DE FIBRA ÒPTICA
Per al cable de fibra òptica les proves que s'hauran de realitzar per a la validació i acceptació dels treballs
d’instalꞏlació seran de Mesuraments d'atenuació (Potència òptica i Reflectometria) i Visuals.

 Mesures de potència òptica.
Les mesures d'atenuació es realitzaran en un sol sentit. Per a les fibres monomode estàndard (ITUT G.652) els mesuraments es faran en 2ª (1.310 nm.) i 3ª finestra (1.550 nm.). Les mesures
corresponents a les fibres de dispersió desplaçada no nulꞏla es realitzaran en 3ª finestra (1.550 nm.),
valorant que també s'efectuïn per 4ª finestra (1.625 nm.). Per a les fibres multimode els mesurament
seran en 1ª finestra (850 nm.)
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Es mesurarà la diferència de nivells a l'entrada i a la sortida de la fibra sota prova, per a això
s'utilitzarà una font i un mesurador de potència òptica. El mètode que es farà servir per mesurar
l'atenuació és el d'inserció.



Per realitzar les mesures de potència òptica haurà de ser tingut en compte el següent:




L'emissor ha de ser de gran estabilitat i el receptor haurà de presentar resposta lineal.



S'haurà de tenir especial cura en no embrutar cap dels components amb els quals es realitzi
la mesura.

Aquestes mesures permetran avaluar la continuïtat de la fibra, detectar defectes i mesurar
empalmaments. Seran mesures de retrodispersió realitzades amb reflectòmetres òptics (OTDR),
treballant en diferents longituds d'ona en funció del tipus de fibra.



Les reflectometries s'han de fer obligatòriament en tots dos sentits, obtenint les atenuacions
corresponents com la semisuma algebraica dels valors mesurats en els dos sentits de la
transmissió.



Entre el OTDR i la fibra sota prova s'haurà d’instalꞏlar una bobina de llançament d'una longitud
no inferior a 800 metres.



Tenint en compte que els trams de fibra esteses i / o empalmats són continuació de la xarxa de
fibra existent, els mesuraments de potència seran realitzades des dels repartidors òptics situats
en els extrems de la fibra (això inclou trams anteriorment esteses, empalmats i connectats.




Els OTDR utilitzats han de ser els adequats als trams de fibra a mesurar.
L'amplada del pols emprat en cada tram haurà el menor possible per augmentar la resolució en
distància, però s'ha de garantir al mateix temps una relació senyal a soroll (SNR) adequada a
l'extrem oposat de la fibra sota prova.



Es valorarà que s'utilitzin diferents longituds del pols (polsos curts per caracteritzar les zones
més properes a la fibra i polsos de major longitud per a les més allunyades).



S'ha de fer un mitjana d'un nombre suficient de polsos de manera que la traça obtinguda sigui
de bona qualitat.

Es realitzaran les mesures de l'atenuació del tram estès, les connexions de línia i de connexió:
Mesures del tram:
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La v a l o r a c i ó d e l ’ a t e n u a c i ó p r o d u ï d a per l'entroncament s'ha d'obtenir mitjançant
la semisuma algebraica dels valors mesurats en els dos sentits de transmissió.



Per a cada tram instalꞏlat s'han de fer mesures per a totes les fibres òptiques. Per a
cadascuna d'aquestes mesures s'ha d'obtenir el valor mitjà de les atenuacions introduïdes
pels empalmaments existents en el tram. Aquest valor s'obtindrà com la mitjana algebraica
de les atenuacions corresponents a cada entroncament del tram, les quals han d'haver estat
calculades com la semisuma dels valors obtinguts en els dos sentits de transmissió.



El valor d'acceptació per al valor mitjà d'atenuació per entroncament en un tram serà de 0,10
dB per a totes les finestres de treball. No obstant això, no s’acceptaran en cap cas
empalmaments la atenuació individual sigui superior a 0,15 dB.



Normalment no serà possible la realització de la mesura de l'atenuació en el total del tram
mesurat. S'haurà de donar el valor de l'atenuació quilomètrica entre els punts més allunyats
que presentin un comportament lineal dins del tram.
Si es donessin diverses pendents al llarg de cada tram mesurat s'haurà de deixar constància
d'aquest fet, el mateix que si es donés l'aparició d'algun punt singular. S'analitzaran les
possibles causes d'aquests punts singulars. Els valors màxims per aquestes mesures són els
indicats anteriorment a la Taula 16. Atenuació de la fibra monomode en funció de la longitud
d'ona.
Mesura de l'atenuació de les connexions de línia

Mesures de les pèrdues d'inserció dels connectors i de les pèrdues de retorn en el conjunt
connector - adaptador - connector



Les reflectometries es realitzaran des dels dos extrems intercalant una bobina de prova
d'almenys 800 metres.



Cal verificar que l'atenuació del senyal a través dels connectors no superi el valor màxim
permès.



La connexió al repartidor òptic es realitzarà per mitjà de pigtail. Per això, l'atenuació total del
conjunt connector - adaptador - connector i el pigtail (incloent l'entroncament), no podrà ser
superior a 0,60 dB.



Les pèrdues de retorn en el conjunt connector - adaptador - connector hauran de ser no
inferiors a 45 dB.

 A més de les mesures d'atenuació indicades anteriorment, s'han de fer les següents comprovacions
visuals:



Del cable.






En la documentació proporcionada per l'adjudicatari haurà d'indicar l'amplada del pols utilitzada
en cada mesurament, així com l'índex de refracció de la fibra considerat



La mesura s’ha de fer amb la tècnica de la retrodifusió bidireccional, utilitzant l'ajust
d'aproximació per mínims quadrats (LSA).

Les variacions sofertes en l'acoblament de l'emissor a la fibra òptica han de ser mínimes
davant variacions del nivell de potència, longitud d'ona i temperatura.

 Mesures de reflectometria.







Verificació que hi ha cable instalꞏlat.
Verificació que el cable s'ha estès pel conducte designat per a això.
Verificació del correcte etiquetatge del cable.
Verificació que el radi de curvatura del cable és superior a l'especificat en totes les arquetes
del recorregut.
De la caixa d'entroncament.










Correcte estat de la caixa de connexions.
Correcta instalꞏlació de la mateixa.
Correcta protecció i ubicació de les unions a la caixa.
Correcte tall dels cables per realitzar l'entroncament.
Correcta etiquetatge dels empalmaments i durabilitat de la mateixa.
Correcte tancament i la ubicació de la caixa en l'arqueta.
No deteriorament de la caixa en la seva obertura, manipulació o tancament.
Eliminació de runa i sobrants.
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Del repartidor òptic.







Correcte estat del repartidor òptic.
Correcta instalꞏlació del mateix.
Correcta neteja dels connectors.
Correcta realització de la connexió.
Neteja i recollida exhaustiva dels materials sobrants i runes produïdes en l'execució.

PANELLS REPARTIDORS
Instalꞏlats els repartidors, les entrades dels cables es realitzaran a la part inferior, deixant el cable ben fixat
amb els elements especificats pel fabricant. Dins el repartidor el cable es durà pels conductes habilitats
per a tal fi. El cable s'ha d'assegurar bé durant el recorregut mitjançant l'ús de les brides necessàries, però
evitant prémer el cable en excés.
Es tallaran els extrems dels cables a connectar a la longitud adequada. Posteriorment, es pelarà la coberta
de la mànega i es prepararà, en el cas de la fibra òptica, les puntes del cable. A continuació, en el cas del
cable de fibra òptica es realitzarà l'entroncament de fibra amb pigtail i es connectarà als panells repartidors
seguint les especificacions dels colors a l'hora de realitzar les unions.
Caldrà etiquetar correctament els panells repartidors, així com tots les connexions que es realitzin en els
mateixos.
Un cop finalitzats els treballats de connexió, tant les safates d'entroncament com les de connectors s'han
d'identificar mitjançant etiquetes. Cadascun dels connectors del repartidor ha de tenir identificat, dins
d'aquestes etiquetes, el destí amb el qual està unit, seguint les indicacions referent a això.
10.6.1.4.

Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
Normativa de compliment obligatori

Els estàndards que han de complir tant la fibra òptica com la instalꞏlació de la mateixa, tant CENELEC,
ETSI, ITU T i ISO / IEC:

 EN 50159: 2010. Aplicacions ferroviàries / sistemes de comunicació, senyalització i processament;
comunicació relacionada amb la seguretat en els sistemes de transmissió)

 EN 50173. Tecnologia de la informació / Sistemes de cablejat genèric / Requisits generals i àrees
d'oficina








UIT-T G.651 i G.652. Característiques d'un cable de fibra òptim d'un únic mode
UIT-T G.957. Equips i sistemes d'interfície òptics relacionats amb la jerarquia digital síncrona
ANSI / TIA-568-C.3. Components de cablejat de fibra òptica estàndard
EN i IEC 61000. Compatibilitat electromagnètica (CEM)
EN 50121. Aplicacions ferroviàries - Compatibilitat electromagnètica

10.6.1.6.

UIT-T G652. Paràmetres tècnics de cables de fibra òptica
IEEE 802.3xx. Normes de la sèrie per Ethernet
EN 187 000, 188 000. Prova per a cables de fibra òptica
CEI / IEC 60331-1,2,3. Característiques de resistència al foc de cables elèctrics
CEI / IEC 60332-1,2,3. Proves sobre cables elèctrics sota condicions de foc
ISO / IEC 11801. Cablejat genèric per cablejat de locals de clients
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Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

L'adjudicatari serà el responsable del control per a la correcta execució dels treballs d'estesa. Serà per tant
el responsable del correcte estat dels empalmaments, de les connexions en els repartidors, així com de la
continuïtat i qualitat de l'estesa, d'acord amb el que s'especifica en els plecs de prescripcions tècniques.
A manera de referència, els processos d’instalꞏlació que es supervisaran seran, com a mínim, els següents:

 A la càrrega, transport i descàrrega de les bobines de fibra òptica s'han de verificar, com a mínim,
els següents punts:






Les bobines es trobaran en perfecte estat.
Les bobines han d'estar degudament protegides durant el transport.
El cable no presentarà irregularitats en la seva forma.
En els treballs previs a l'estesa de la fibra, condicionament i preparació de l'obra, arqueta i bobina
de fibra òptica, es supervisarà, almenys, que:






Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per longitud (metres) o unitats instalꞏlats/des (segons partida)
i provats, als preus indicats al Quadre de Preus.

10.6.1.5.







La zona de l'obra es trobi degudament senyalitzada.
Les arquetes estiguin netes i identificades.
Es disposi del material adequat per a la manipulació de bobines i cable de fibra òptica.
La zona de treball es trobi clara, sense res que no permeti treballar.

 En la instalꞏlació del cable de fibra òptica es verificarà, com a mínim, que es compleixin els següents
aspectes:





En cap cas es corbarà el cable per sota del mínim radi de curvatura especificat.



Quan calgui deixar reserves de cable aquestes es deixaran en forma de "vuit" o circular.

Tampoc es torçarà el cable ni es realitzaran esforços sobre el mateix.
Sempre que es consideri adient, s'utilitzarà lubricant. Aquest lubricant serà l'especificat, i en cap
cas serà abrasiu.

 Durant la realització d'empalmaments, sagnat i connectat de les fibres es supervisaran, almenys, els
següents punts:







Es disposarà d'elements específics i adequats per al maneig i pelat del cable i de la fibra òptica.
S'utilitzaran protectors de empalmaments i es deixaran reserves suficients.
Les fibres no involucrades en el sagnat es deixaran en pas.
t La connexió a repartidor es realitzarà amb pigtails.
Les connexions des de / cap repartidor cap a / des d'equips o el mateix repartidor es realitzaran
mitjançant cables de connexió.

 Durant la connexió en repartidor es verificarà que es realitzen les següents activitats:
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Neteja prèvia dels connectors
Neteja i recollida de materials sobrants i enderrocs produïts pels treballs.

 Terminació de les arquetes i repartidors òptics.
 Les reserves i caixes de connexions es deixaran ben subjectes a la part superior de les arquetes.
 Les reserves es deixaran en forma de "vuit" o fent cercles.
 Les entrades de cable a repartidor es deixaran ben subjectes.
 Les safates estaran correctament fixades.
 Els excessos de cable al repartidor es recolliran mitjançant brides.
 Durant tots els treballs:
 Es verificarà la neteja en l'execució dels mateixos
 Es verificarà del compliment del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l'Obra.
Els valors d'acceptació de l’estesa de fibra òptica, a nivell d’atenuació, atendrà a que l’atenuació mesurada
haurà de ser menor al valor calculat mitjançant la fórmula
Atenuació del tram= L * αT + Ne * αE + Nc * αC, on

disponibilitat) amb funcionalitats MC-LAG. Cadascun incorpora una Processadora/Controladora,
redundància de font d'alimentació, redundància de ventilació i mínim 12 ports 10Gbe SFP / SFP +
(ampliable un 30% sense canviar de plataforma), Inclosos a els Següents transceivers: 8 Unitats
10GBASE-LR, 4 Unitats 10GBASE-SR.
Inclou els serveis d’instalꞏlació, configuració, parametrització, proves i posada en Servei de la Plataforma
per l'activació de les funcionalitats requerides i d'acord amb el dimensionament solꞏlicitat.
Com a principals funcionalitats











Equipat amb funcionalitats completes IP/MPLS:
Model en Xassís o stand-alone per a rack 19 ".
Funcionament HA (Alta Disponibilitat) mitjançant MC-LAG
Capacitat de commutació mínim 80Gbps full dúplex de modo individual.
Font d'Alimentació redundada, Safata de Ventilació amb redundància.
Incorpora una Processadora / Controladora.
Ports: 12 x 10 GE SFP / SFP + (Amb possibilitat d'ampliació un 20% sense canviar de plataforma).
Inclosos els següents transceivers: 8 unitats 10GBASE-LR, 4 unitats 10GBASE-SR











A: Atenuació màxima de la secció (dB).

αC: Atenuació màxima per conjunt connector-pigtail permesa (0,60 dB).

Inclou els serveis d’instalꞏlació, parametrització, configuració, proves i posada en servei d'equip router per
l'activació de les funcionalitats requerides i d'acord amb el dimensionament solꞏlicitat.

10.6.2.

GZF2 - XARXA TRONCAL DE DADES

Com a principals funcionalitats

10.6.2.1.






L: longitud de la fibra (km).
αT: Atenuació màxima per quilòmetre de la fibra de:
≤ 0,36 dB / km per Monomode estàndard (G.652) 1.310 nm
≤ 0,23 dB / km per Monomode estàndard (G.652) 1.550 nm
Ne: Nombre de connexions en el tram mesurat.
αE: Atenuació mitjana màxima per entroncament permesa (0,10 dB).
Nc: Nombre de connectors.

Elements que contempla el plec

GZF2Z001 - PARELLA ROUTER CORE IP / MPLS D'PCC EN ALTA DISPONIBILITAT
GZF2Z002 - ROUTER IP/MPLS DE PARADA
GZF2Z003 - NMS XARXA COMUNICACIONS
GZF2Z005 - RECANVIS XARXA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)

10.6.2.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZF2Z001 - PARELLA ENCAMINADOR CORE IP / MPLS D'PCC EN ALTA DISPONIBILITAT
Descripció de la Unitat d'Obra:
Subministrament de parella d'equips Core router amb funcionalitats completes IP / MPLS, en Xassís o
Stand Alone per a rack 19", commutació mínim individual de 80Gbps full dúplex. Configurats a HA (Alta
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Programari: Funcionalitats completes L2 / L3, IPv4 / IPv6, Advanced MPLS (FRR).

GZF2Z002 - ENCAMINADOR IP/MPLS DE PARADA
Descripció de la Unitat d'Obra:
Subministrament, d'equip router amb funcionalitats completes IP / MPLS (inclós FRR), en Xassís o Stand
Alone per a rack 19 ", amb redundància de Processadora / Controladora, de font d'alimentació, redundància
de ventilació. Equipat amb Mòdul WAN de 2 ports 10 GE SFP +, inclòs 2 transceivers 10GBASE-LR.
equipat amb català targetes de línia: Mínim Mòdul 12 ports 10/100/1000 SFP INCLOU transceivers: 4 x
1000Base-LX








Equip amb funcionalitats completes IP/MPLS:
Model stand-alone per a rack 19 ".
Font d'Alimentació redundant.
Targeta processadora redundada.
Equipat amb mòdul WAN: 2 ports 10 GE SFP +, incorpora 2 transceivers 10GBASE-LR.
Equipat amb targetes de línia: mínim mòdul 12 ports 10/100/1000 SFP inclou transceivers: 4 x
1000Base-LX (MMF i SMF)

 Programari: Funcionalitats completes L2 / L3, IPv4 / IPv6, Advanced MPLS (FRR).
GZF2Z003 - NMS XARXA COMUNICACIONS
Descripció de la Unitat d'Obra:
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Subministrament de Programari de gestió Xarxa MPLS i Xarxa IP L3 / L2. Solució oberta, que ha de
permetre integrar tots els equips tant de la Xarxa Troncal com de la d'Accés, incloent tot tipus de
commutadors MPLS o L3 / L2 Ethernet, així com qualsevol altre equip obert (basat en SNMP)

10.6.2.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitats instalꞏlades i provades, als preus indicats al Quadre
de Preus.

Inclou els serveis d’instalꞏlació, parametrització, configuració, proves i posada en servei de Programari per
l'activació de les funcionalitats requerides i d'acord amb el dimensionament solꞏlicitat.

10.6.2.5.

Com a principals funcionalitats, permet:

S'aplicarà la normativa de referència del projecte. De manera específica, a més:

 Monitoritzar la Xarxa, havent de representar-se de manera gràfica l'estat dels dispositius, enllaços i
serveis. El sistema ha de poder presentar la xarxa en forma de mapes i taules.

 Resoldre i detectar problemes a la xarxa.
 Comptar amb eines específiques per monitorització i visualització dels serveis MPLS, així com per a
la generació de serveis Ethernet / MPLS.

 Disposar d’un inventari específic de dispositius i nodes associats a l'arquitectura MPLS.
 Proporcionar seguiment de la qualitat de servei (QoS) específica de un servei.
GZF2Z005 - RECANVIS XARXA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)
Subministrament de recanvis per al Sistema per a una garantia de 2 anys des de la seva posada en
funcionament corresponent al 10% del subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista i les quantitats
de components necessaris per a aquesta garantia haurà de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT.
10.6.2.3.

Condicions del procés d'execució

 Replanteig general dels treballs per contrastar l'estat real de la situació de quarts i infraestructura de
parades i Llocs de Comandament Centralitzat amb el que preveu el present projecte.

 Realització del Projecte Constructiu de detall per a la seva aprovació per la Direcció d'Obra;
contrastant, actualitzant, corregint, modificant i completant la informació continguda en aquest
Projecte de Licitació amb les característiques pròpies del sistema ofert i amb les dades obtingudes
en el replanteig general: implantació d'equips en quarts tècnics, cotes, dimensions, connexions, etc.

 Disseny, fabricació, proves en fàbrica, embalatge, transport a obra, descàrrega, emmagatzematge,
trasllat de residus a abocador i manipulació en obra dels equips de comunicacions del present
Projecte, relacionats en el document de memòria.

 Proves en fàbrica i assajos d'acceptació, d'acord amb el Pla de Proves del subministrament a lliurar
pel contractista. Els protocols de proves en fàbrica hauran de ser lliurats un cop superades les
mateixes.

 Muntatge complet de les instalꞏlacions, realització d'ajustos i proves, i posada en marxa fins a la seva
perfecte funcionament.

 Lliurament de documentació completa 'segons el construït': Plans, especificacions, protocols de
proves, manuals d'operació i manteniment, llicències de programari, etc.

 Formació a personal d'operació i manteniment, incloent el Pla de Formació i la documentació de
suport necessària.
















Normativa de compliment obligatori

IEEE 802.3

IEEE Standard 802.3 Ethernet.

IEEE 802.3

af/at

IEEE 802.1Q

LAN Virtual.

IETF RFC 791

IPv4 – Protocol d’Internet versió 4.

IETF RFC 3031

Arquitectura MPLS.

IETF RFC 3513

IPv6 - Protocol d’Internet versió 6.

IETF RFC 3550

RTP: Un protocol de transport per a aplicacions en temps real.

IETF RFC 2131

DHCP.

IETF RFC 3410:3416

PoE / PoE+.

SNMP Marc de Gestió.

ANSI/HFS 100

Enginyeria de factors humans de les estacions de treball informàtiques.

IEC 9126-1

Enginyeria de programari - Qualitat del producte - Part 1: Model de qualitat.

IEC 11801

Sistemes de cablejat estructurat per a telecomunicació.

ITU-T G.652

Característiques del cable de fibra òptica monomode.

ITU-T G.650
monomode.

Definició i mètodes de test per als paràmetres més rellevants de la fibra òptica

 ITU-T: G.664
10.6.2.6.

Procediments i requisits de seguretat òptics per als sistemes de transport òptic

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A continuació s’inclouen les principals fites de projecte, per a la seva correcta execució i validació de
finalització d'obra.
Replanteig i Aprovació del Pla de Projecte Constructiu associat amb GZF2 – XARXA TRONCAL DE
DADES. Cal recollir detalladament el desenvolupament i l'execució dels plans i documentació i que
s'enumeren a continuació.

 Pla de Recepció del Material associat amb les unitats d'obra.
 Proves Instalꞏlació Pilot preproducció, amb:
 Implementació de les funcionalitats i redundància de la Arquitectura MPLS (Routers de Core
MPLS PCC, Accés MPLS Parada, NMS).



Aquest pilot inclourà Proves relacionades amb els diferents serveis MPLS, L2 VPN, L3 VPN,
Multicast

 Pla de Proves d'Acceptació del sistema i de les unitats d'Obra, contrastades amb els requeriments
del PPT, que hauran de ser traçables i adequadament recollits en el Pla de Projecte.
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Aquestes accions seran d'obligat compliment, abans de procedir a l'activació dels serveis en entorn de
producció de totes les funcionalitats del sistema, activar el suport tècnic i operatiu in-situ, activació del
centre de serveis PCC-OPE, inici del monitoratge remota i lliurament del projecte complet.
10.6.3.
10.6.3.1.

GZF3 - XARXA D’ACCÉS DE DADES
Elements que contempla el plec

 GZF3Z001 - STACK D'COMMUTADORS DE PARADA
 GZF3Z002 - COMMUTADORS D´ACCÉS SUBESTACIÓ I ZONA DE MANIOBRA
 GZF3Z003 - COMMUTADORS D´ACCÉS ZONA DE MANIOBRA (SENYALITZACIÓ






Descripció de la Unitat d'Obra:
Subministrament de commutador stand-alone tipo industrial rugeritzat L2. Equipat amb 2 Ports de uplink:
1Gbps SFP, incloent 2 transceivers 1000 Base-LX, Commutador Ethernet de 8 Ports 10/100/1000 PoE +.

FERROVIÀRIA)
GZF3Z004 - COMMUTADOR INDUSTRIAL DE CRÜILLA I ACCÉS XARXA MULTIMÈDIA

GZF3Z005 - PANELL DE CONNEXIÓ DE CABLEJAT UTP CAT6.

GZF3Z005 - PANELL DE CONNEXIÓ DE CABLEJAT UTP CAT6.

Subministrament e Instalꞏlació de Panell per a rack 19” 1U. Modular amb 24 connectors RJ45 femella per
UTP cat6. Disposa de pinta per fixació dels cables. 24 cables de connexió UTP cat6 de 3 m. amb
connectors RJ45.

GZF3Z006 - CABLE DE PARELLS UTP CAT 6
GZF3Z007 - ARMARI DE SUBESTACIÓ 19" 22 U
GZF3Z009 - RECANVIS XARXA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)
Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZF3Z001 - STACK D'COMMUTADORS DE PARADA
Descripció de la Unitat d'Obra:
Subministrament de commutador apilable per a rack 19 ", incloent Funcionalitats L2 / L3. Equipat amb 4
x 1Gbps SFP Ports de Uplink. Inclòs en stack un commutador de 24 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at)
i 1 commutador 12 Ports 10/100/1000 SFP. Inclou 6 transceivers, 2 x 1000Base-SX, 4 x 1000Base-LX
(MMF i SMF). Inclou redundància d'alimentació i stack.
Inclou els serveis d’instalꞏlació, parametrització, configuració, proves i posada en servei del commutador
apilable per l'activació de les funcionalitats requerides i d'acord amb el dimensionament solꞏlicitat.
Com a principals funcionalitats, permet:
Funcionalitats L2 / L3.
Ports de Uplink: 4 x 1GbE.
Incorporar al stack commutadors de 24 i 12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at).
Incorporar al stack commutadors de 12 Ports de fibra 1GbE SFP.

GZF3Z002 - COMMUTADORS D´ACCÉS SUBESTACIÓ I ZONA DE MANIOBRA
Descripció de la Unitat d'Obra:
Subministrament de commutador stand-alone per a rack 19 ", equipat amb funcionalitats L2 / L3.
Ports dels Uplink: 2 x 1GbE, Inclou 2 transceivers 1000Base-LX, 12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at).
Inclou els serveis d’instalꞏlació, configuració, proves i posada en servei del commutador estacable per
l'activació de les funcionalitats requerides i d'acord amb el dimensionament solꞏlicitat.
GZF3Z003 - COMMUTADORS D´ACCÉS ZONA DE MANIOBRA (SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA)
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GZF3Z004 - COMMUTADOR INDUSTRIAL DE CRÜILLA I ACCÉS XARXA MULTIMÈDIA

Inclou els serveis d’instalꞏlació, configuració, proves i posada en servei del commutador rugeritzat per
l'activació de les funcionalitats requerides i d'acord amb el dimensionament solꞏlicitat.

10.6.3.2.






Subministrament, Instalꞏlació, Configuració, Proves i Posada en Servei de Commutador stand-alone per a
rack 19 ", equipat amb redundància de alimentació i funcionalitats L2 / L3 i MPLS base. Ports de Uplink: 2
x 1GbE, inclou 2 transceivers 1000Base-LX. Commutador Ethernet de 12 Ports 10/100/1000 PoE +
(802.11at).

Com a característiques tècniques principals:









Panell per a rack 19” 1U.
Material acer.
Modular amb 24 connectors RJ45 femella per UTP cat6.
Terminals de connexió per darrera IDC-110.
Compleix per sobre de 10Gbps.
Disposa de pinta per fixació dels cables.
24 cables de connexió UTP cat6 de 3 m. amb connectors RJ45.

GZF3Z006 - CABLE DE PARELLS UTP CAT 6
Subministrament, Instalꞏlació, Connexió i Proves de cable UTP categoria 6. S'inclou p.p. de fixacions,
caixes de protecció i tub rígid metàlꞏlic per a exterior, segons condicions del PPT.
Com a característiques tècniques principals:












Cable de 4 parells.
Tipus UTP categoria 6.
Calibre 23AWG.
Conductor de coure sòlid 0,57mm.
Revestiment del conductor de Polietilè de baixa densitat sense halògens.
Coberta del cable LSZH ignífuga.
Diàmetre del cable ≤ 6 mm.
Impedància 100 Ohm.
Tensió màxima 90 N.
Temperatura operativa de -20°C a +60°C.

GZF3Z007 - ARMARI DE SUBESTACIÓ 19" 22 U
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Subministrament i instalꞏlació d'un armari mural per a rack de 19" de 22 U, d'acer o alumini. Disposa de
dues portes frontal (amb vidre fumat) i posterior amb pany. Segons condicions.



Haurà d'estar comprès també un Disseny detallat de baix nivell, que defineixi els configuracions
a efectuar en els diferents equips (L2/L3 Ethernet) de d'acordar a les Especificacions del
Fabricant tecnològic que compleixi les especificacions del contracte, amb l'objectiu d'activar tots
els Requisits funcionals requerits.



S'haurà de presentar també un Pla de Proves on és reflecteixi la definició, pla d'especificacions,
i anàlisi de resultats de les proves, que permetin verificar que els Instalꞏlacions, connexions i
configuracions realitzades operin correctament, que són conformes amb el disseny presentat,
que estan operatives els funcionalitats i interfícies amb els altres sistemes i que compleixen
perfectament els normatives aplicables segons el PPT.

Com a característiques tècniques principals:












Armari mural de rack 19” 22U.
Material acer SPCC laminat en fred.
Porta frontal amb cristall temperat fumat amb pany de seguretat.
Porta posterior perforada per a ventilació.
Panells laterals desmuntables de fàcil obertura amb tancament lateral.

 Abans de la Instalꞏlació s'haurà de disposar del detall tècnic de la posició i interconnexió de tots els

Entrades de cables per sostre i terra.

elements que s'inclouran dins de de l'armari de comunicacions de CPD i Parades. A la documentació
tècnica ha de quedar establert la posició que ocupa els equips dins de de els diferents armaris, així
com els punts de connexió en els panells.

Perfils de rack numerats.
Acabats per evitar electroestàtica.
Protecció IP20 (contra entrada de pols).

10.6.3.4.

Mides (HxWxD): 1166x600x600 mm

Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connetada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.

GZF3Z009 - RECANVIS XARXA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1).
Subministrament de recanvis per al Sistema XARXA D'ACCÉS DE DADES per a una garantia de 2 anys
des de la seva posada en funcionament corresponent al 10% del subministraments d'equips d'aquest
sistema. La llista i les quantitats de components necessaris per a aquesta garantia haurà de ser validada
per la Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT.
10.6.3.3.

Condicions del procés d'execució

Com a condició indispensable, per poder executar correctament els Unitats d'obra GZF3 (Xarxa de Dades
d’accés) és imprescindible que s'hagi executat completament les unitats d'obra GZF1 (Xarxa de Fibra),
GZF2 ( Xarxa Troncal de Dades) i GZM1Z001 i GZM1Z002, relacionat amb la instalꞏlació i connexió dels
armaris de 42 "on s'allotgen i presten connectivitat als elements d'aquest sistema, així com la
infraestructura de xarxa de PCC.
En la fase inicial del projecte, l'adjudicatari haurà de presentar la documentació tècnica de projecte
necessària per a l'execució del subsistema. L’esmentada documentació haurà d'incloure obligatòriament:

 (Efectuat en GZF1, GZF2) Replanteig general dels treballs per contrastar l'estat real de la situació
de quarts i infraestructura de Parades, Subestacions, Zones de Maniobra, Cruïlles i Llocs de
Comandament Centralitzat amb el que preveu el present projecte.

 Realització del Projecte Constructiu de detall per a la seva aprovació per la Direcció d'Obra;
contrastant, actualitzant, corregint, modificant i completant la informació continguda en aquest
Projecte de Licitació amb les característiques pròpies del sistema ofert i amb les dades obtingudes
en el replanteig general com:





Implantació d'equips en quarts tècnics, cotes, dimensions, connexions, etc.
Disseny Detallat de la Solució tècnica, tant lògic com físic, incloent-hi Definició i Disseny de
Serveis L2/L3, adreçament IP, VLANs . En Fase 1 per ser extensió de TBS, haurà d'estar
perfectament integrat segons arquitectura i disseny tant L3 / L2 definida per TRAM.

Unitat i criteris d'amidament

Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.6.3.5.

Normativa de compliment obligatori

S'aplicarà la normativa de referència del projecte. De manera específica, a més:
















IEEE 802.3

IEEE Standard 802.3 Ethernet.

IEEE 802.3 af/at PoE / PoE+.
IEEE 802.1Q

LAN Virtual.

IETF RFC 791

IPv4 – Protocol d’Internet versió 4.

IETF RFC 3031

Arquitectura MPLS.

IETF RFC 3513

IPv6 - Protocol d’Internet versió 6.

IETF RFC 3550

RTP: Un protocol de transport per a aplicacions en temps real.

IETF RFC 2131

DHCP.

IETF RFC 3410:3416

SNMP Marc de Gestió.

ANSI/HFS 100

Enginyeria de factors humans de les estacions de treball informàtiques.

IEC 9126-1

Enginyeria de programari - Qualitat del producte - Part 1: Model de qualitat.

IEC 11801

Sistemes de cablejat estructurat per a telecomunicació.

ITU-T G.652

Característiques del cable de fibra òptica monomode.

ITU-T G.650
monomode.

Definició i mètodes de test per als paràmetres més rellevants de la fibra òptica

 ITU-T: G.664

Procediments i requisits de seguretat òptics per als sistemes de transport òptic.

El disseny ha d'incloure tots els Requisits funcionals del sistema, la Connexió i interoperabilitat
amb resta de subsistemes, com Xarxa Troncal de Dades.
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10.6.3.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A continuació s’exposen les principals fites de projecte, per a la seva correcta execució i validació de
finalització d'obra.
Replanteig i Aprovació del Pla de Projecte Constructiu associat amb GZF3 – XARXA D’ACCÉS DE
DADES. Cal recollir detalladament el desenvolupament i l'execució dels plans i documentació i que
s'enumeren a continuació.

 Pla de Recepció del Material associat amb les unitats d'obra.
 Proves instalꞏlació Pilot preproducció, amb:
 Implementació de les funcionalitats i redundància de la Arquitectura IP L3/L2.
 Aquest pilot inclourà Proves relacionades amb els diferents serveis tramviaris a transportar com
a CTTV, Telefonia, etc. des de diferents nodes (subestacions, parades, etc.)

 Pla de Proves d'Acceptació del sistema i de les unitats d'Obra, contrastades amb els requeriments
del PPT, que hauran de ser traçables i adequadament recollits en el Pla de Projecte.
Aquestes accions seran d'obligat compliment, abans de procedir a l'activació dels serveis en entorn de
producció de totes les funcionalitats del sistema, activar el suport tècnic i operatiu in-situ, activació del
centre de serveis PCC-OPE, inici del monitoratge remota i lliurament del projecte complet
10.6.4.
10.6.4.1.






Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
PROVES I POSTA EN SERVEI
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.






Proves de muntatge
Proves de posada en servei
Proves d’interfícies
Proves dinàmiques

10.6.4.3.

Elements que contempla el plec

GZF4Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZF4Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZF4Z008 - Proves i posada en servei (Fase 1)
Definició i condicions de les partides d'obra executades

Condicions del procés d'execució

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.6.4.4.

GZF4 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ

GZF4Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)

10.6.4.2.

Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.6.4.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.6.4.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ

A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.

Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.

10.7.

Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.
L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.

GZG – RÀDIO D'EXPLOTACIÓ

10.7.1.
10.7.1.1.

GZH1 – SISTEMA CENTRAL RÀDIO D’EXPLOTACIÓ
Elements que contempla el plec

ENGINYERIA DE DETALL

 GZG1Z001 Terminal portàtil 3W amb GPS.
 GZG1Z005 Mesures de cobertura en la zona de interconnexió.
 GZG1Z006 Ajust dels sistemes radiants i potència de les SBS per assegurar la millor cobertura en la

Realització de l'enginyeria de detall amb les especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips
i les interfícies.

 GZG1Z008 - Recanvis de Ràdio d'Explotació per garantia de 2 anys (Fase 1)

interconnexió.

FDMS I SISTEMA DE QUALITAT
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10.7.1.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZG1Z001 - TERMINAL PORTÀTIL 3W AMB GPS
Les característiques comunes a tots els terminals de ràdio TETRA es detallen a continuació:

 Dimensions aproximades de 135 x 60 x 30 mm.
 Temperatura de funcionament entre - 25 °C i 65 °C.
GZG1Z005 - MESURES DE COBERTURA EN LA ZONA DE INTERCONNEXIÓ
Prèviament a l’execució, s'haurà de realitzar la comprovació preliminar si el nivell de cobertura en tot el
traçat tramviari unificat compleix amb l’enginyeria radioelèctrica del projecte de renovació de la Ràdio
d’Explotació.












Banda de freqüències de 380 – 430 MHz, 450 – 470 MHz.















Trucades de tipus Individual i de Grup en xarxes TETRA i trucades a xarxes Públiques de Telefonia.

En cas de detectar en les mesures de cobertura una deficiència puntual o parcial de la cobertura, es
reconfiguraran una, varies o totes les SBS a nivell de topologia de ràdio, sigui per reorientació
d’antenes/panells, afegint algun sector orientat a la zona deficitària de cobertura i/o incrementant la
potència radiada.

Modes d’operació:

GZG1Z008 - RECANVIS DE RÀDIO D’EXPLOTACIÓ PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1).

Trunking o TMO en xarxa de ràdio TETRA (semidúplex i dúplex).

S’haurà d'indicar en proposició una llista de recanvis estimats durant el període de garantia (2 anys).
Aquesta llista serà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència entre els recanvis
proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix projecte per als
equips i per al servei de manteniment. Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats,
especificacions i objectius descrits en la documentació que conforma el Plec.

Classe A de receptor.
Sensibilitat estàtica del receptor > -112 dBm.
Sensibilitat dinàmica del receptor > -102 dBm.
Teclat alfanumèric, amb tecles de selecció i navegació, volum, encès/apagat i altres.
Mode de visió nocturna.
Alerta per vibració.
Receptor GPS incorporat.
Sincronització del rellotge per xarxa i/o GPS.
Dades IP packet data, WAP 2.0 sobre TETRA, XHTML, interfície per aplicacions per comandaments
AT.

Directe o DMO entre ràdios (semidúplex).
Suport per a repetidor DMO i passarelꞏla TMO / DMO.
Autenticació mitjançant control d’accés amb codi PIN / PUK.
Xifrat en interfície aire TEA 1, 2, 3, 4.
Seguretat TETRA, classes 1, 2, 3.
Missatgeria SDS tipus 1, 2, 3, 4 i TL, concatenats i Flash.
Missatges d’estats / Missatge de text.
Notificació sobre nous missatge durant les trucades.
Servei de paquets de dades.
Plataforma Java™ MIDP 2.0

Les específiques per aquest terminal son:









Potència de transmissió fins a 3 W (ajustable).
Pantalla, color total QVGA
Dades IP packet data, WAP 2.0, XHTML, interfície per aplicacions per comandaments AT.
Autenticació mitjançant control d’accés amb codi PIN / PUK.
Protecció IP65 o superior.
Bateria de Li-Ion >1500 mAh per a 15 h típicament i fins a 24 h en standby.
Pes inferior a 300 g.
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Es realitzarà en base a:

 Documentació disponible de TRAM tant l’estudi de cobertura i les mesures fetes en camp en el
moment de certificar la instalꞏlació.

 Fent unes mesures específiques en el tram d’interconnexió.
GZG1Z006 - AJUST DELS SISTEMES RADIANTS I POTÈNCIA DE LES SBS PER ASSEGURAR LA
MILLOR COBERTURA EN LA INTERCONNEXIÓ

10.7.1.3.

Condicions del procés d'execució

En la fase inicial del projecte, el contractista haurà de presentar la documentació tècnica de projecte
necessària per a l'execució del sistema (projecte constructiu). Dita documentació haurà d'incloure
obligatòriament:

 Enginyeria de la solució tècnica que ha d'incloure tots els requisits funcionals del sistema, el pla de
numeració i la configuració des del node central SCN de TRAM.

 Disseny de baix nivell, que defineix les configuracions a efectuar en els diferents servidors i la
interfície dels terminals embarcats amb el tramvia.

 Pla de Proves on es reflecteixi la definició, pla d'execució i anàlisi de resultats de les proves, que
permetin verificar que les instalꞏlacions, connexions i configuracions realitzades operen
correctament, que són conformes amb el disseny presentat i que les funcionalitats i interfícies amb
els altres sistemes estan operatives i que compleixen amb les normatives aplicables segons el PPT.
En aquesta fase, i també prèviament a l’execució, s'haurà de realitzar la comprovació preliminar de la
cobertura en el tram d’interconnexió, no fins a Verdaguer, sinó complet (Fase 2) entre les places de
Francesc Macià i la plaça de Glòries.
Es requereix una eina per la configuració dels terminals TETRA objecte d’aquest subministrament. Serà
un programari per instalꞏlar en un PC i el cable de connexió al terminal.
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S’identificaran els equips amb una etiqueta identificativa del tipus d’equip, model i número per incloure dita
informació a l’inventari del projecte. Els cables seran de la mateixa manera etiquetats per incloure en la
documentació de projecte la seva identificació.

Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.

10.7.1.4.

Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.

Unitat i criteris d'amidament

Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.7.1.5.

Normativa de compliment obligatori

L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
ENGINYERIA DE DETALL

S'aplicarà la normativa de referència del projecte.

Realització de l'enginyeria de detall amb les especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips
i les interfícies.

10.7.1.6.

FDMS I SISTEMA DE QUALITAT

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

S’utilitzarà com a guia de control el projecte constructiu amb el detall dels equipaments i materials, el
disseny i enginyeria d’instalꞏlació, el pla d’obra amb dates i fites i coordinació amb altres treballs,
documentació a lliurar i formació.
Inicialment es fixarà un replanteig per revisar les condicions del projecte, i detectar possibles riscos de
l’obra, funcionals i de termini d’execució. El replanteig requerirà l’aprovació de la modificació del sistema
de l’operador tramviari.
Seran revisades les instalꞏlacions realitzades dels terminals embarcats comprovant si l’execució s’ha regit
segons les condicions assenyalades en la documentació constructiva del projecte.
Es comprovarà l’abast complert del sistema a nivell d’inventari. Es farà un test de les funcionalitats del
sistema a nivell de:

 Operativa adequada dels terminals al llarg de la interconnexió.
 Funcionalitats dels terminals, realització de diferents tipus de trucades i recepció.
 Enviament de missatges de text des de la Sala d’Operadors: amb el HMI de la Consola de
Comunicacions i també amb el terminal de sobretaula.

 Comprovació de l’abast de les comunicacions del terminal de sobretaula en el tram d’interconnexió.
 Localització dels terminals per SBS i també per GPS.

Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.
Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
PROVES I POSTA EN SERVEI
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.






Proves de muntatge
Proves de posada en servei
Proves d’interfícies
Proves dinàmiques

10.7.2.3.

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.7.2.4.

10.7.2.
10.7.2.1.






GZG2 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
Elements que contempla el plec

GZG2Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZG2Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZG2Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZG2Z008 - Proves i posada en servei (Fase 1)

10.7.2.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ
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Condicions del procés d'execució

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.7.2.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.7.2.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
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10.8.

GZH – RADIO MULTIMÈDIA

10.8.1.
10.8.1.1.

GZH1 – SISTEMA RADIO MULTIMÈDIA
Elements que contempla el plec

 GZH1Z004 - Encaminador d'Edge connexió 4G.
 GZH1Z006 - Recanvis RMU per garantia de 2 anys (Fase 1).
10.8.1.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

GZH1Z004 - ENCAMINADOR D'EDGE CONNEXIÓ 4G
Descripció de la Unitat d'Obra:
Subministrament de equip Encaminador per a zona Edge de PCC per a accés de Banda Ampla mòbil amb
Sortida WAN LTE 4G, 2 ports 10/100 Ethernet UTP.
Inclou els serveis d’instalꞏlació, configuració, proves i posada en Servei de la Plataforma per a l'activació
de les funcionalitats requerides i d'acord amb el dimensionament solꞏlicitat.
GZH1Z006 - RECANVIS RMU PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1).
Subministrament de recanvis per al Sistema de Ràdio Multimèdia per a una garantia de 2 anys des de la
seva posada en funcionament corresponent al 10% del subministraments d'equips d'aquest sistema. La
llista i les quantitats de components necessaris per a aquesta garantia haurà de ser validada per la Direcció
d'Obra. Segons condicions del PPT.
10.8.1.3.

10.8.1.4.

Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.8.1.5.

10.8.1.6.

Inicialment es realitzarà un replanteig, a partir del qual es procedirà a la preparació del Projecte Constructiu.
associat amb GZH1 – SISTEMA RADIO MULTIMÈDIA, (segons s'exposa en 10.1.1.3. Condicions del
Procés d'execució). El primer control recau en la aprovació del Pla de Projecte Constructiu.
El Projecte Constructiu recull, de forma detallada, el desenvolupament i l'execució dels plans i
documentació i que s'enumeren a continuació, i que seran els punts de control de l’execució:






Pla de Recepció del Material associat amb les unitats d'obra.
Verificació de l’estat dels equips i instalꞏlacions realitzades.
Inventari de l’equipament i materials instalꞏlats.
Proves instalꞏlació Pilot preproducció, amb:



Implementació de les funcionalitats i redundància de la Plataforma Central (Controladora WLC,
L2/L3, Polítiques de Seguretat, Proves sobre Aplicacions Tramviàries, etc.).



Aquest pilot inclourà diferents serveis embarcats (càmeres CTT i altres) i en diferents escenaris
amb diferents qualitats de serveis, tant en el nou traçat Verdaguer-Glòries com en els trams
viaris actuals de TBS, incloent les cotxeres



També s'inclouran en el pilot les proves d'interconnexió corresponents (router 4G, equips
embarcats) amb els sistemes allotjats en TBS.

 Disseny Detallat de la Solució tècnica, Tant lògic com físic, El disseny ha d'incloure tots els requisits
funcionals del sistema, la integració amb los sistemes actualment existent de TBS, així com la
connexió segura amb Operadors de comunicacions de Xarxes públiques.

Abans de la instalꞏlació s'haurà de disposar del detall tècnic de la posició i interconnexió de tots els
elements que s'inclouran dins de de l'armari de comunicacions del CPD. En la documentació tècnica ha
de quedar establerta la ubicació dels equips dins dels armaris, així com els punts de connexió en els
panells.
S'identificaran els equips amb una etiqueta on s’inclourà dades sobre el tipus d'equip, model i número,
informació per incloure a l'Inventari del projecte. Els cables seran etiquetats de la mateixa manera per
incloure en la documentació de projecte la seva corresponent identificació.
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Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A continuació s’apunten les principals fites de projecte, per a la seva correcta execució i validació de
finalització d'obra.

En la fase inicial del projecte, l'adjudicatari haurà de presentar la documentació tècnica de projecte
necessària per a l'execució del subsistema. Dita documentació haurà d'incloure obligatòriament:

resultats de les proves, que permeti verificar que les instalꞏlacions, connexions i configuracions
realitzades operin correctament i són conformes amb el disseny aprovat, que estan operatives les
funcionalitats i les interfícies amb els altres sistemes i que compleixen perfectament els normatives
aplicables segons el PPT.

Normativa de compliment obligatori

S'aplicarà la normativa de referència del projecte.

Condicions del procés d'execució

 S'haurà de presentar també un Pla de Proves on és reflecteixi la definició, condicions i anàlisi dels

Unitat i criteris d'amidament

 Pla de Proves d'Acceptació del sistema i de les unitats d'Obra, contrastades amb els requeriments
del PPT, que hauran de ser traçables i adequadament recollits en el Pla de Projecte.
Aquestes accions seran d'obligat compliment, abans de procedir a l'activació dels serveis en entorn de
producció de totes les funcionalitats del sistema, activar el suport tècnic i operatiu in-situ, activació del
centre de serveis PCC-OPE, inici del monitoratge remota i lliurament del projecte complet.
10.8.2.
10.8.2.1.






GZH2 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
Elements que contempla el plec

GZH2Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZH2Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZH2Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZH2Z008 - Proves i posada en servei (Fase 1)
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10.8.2.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.
L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
ENGINYERIA DE DETALL

10.8.2.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
10.9.

GZI – TELEFONIA I INTERFONIA

10.9.1.
10.9.1.1.

GZI1 – SISTEMA DE TELEFONÍA E INTERFONÍA
Elements que contempla el plec

 GZI1003 - TELÈFON IP BASIC
 GZI1005 - INTÈRFON IP MURAL DE PARADA
 GZI1009 - RECANVIS DE TEL./INT. PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)

Realització de l'enginyeria de detall amb les especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips
i les interfícies.

10.9.1.2.

FDMS I SISTEMA DE QUALITAT

GZI1003 - TELÈFON IP BASIC

Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.

Descripció de la Unitat d'Obra:

Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.

Subministrament de Telèfon IP bàsic, POE Classe 1, Connectivitat 10/100, petit display en grisos, Mans
lliures.

PROVES I POSTA EN SERVEI
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.






Proves de muntatge
Proves de posada en servei
Proves d’interfícies
Proves dinàmiques

10.8.2.3.

Condicions del procés d'execució

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.8.2.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.8.2.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
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Definició i condicions de les partides d'obra executades

Inclou els Serveis de instalꞏlació i Proves de telèfon IP bàsic. Les especificacions tècniques detallades
serien:










Estàndard SIP vaig veure (RFC2543), v2 (RFC3261).
Assignació IP: Estàtica / DHCP.
DTMF in / out, SIP info
Gestió Telnet / SSH / HTTP
802.1Q / p per Suport VLAN i QoS.
 802. IAB.
Còdec de veu G.711 i G.729
Funcions de trucada.








Trucada en espera.
Retenció de trucada.
Transferència i desviament.
Caller ID, repetició de la trucada.
Conferència a 3.
Bústia de veu

 Actualització
 auto provisió
 TFTP / Consola
 Característiques de Seguretat:
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802. lx
TLS
Xifrat AES

 Funcions IP PBX:
 Captura de trucada.
 Tons personalitzats.
 Resposta automàtica
 Maquinari
 LCD 2 línies.
 16 caràcters
 2 tecles programables
 Mans lliures full dúplex
 Connector RJ9 auriculars
 Connectivitat Ethernet:
 2 ports 10/100/1000 Mbps RJ45
 Alimentació possible mitjançant IEEE 802.3af PoE (dispositiu classe 1); requerides 48 VDC pot
ser proporcionada per transformador AC-to-DC.







Temperatura Operacional: 0 to 40 ° C
Temperatura de xoc no operacional: -10 to 60 ° C.
Humitat:
Operacional 10% to 90%, sense condensació.
Compliment de la normativa





Autenticació

Marques CE per directives 2004/108 / CE i 2006/95 / CE

 Seguretat
 EN 60950 Segona edició (incloent A11 i A12)
 IEC 60950 Segona edició (incloent A11 i A12)
 EMC: emissions
 EN55022: 2006 w / Esmena 1: 2007 Classe B
 ICES003 Classe B
 VCCI classe B
 EN61000-3-2
 EN61000-3-3
 KN22 Classe B
 EMC: immunitat
 EN55024

BXU1-PCS-ING-10-000-00-00128-C_3 - Plec de Prescripcions Tècniques (Fase 1).docx

EN60601-1-2

 Telecom
 FCC Part 68 HAC
 CS-03-HAC
 Normes de la indústria: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3af i 802.3at.
GZI1005 - INTÈRFON IP MURAL DE PARADA
Descripció de la Unitat d'Obra:
Subministrament, de Intèrfon SIP mural Intempèrie, antivandàlic, (IP66, IK10), Connectivitat 10 / 100Mbps
Ethernet, Cancelꞏlació soroll de fons, Qualitat de veu HD, POE (802.3af), certificació de fabricant de la
Plataforma de Telefonia / Interfonia subministrada.
Inclou la instalꞏlació, configuració, Proves i Posada en Servei. Inclou el muntatge en panels de Parada
Les especificacions tècniques detallades serien:






Cancelꞏlació de soroll: supressió del soroll musical.
Cancelꞏlació de soroll: supressió del soroll estàtic.
Codis G.711, G.722, interval de freqüències, G.722 Codec 200 Hz - 7000 Hz
Tecnologia d'àudio:












Modes: dúplex obert complet, dúplex oberta commutada
Filtre adaptatiu adaptat
To de trucada personalitzat
Mescla d'àudio: conversa i trucada grupal
Detecció de nivell de so / alarma de crit (només a AlphaCom)
Control de guany automàtic (micròfon).
Amplificador de altaveus intern: 10 W classe D
Tecnologia de micròfon
MEMS digitals.
micròfon omnidireccional

 Hardware:
 Connector Ethernet: 1 x RJ 45
 Tots els altres connectors: Eina menys, terminals de prova de vibració, cargol de primavera
 Entrades i sortides generals: 6 (configurable)
 Sortides de 12 mA com a controladors LED
 Relé de canvi (NO + NC + COM), màxim: 250VAC / 220VDC, 2A, 60W
 Opcions d'alimentació: PoE i / o alimentació externa
 PoE (potència sobre Ethernet) estàndard EEE 802.3af, classe 0 (0,44 W a 12,95 W)
 Alimentació externa 24 VDC (16 - 48 V)
 Consum d'energia: màx. 12W (segons el volum)
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Línia d'àudio / senyal de bucle d'inducció: 600 Ohm
Contralador del botó: LED
Material de la placa frontal: acer inoxidable - AISI 304
Cicles de botó abans del fracàs, mínim 200 000

de programari remot. Control centralitzat.




Funcions avançades de supervisió E.g. prova de xarxa, prova de to, informes d'estat



Suport DTMF RFC 2833, 2976 (informació SIP).

Suport SIP: RFC 3261 (estàndard base SIP) RFC 3515 (SIP refer) RFC 2976 (informació SIP),
SIP usant TLS, RFC 5630 SIPS URI esquema

 Medi ambient i conformitats:
 Nota IP: IP-66, provat segons EN 60529
 Valoració IK: IK 10, provat segons EN 62262
 Rang de temperatura de funcionament: -40 a 70 ° C
 Humitat relativa <95% sense condensació
 Corrosió: boira salada, provada segons EN60945
 Vibració: provat segons EN60945
 Resistent a la visió ultraviolada: SÍ
 EMC: CE i FCC Part 15
 Certificacions UL 60950-1, cUL 60950-1, CB a IEC 60950-1.
GZI1Z009 - RECANVIS DE TEL./INT. PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1).
Subministrament de recanvis per al Sistema de TELEFONIA I INTERFONIA per a una garantia de 2 anys
des de la seva posada en funcionament corresponent al 10% del subministraments d'equips d'aquest
sistema. La llista i les quantitats de components necessaris per a aquesta garantia haurà de ser validada
per la Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT.
Condicions del procés d'execució

Com a condició indispensable, per poder executar correctament les unitats d'obra del projecte de Telefonia
i Interfonia, és imprescindible que s'hagin executat completament les unitats d'obra relacionades amb GZI
(PCC) i GZF (Subsistema Xarxa de Comunicacions), incloent la Xarxa de Fibra òptica, així com
l'Electrònica d'Accés d Parades i Subestacions, amb els armaris instalꞏlats i els panells corresponents amb
els terminals a connectar.
En la fase inicial del projecte, l'adjudicatari haurà de presentar la documentació tècnica de projecte
necessària per a l'execució del subsistema. La dita documentació haurà d'incloure obligatòriament:
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correctament, que són conformes amb els requisits funcionals requerits, així com la interoperació
amb els altres terminals i Intèrfons SIP, el sistema IP PBX existent i la connexió amb Operadors
públics.

Indicació de la trucada: icones / colors per a persones amb discapacitat auditiva

 Xarxes i protocols
 Protocols: IPv4 (amb DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, SRTP, DHCP, SNMP, NTP
 Protocols LAN: control d'accés de xarxa (IEEE 802.1x) sobre Ethernet (IEEE 802.3 a-f)
 Gestió i operació: HTTP / HTTPS (configuració web) DHCP i IP estàtica. Actualització automàtica

10.9.1.3.

 Documentació de configuració de Terminals IP com a extensió del sistema actual de TBS.
 Pla de Proves on es verifiqui que les instalꞏlacions, connexions i configuracions realitzades operen

Abans de la instalꞏlació s’haurà de disposar del detall tècnic de la posició i interconnexió de tots els
elements que s’inclouran dins de l’armari de comunicacions de parada.
Pels intèrfons, serà determinada la seva posició en el pannel de la marquesina per a la seva correcta
execució i muntatge.
S’identificaran els equips amb una etiqueta identificativa del tipus d’equip, model i número per incloure dita
informació a l’inventari del projecte. Els cables seran de la mateixa manera etiquetats per incloure en la
documentació de projecte la seva identificació.
10.9.1.4.

Unitat i criteris d'amidament

Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.9.1.5.

Normativa de compliment obligatori

S'aplicarà la normativa de referència del projecte.
10.9.1.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A continuació es exponent les principals fites de projecte, per a la seva correcta execució i validació de
finalització d'obra.
Replanteig i Aprovació del Pla de Projecte Constructiu associat amb el Sistema de Telefonia i Interfonia
(segons s'exposa en 10.3.1.3. Condicions del Procés d'execució). Cal recollir detalladament el
desenvolupament i l'execució dels plans i documentació i que s'enumeren a continuació.

 Pla de Recepció del Material associat amb les unitats d'obra.
 Pla de Proves d'Acceptació del sistema i de les unitats d'Obra, contrastades amb els requeriments
del PPT, que hauran de ser traçables i adequadament recollits en el Pla de Projecte.
Aquestes accions seran d'obligat compliment.
10.9.2.
10.9.2.1.






GZI2 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
Elements que contempla el plec

GZI2Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZI2Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZI2Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZI2Z008 - Proves i posada en servei (Fase 1)

BXU1-PCS-ING-10-000-00-00128-C_3 - Plec de Prescripcions Tècniques (Fase 1).docx

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.
Plec de Prescripcions Tècniques (Fase 1).

10.9.2.2.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.
L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
ENGINYERIA DE DETALL
Realització de l'enginyeria de detall amb les especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips
i les interfícies.
FDMS I SISTEMA DE QUALITAT

10.9.2.6.

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
10.10. GZJ – MEGAFONIA
10.10.1. GZJ1 – SISTEMA CENTRAL MEGAFONIA
10.10.1.1. Elements que contempla el plec







GZJ1Z001Amplificador IP de parada.
GZJ1Z002 Altaveu de sostre de 6W mínim.
GZJ1Z005 Estudi electroacústic de parades.
GZJ1Z007 - Integració de la megafonia de les noves parades en l’aplicació existent en TBS.
GZJ1Z008 - Recanvis de Megafonia per garantia de 2 anys (Fase 1)

Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.

10.10.1.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades

Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.

GZJ1Z001 AMPLIFICADOR IP DE PARADA.

PROVES I POSTA EN SERVEI
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.






Proves de muntatge
Proves de posada en servei
Proves d’interfícies
Proves dinàmiques

10.9.2.3.

Condicions del procés d'execució

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.9.2.4.

Unitat i criteris d'amidament

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.9.2.5.

Normativa de compliment obligatori

S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
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Les característiques que ha de contemplar l’amplificador son:













Format mecànic per a rack 19”, màxim 2U.
Potència mínima de 60W .
Línia de 100V per altaveus.
Connexió IP Ethernet 10/100/1000 Mbps, port amb RJ45 UTP.
Contactes d’entrada i sortida per alarmes i control.
Opcional sonda de soroll ambient.
Gestió remota: accés a alarmes, logs i configuracions.
Ajust del volum programat el nivell per franges horàries.
Control remot del volum.
Supervisió continua de l’etapa de potencia i altaveus (alarmes fallida en línia d’altaveus).
Disponible SDK/API per desenvolupar la interfície d’integració per al seu telecomandament,
configuració i supervisió.

 Alimentació a 220 Vac amb protecció elèctrica en el QBT de l’armari elèctric de parada.
Cada parada, per donar el servei de megafonia, disposarà d’un amplificador d’àudio amb dues zones, una
per andana, connectant els altaveus en línies de 100V.
La instalꞏlació de l’amplificador és a l’armari de comunicacions de la marquesina d’una de les andanes on
quedarà fixat amb les pestanyes als perfils del rack de 19”. S’alimentarà a 220Vac estenen un cable elèctric
de 3 x 1,5 mm2 des del QBT, ubicat en la mateixa marquesina, a través de la protecció elèctrica adient.
Aquest amplificador es connecta al panell d’accés de l’armari de comunicacions amb un cable de xarxa
cat.6 UTP amb RJ45 en ambdós extrems, des d’on es connecta al commutador d’accés de parada. El pas
de cables de connexió haurà de ser net, en el sentit d’utilitzar els passacables disposats a l’armari.
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Queden incloses els cables: cable de xarxa cat.6 UTP RJ45-RJ45 i cable d’alimentació de l’amplificador.
Sobre l’amplificador es realitzaran unes primeres proves en local, abans de les de sistema.
GZJ1Z002 ALTAVEU DE SOSTRE DE 6W MÍNIM.
Les característiques bàsiques dels altaveus son:

 Instalꞏlació de sostre i disposen de tractament anticorrosiu per exterior.
 Integrats, així com el seu cablejat, en la marquesina de l’andana de manera òptima, el menys visible
possible.

 El circuit de distribució de senyal de l’amplificador amb els altaveus serà una línia de 100 V mitjançant
un cable d’un par de coure de secció #16AWG.








Incorporen el seu propi transformador.
Potència ajustable de 10-5-2.5-1.2W (nominal/màxima : 6W / 15W).
Nivell de pressió sonora aproximada a 1W-1m: 90 dB (a la potencia nominal, a 1m : 100 dB).
Freqüència de resposta homogènia entre 300 Hz-15 KHz +/- 3dB.
Marge de temperatura de funcionament: -20°C a 70°C.
Material alumini i color a definir adient als requeriments a definir en l’execució del projecte.

Els altaveus de cada andana s’instalꞏlen en el sostre de la marquesina, i estan connectats els dos a una
mateixa línia de 100V.
Inclou els elements de subjecció de l’altaveu, realització de l’adaptació al sostre i el cable de un parell de
coure per a la línia de 100V. En aquest cablejat s’incorporarà el tub de protecció, caixes i altres elements
necessaris per a l’adequada instalꞏlació.
Els altaveus quedaran provats en local conjuntament amb les proves realitzades amb l’amplificador de la
parada.
GZJ1Z005 ESTUDI ELECTROACÚSTIC DE PARADES
Realització d’un estudi electroacústic sobre cadascuna de les parades objecte del projecte. En les proves
d’acceptació es verificarà la intelꞏligibilitat (qualitat de so) segons la norma EN 60268-16.
Donat que les parades són de superfície en zona urbana, la difusió sonora haurà d’estar molt focalitzada
en l’àmbit de la parada. Així doncs, es contempla que la sonorització de parada quedi regulada fixant el
volum segons franges horàries i en funció de la normativa en espais públics de l’Ajuntament de Barcelona.
Es preveu, com a norma, només fer el seu ús per avisos, tot i que el sistema MEG està preparat per emetre
música ambient, consells o altres informacions.
Inclou la presentació de la documentació del estudi amb simulació realitzada per a tal objecte.
GZJ1Z007 - INTEGRACIÓ DE LA MEGAFONIA DE LES NOVES PARADES EN L’APLICACIÓ EXISTENT
EN TBS.
El nou equipament de megafonia instalꞏlat en les noves quatre (4) parades s’integrarà en el programari del
sistema de Megafonia existent en TBS:

 En base a l’API o SDK que disposi l’equip amplificador es desenvoluparà lainterficie en el costat
servidor-client per a la seva supervisió i control.

 Incorporar les pantalles gràfiques i alfanumèriques necessàries per a l’operació seguint el mateix

 Gestionar les alarmes i històrics modifiquen les bases de dades si escau.
 S’inclou, si es necessari, l’ampliació de llicència per nombre d’equips addicionals.
Les funcionalitats del programari seran les actuals, no obstant, s’atendrà al recull següent:










Accés ràpid amb un click ubicacions de servei i qualsevol acció pròpia de l’operació.
Selecció de font sonora (missatges pregravats, en directe i font externa).
Selecció de zones de difusió (una o a un grup d’andanes).
Permet fer el filtrat de missatges pregravats
Configurar missatges, zones i equipament, com també emissió de missatges i
Accés a l’amplificador de parada i vehicle, per configuració i gestió del volum.
Presentació gràfica i en temps real de l’estat del sistema.
Accés a informació del diari d’alarmes del sistema i dels equips, i històrics.

Com requeriment addicional s’haurà d’incloure la funcionalitat requerida per a persones amb ceguera o
sordesa de transcripció dels missatges de megafonia per als panells d’informació i viceversa.
GZJ1Z008 - RECANVIS DE MEGAFONIA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1).
S’haurà d'indicar en proposició una llista de recanvis estimats durant el període de garantia (2 anys).
Aquesta llista serà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència entre els recanvis
proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix projecte per als
equips i per al servei de manteniment. Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats,
especificacions i objectius descrits en la documentació que conforma el Plec.
10.10.1.3. Condicions del procés d'execució
En la fase inicial del projecte, el contractista haurà de presentar la documentació tècnica de projecte
necessària per a l'execució del sistema (projecte constructiu). Dita documentació haurà d'incloure
obligatòriament:

 Enginyeria de la solució tècnica que ha d'incloure tots els requisits funcionals del sistema, la connexió
i interoperabilitat durant el període de transició amb el sistema actualment existent en la
infraestructura de TRAM.

 Disseny de baix nivell, que defineixi les configuracions a efectuar en els diferents servidors i
amplificadors.

 Pla de Proves on es reflecteixi la definició, pla d'execució i anàlisi de resultats de les proves, que
permetin verificar que les instalꞏlacions, connexions i configuracions realitzades operen
correctament, que són conformes amb el disseny presentat i que les funcionalitats i interfícies amb
els altres sistemes estan operatives i que compleixen amb les normatives aplicables segons el PPT.
En aquesta fase, i també prèviament a l’execució, s'haurà de realitzar un estudi electroacústic sobre
cadascuna de les parades objecte de l’abast del projecte. Donat que les parades són de superfície en zona
urbana, la difusió sonora haurà d’estar molt focalitzada en l’àmbit de la parada. Així doncs, es contempla
que la sonorització de parada quedi regulada fixant el volum segons franges horàries i en funció de la
normativa en espais públics de l’Ajuntament de Barcelona. Es preveu, com a norma, només fer el seu ús
per avisos, tot i que el sistema MEG està preparat per emetre música ambient, consells o altres
informacions.

estil que les actuals.
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En concret, i també abans de la instalꞏlació, s’haurà de disposar del detall tècnic de la posició i
interconnexió de tots els elements que s’inclouran dins de l’armari de comunicacions de parada. En la
documentació tècnica ha de quedar establert la posició que ocupa l’amplificador dins de l’armari, el punt
de connexió en el panell de RJ45 i la connectivitat amb el port concret del commutador Ethernet d’accés.
D’igual manera es coneixerà fidelment el punt de connexió elèctrica en el QBT, protecció des de la que es
donarà alimentació a l’amplificador.
Pels altaveus, serà determinada la seva posició en el sostre de la marquesina i el recorregut del cable de
coure entre aquests i l’amplificador.
S’identificaran els equips amb una etiqueta identificativa del tipus d’equip, model i número per incloure dita
informació a l’inventari del projecte. Els cables seran de la mateixa manera etiquetats per incloure en la
documentació de projecte la seva identificació.
En el PCC, es realitzarà l’adequació del programari existent per incorporar el nou equipament amplificador
de parades. Es desenvoluparà per al nou amplificador, si fos diferent a l’existent en TBS, la interfície en el
servidor.
Com a condició indispensable, per poder executar plenament les unitats d'obra del projecte de Megafonia,
és imprescindible que s'hagin executat completament les corresponents a GZI (PCC) i GZF (Subsistema
Xarxa de Comunicacions), incloent la Xarxa de Fibra òptica, així com l'electrònica d'accés de parades, amb
els armaris instalꞏlats i els panells corresponents amb els terminals a connectar.

Es realitzaran les proves d’acceptació on es verificarà la intelꞏligibilitat (qualitat de so) segons la norma EN
60268-16 aportant el nivell pressió sonora a 1W-1m en cada andana.
Es farà un test de les funcionalitats de gestió i operació del sistema a nivell de:
Configuració.

 Presentació de l’estat del sistema.
 Selecció de zones i missatges.
 Emissió de missatges pregravats, en directe i font exterior en parades i, si escau, a vehicles.
Accés a informació en temps real i històrics.
10.10.2. GZJ2 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
10.10.2.1. Elements que contempla el plec






GZJ2Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZJ2Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZJ2Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZJ2Z008 - Proves i posta en servei (Fase 1)

10.10.1.4. Unitat i criteris d'amidament

10.10.2.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades

Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.

DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ

Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.10.1.5. Normativa de compliment obligatori
S'aplicarà la normativa de referència del projecte.
10.10.1.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
S’utilitzarà com a guia de control el projecte constructiu amb el detall dels equipaments i materials, el
disseny i enginyeria d’instalꞏlació, el pla d’obra amb dates i fites i coordinació amb altres treballs,
documentació a lliurar i formació.
Inicialment es fixarà un replanteig per revisar les condicions del projecte, fixar les ubicacions preferents
d’instalꞏlació dels altaveus i l’amplificador, i detectar possibles riscos de l’obra, funcionals i de termini
d’execució. El replanteig requerirà:

 D’una banda revisar el projecte d’execució de les parades.
 Per un altre, aprovació de les funcionalitats del sistema.
Seran revisades les instalꞏlacions dels components en andanes i subestacions, així com post de
comandament central, tant Principal com Secundari, comprovant si l’execució s’ha regit segons les
condicions assenyalades en la documentació constructiva del projecte.
Es comprovarà l’abast complert del sistema a nivell d’inventari.
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Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.
L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
ENGINYERIA DE DETALL
Realització de l'enginyeria de detall amb les especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips
i les interfícies.
FDMS I SISTEMA DE QUALITAT
Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.
Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
PROVES I POSTA EN SERVEI
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.

49

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.
Plec de Prescripcions Tècniques (Fase 1)






Proves de muntatge
Proves de posada en servei
Proves d’interfícies
Proves dinàmiques

10.10.2.3. Condicions del procés d'execució
Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.10.2.4. Unitat i criteris d'amidament
El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.10.2.5. Normativa de compliment obligatori
S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.10.2.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
10.11. GZK – CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ
10.11.1. GZK1 – SISTEMA CENTRAL CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ

Autofocus per garantir imatges nítides en funció de l’entorn.
Funció de visió diürna/nocturna. Reducció de soroll 3D.
Ilꞏluminació mínima color (30 IRE) < 0,5 lux, F1.2.
Estàndard de compressió H.264, fins a 30 fps. Múltiples fluxos de vídeo H.264.
Ampli rang dinàmic WDR> 85dB.
Protocols per a funciones avançades de seguretat i administració de la xarxa, com SNMP, SMTP,
FTP, xifrat HTTPS de rendiment conservat, IPv6, Qualitat de Servei, DNS, DHCP, NTP, TCP.

 Inclou prestacions intelꞏligents com la detecció de moviment per vídeo i detecció d’intents de
manipulació de la càmera siguin bloquejos o pintura polvoritzada.

 Targeta de memòria micro SD/SDHC≥32 MB per gravació local i còpia de la seva configuració.
 Connectivitat 10/100 Mbps, PoE+ IEEE 802.3af/at.
 Carcassa metàlꞏlica de protecció IP66 amb parasol i antivandàlica (antigraffiti, antifissura) i
antireflectant, i el seu revestiment ha de ser a prova de ratlladures.

 Suport per a muntatge en bàcul, fanal o paret.
 Temperatura de funcionament entre -20°C a 50°C.
Les càmeres d’andana i subestacions es connectaran mitjançant un cable UTP de categoria 6 al panell de
connexió RJ45 de l’armari de comunicacions de la respectiva ubicació. En aquest panell mitjançant cables
de connexió de cable UTP cat.6 amb connectors RJ45 en ambdós extrems es connectaran al
commutador Ethernet d’accés de l’armari. Aquest commutador proveeix l’alimentació a través del propi
cable Ethernet, PoE+.

GZK1Z002 - Càmera IP PTZ d'exterior DOMO.

Es faran proves en local des de la parada de les càmeres.

GZK1Z003 - Videogravador IP.

GZK1Z002 - CÀMERA IP PTZ D'EXTERIOR DOMO

GZK1Z006 - Integració del nou equipament de CTT en el programari existent de TBS.

A continuació hi ha la relació de les característiques de més interès:

GZK1Z007 - Recanvis de CTT per garantia de 2 anys (Fase 1).

GZK1Z001 - CÀMERA IP FIXA D'INTERIOR/EXTERIOR DOMO
Les característiques principals de la càmera son:
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GZK1Z001 - Càmera IP fixa d'interior/exterior DOMO .

10.11.1.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades






cruïlles i zona maniobres).

La resta de càmeres, en cruïlles i zones de maniobres es connecten, també, amb un cable UTP cat.6 a un
commutador Ethernet remot que subministrarà l’alimentació a les mateixes via PoE+. En aquest particular
serà el commutador remot que connecta amb el d’accés de parada.

10.11.1.1. Elements que contempla el plec







 Resolució mínima 720 p HD (1280x720).
 Lent varifocal autoiris de 5-50 mm (segons posició d’instalꞏlació final en base a estudi en andanes,

Tipus digital, IP.
Generaran imatges a color.
Compatible amb la plataforma ONVIF.
Sensor CMOS 1/3" d’escombrat progressiu.








Tipus digital, IP.
Generaran imatges a color.
Compatible amb la plataforma ONVIF.
Sensor CMOS 1/4" d’escombrat progressiu
Resolució mínima 720 p HD (1280x720).
Lent varifocal autoiris de 5-50 mm (segons posició d’instalꞏlació final en base a estudi en andanes,
cruïlles i zona maniobres).

 Autofocus per garantir imatges nítides en funció de l’entorn.
 Funció de visió diürna/nocturna. Reducció de soroll 3D.

BXU1-PCS-ING-10-000-00-00128-C_3 - Plec de Prescripcions Tècniques (Fase 1).docx

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.
Plec de Prescripcions Tècniques (Fase 1).








Ilꞏluminació mínima color (30 IRE) < 1,2 lux, F1.6.
Moviment: horitzontal ≥ 200° , vertical ≥ 90°
Zoom òptic ≥ 20x i digital ≥ 10x
Estàndard de compressió H.264, fins a 30 fps. Múltiples fluxos de vídeo H.264.
Ampli rang dinàmic WDR> 85dB.
Protocols per a funciones avançades de seguretat i administració de la xarxa, com SNMP, SMTP,
FTP, xifrat HTTPS de rendiment conservat, IPv6, Qualitat de Servei, DNS, DHCP, NTP, TCP.

 Inclou prestacions intelꞏligents com la detecció de moviment per vídeo i detecció d’intents de
manipulació de la càmera siguin bloquejos o pintura polvoritzada.

 Targeta de memòria micro SD/SDHC≥32 MB per gravació local i còpia de la seva configuració.
 Connectivitat 10/100 Mbps, PoE+ IEEE 802.3af/at.
 Carcassa metàlꞏlica de protecció IP66 amb parasol i antivandàlica (antigraffiti, antifissura) i
antireflectant, i el seu revestiment ha de ser a prova de ratlladures.

 Suport per a muntatge en bàcul, fanal o paret.
 Temperatura de funcionament entre -20°C a 50°C.
Les càmeres PTZ instalꞏlades en certes cruïlles es connecten amb un cable UTP cat.6 a un commutador
Ethernet remot que subministrarà l’alimentació a les mateixes via PoE+. Serà aquest commutador remot
el que es connecti amb el commutador d’accés de parada.
Es faran proves en local des de la parada de les càmeres.
GZK1Z003 - VIDEOGRAVADOR IP
Contempla les característiques següents:

 Capacitat per 16 de càmeres IP.
 Suporta càmeres en plataforma ONVIF.
 Codificació de vídeo (compressió) conforme a l’estàndard H.264 de la UIT-T (ISO/CEI 14496-10,






 Acceptats protocols IP com IPv4/ IPv6, HTTP, HTTP servidor, SMTP ,SNMP, FTP servidor/client,
DNS, DHCP, NTP, TCP.








Comunicacions multicast i unicast.
Varis contactes d’entrada i sortida.
Disposa d’un SDK o API per a la programació d’accés a les seves funcionalitat a nivell central.
Muntatge per a rack 19", <3U.
Temperatura de funcionament: -20°C a 50°C.
Alimentació de 220 Vac.

Cada parada, per donar el servei de circuit tancat de televisió, disposarà d’un enregistrador de vídeo
que enregistrarà les imatges de les càmeres de la parada i ubicacions associades per proximitat. La
instalꞏlació del enregistrador de vídeo és a l’armari de comunicacions de la marquesina d’una de les
andanes on quedarà fixat amb les pestanyes als perfils del rack de 19”. S’alimentarà a 220Vac estenen
un cable elèctric de 3 x 1,5 mm2 des del QBT, ubicat en la mateixa marquesina, a través de la protecció
elèctrica adient.
Aquest enregistrador de vídeo es connecta al panell d’accés de l’armari de comunicacions amb un cable de
xarxa cat.6 UTP amb RJ45 en ambdós extrems, des d’on es dona connectivitat des del commutador
d’accés de parada per obtenir els fluxos d’imatges de les càmeres associades a aquest.
El pas de cables de connexió haurà de ser net, en el sentit d’utilitzar els passacables disposats a l’armari.
Queden incloses els cables: cable de xarxa cat.6 UTP RJ45-RJ45 i cable d’alimentació del enregistrador
de vídeo.
El enregistrador de vídeo es dimensiona de manera que permet garantir la disponibilitat de totes les imatges
de les càmeres enregistrades durant 30 dies, en funció de les franges horàries definides i les 24h x 7
dies a la setmana. Aquest dimensionament es realitza amb el supòsit de gravació d’imatges de 12
càmeres amb resolució 4CIF, 25 imatges per segon i qualitat de vídeo estàndard.
Les imatges enregistrades pel sistema CTTV hauran de ser proporcionades de forma integra, com elements
d’investigació, a demanda dels serveis autoritzats.

MPEG-4 part 10 AVC), MJPEG.

Instalꞏlades les càmeres associades al enregistrador de vídeo es realitzaran proves locals d’aquest equip.

Resolució fins a 4 CIF (D1).

GZK1Z006 – INTEGRACIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DE CTT EN EL PROGRAMARI EXISTENT DE TBS

Permet la configuració de les característiques de vídeo del codificador.

El CTT desenvoluparà dos modes d’explotació específics, vídeo en temps real com a funció principal del
sistema per a l’explotació i seguretat dels viatgers, i vídeo en temps diferit, per a la recuperació i
visualització d’imatges, i posteriorment analitzar-les ja sigui pel personal d’operació, seguretat i/o a
demanda de les autoritats pertinents.

Freqüència configurable fins a 30 fps.
Múltiple fluxos configurables individualment en format H.264 per càmera, mínim 2 fluxos.
El flux de vídeo del enregistrador de vídeo pot ser llegit amb un programa estàndard tipus VLC sense
requerir- se un còdec específic o propi.

 L’accés als paràmetres del enregistrador de vídeo ha der ser protegit.
 Integrarà les funcions de detecció de moviment, pèrdua de senyal i detecció d’una imatge
deteriorada: càmera tapada o desenfocada.

 Les anteriors funcions poden desactivar-se individualment i el llindar de cada detecció serà
configurable.

 Disc dur ≥ 4 TB (gravació de 12 càmeres, 24h x 30 dies, 4CIF, 25fps, qualitat de vídeo estàndard).
 Connectivitat IP Ethernet 10/100/1000 Mbps.
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El nou equipament del Circuit Tancat de Televisió instalꞏlat en l’extensió (parades, cruïlles, zones de
maniobres i subestacions) s’integrarà en el programari del sistema de CTT existent en TBS:

 En base a l’API o SDK que disposi l’equip videogravador es desenvoluparà la interfície en el costat
servidor-client per a la seva supervisió i control d’imatges i equips.

 Incorporar les pantalles gràfiques i alfanumèriques necessàries per a l’operació seguint el mateix
estil que les actuals.

 Gestionar les alarmes i històrics modifiquen les bases de dades si escau.
 S’inclou, si es necessari, l’ampliació de llicència per nombre d’equips addicionals.
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Les funcionalitats del programari que es presenten en sistema de CTT de TBS queden a continuació
recollides:







Entorn gràfic, senzill i de ràpida selecció de càmera/s i programació.






Accés en temps diferit a imatges, disponibles en videogravadors de parada i tramvia.

Accés al CTT segons autorització i perfils personalitzats d’operació i configuració .
Gestió de càmeres i videogravadors de línia i embarcats.
Configuració de la pantalla de l’operador per a visualitzar varies imatges i la seva combinació.
Visualització d’imatges per selecció manual, per esdeveniment (propi o a través del Integrador per
alarma o trucada d’intèrfon) o seqüència programada.
Gravació local en PCCd’imatges en temps real o recuperades dels videogravadors.
Possibilitat de moure imatges al videowall.
Com funcionalitat addicional es requereix incloure el control de càmeres per a l’orientació i zoom
mitjançant el ratolí al disposar en l’extensió de càmeres PTZ en la cruïlla de Verdaguer.

GZK1Z007 - RECANVIS DE CTT PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)
S’haurà d'indicar en proposició una llista de recanvis estimats durant el període de garantia (2 anys).
Aquesta llista serà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència entre els recanvis
proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix projecte per als
equips i per al servei de manteniment. Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats,
especificacions i objectius descrits en la documentació que conforma el Plec.
10.11.1.3. Condicions del procés d'execució
En la fase inicial del projecte, el contractista haurà de presentar la documentació tècnica de projecte
necessària per a l'execució del sistema (projecte constructiu). Dita documentació haurà d'incloure
obligatòriament:

 Enginyeria de la solució tècnica que ha d'incloure tots els requisits funcionals del sistema, la connexió
i interoperabilitat durant el període de transició amb el sistema actualment existent en la
infraestructura de TRAM.

 Disseny de baix nivell, que defineixi les configuracions a efectuar en els diferents servidors i
enregistrador de vídeos.

 Pla de Proves on es reflecteixi la definició, pla d'execució i anàlisi de resultats de les proves, que
permetin verificar que les instalꞏlacions, connexions i configuracions realitzades operen
correctament, que són conformes amb el disseny presentat i que les funcionalitats i interfícies amb
els altres sistemes estan operatives i que compleixen amb les normatives aplicables segons el PPT.
En aquesta fase, i també prèviament a l’execució, s'haurà de realitzar un estudi de les àrees d’instalꞏlació
tenint en compte el punt final d’ubicació de la càmera, a la fi de comprovar:

 El número de càmeres necessàries, que hauria de coincidir amb l’abast del Plec.
 La implantació adequada de les mateixes.
 El tipus de càmera (fixa o PTZ) d’acord amb la proposta en cada cas, a excepció de possibles
modificacions viaries o del propi projecte tramviari.
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 Les característiques particulars i rendiments per cadascuna d’elles (lent, angle, visió
diürna/nocturna).
Per tant, haurà d’escollir la càmera segons les necessitats i l’entorn (obstacle, lluminositat, variació de
lluminositat, distància, amplitud de camp entre altres) basant-se en els mínims demanats en aquest Plec.
En concret, i també abans de la instalꞏlació, s’haurà de disposar del detall tècnic de la posició i
interconnexió de tots els elements que s’inclouran dins de l’armari de comunicacions de parada. En la
documentació tècnica ha de quedar establert la posició que ocupa el enregistrador de vídeo dins de
l’armari, el punt de connexió en el panell de RJ45 i la connectivitat amb el port concret del commutador
Ethernet d’accés. D’igual manera es coneixerà fidelment el punt de connexió elèctrica en el QBT, protecció
des de la que es donarà alimentació al enregistrador de vídeo.
Respecte a les càmeres s’instalꞏlaran en aquells punt que permeten respondre a les necessitats operatives
i de seguretat del sistema de transport tramviari. Així les càmeres s’ubiquen en:






Andanes de les parades.
Cruïlles viaries.
Zones de maniobra, desviaments.
Subestacions elèctriques.

En general, per garantir la pertinència de les gravacions s’instalꞏlaran càmeres fixes.
Aquestes càmeres hauran de visualitzar, en tot moment i sense punts cecs, totes les zones i llocs solꞏlicitats
segons l’abast anteriorment citat i que, en concret, es refereix a:

















Entrada a les andanes.
Longitud de les andanes.
Via en zona d’andana.
Pas de creuament de vies per vianants.
Portes d’accés als vehicles.
Màquines de venda automàtiques.
Punts de trucada per intèrfon.
Armaris tècnics de marquesina.
Marquesines, en general.
Cruïlla viaria en la zona de intersecció de vies i trànsit rodat.
Zona de maniobres inclouen en la visual els armaris d’enclavament.
Porta d’accés a subestació elèctrica.
Interior de la subestació elèctrica, un plano general.
Interior dels vehicles.
Visual exterior dels vehicles: accés del passatge i visualització de la marxa i posterior.

En el cas de les càmeres PTZ hauran de visualitzar en les cruïlles viaries la zona de intersecció de vies i
trànsit rodat.
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Es consideren càmeres PTZ en cruïlles de trànsit viari on el nombre de creuaments (regulació semafòrica
complexa) i el volum de vehicles requereix disposar de flexibilitat i capacitat de visió amplia, de manera
que en cas necessari s’ampliï a discreció la zona de visualització
Les càmeres hauran de ser instalꞏlades, en primera opció, en la pròpia infraestructura de la interconnexió
tramviària, andanes i subestacions. Degut a la necessitat de més càmeres en altres ubicacions del traçat,
sempre que sigui possible s’utilitzarà el mobiliari urbà existent, fanals o semàfors, evitant incorporar nous
bàculs en la ciutat. En qualsevol cas es dotarà a les càmeres del camp de visió adequat segons les
anteriors especificacions i a l’altura suficient per reduir la possibilitat d’actes vandàlics contra aquest
equipament.
Les càmeres d’andanes i subestacions elèctriques comptaran amb una predeterminada instalꞏlació sobre
infraestructura pròpia i un recorregut del cable igual en totes les ubicacions.
En cruïlles i zones de maniobres serà habitual coincidir amb altres equips (punt d’accés de la Radio
Multimèdia o d’una altra càmera) que utilitzaran el mateix commutador d’accés remot. En aquestes
instalꞏlacions serà necessari disposar d’una canalització específica fins al punt on s’ubiqui el commutador
remot, abast de la xarxa de comunicacions, i des d’allà, si fos necessari, altres canalitzacions o tubs fins a
les càmeres.
Així doncs, la instalꞏlació del cable de connexió càmera-commutador utilitzarà conduccions preestablertes
en el projecte civil, i la part que sigui vista anirà per un tub rígid metàlꞏlic de protecció a instalꞏlar per tal
efecte , si escau, s’inclouran caixes de derivació, connexió i protecció d’algun component.
S’identificaran els equips amb una etiqueta identificativa del tipus d’equip, model i número per incloure dita
informació a l’inventari del projecte. Els cables seran de la mateixa manera etiquetats per incloure en la
documentació de projecte la seva identificació.
Degut a que totes les càmeres reben la seva alimentació via PoE des del commutador al que estan
connectades es responsabilitat de la Xarxa de Comunicacions subministrar-la. Per comprovar el
funcionament local de cadascuna de les càmeres, posicionament i enfoc del quadre d’imatge, configuració
de la detecció intelꞏligent i altres es necessari disposar de la instalꞏlació prèvia dels commutadors i la seva
alimentació del QBT de parada i subestació.
En el PCC, es realitzarà l’adequació del programari existent per incorporar el nou equipament
videogravador de parades i les càmeres instalꞏlades. Es desenvoluparà per al nou videogravador i
càmeres, si fos un equipament diferent a l’existent en TBS, la interfície en el servidor.
Com a condició indispensable, per poder executar plenament les unitats d'obra del projecte de Circuit
Tancat de Televisió, és imprescindible que s'hagin executat completament les corresponents a GZI (PCC)
i GZF (Subsistema Xarxa de Comunicacions), incloent la Xarxa de Fibra òptica, així com l'electrònica
d'accés de parades, amb els armaris instalꞏlats i els panells corresponents amb els terminals a connectar.
10.11.1.4. Unitat i criteris d'amidament
Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.11.1.5. Normativa de compliment obligatori
S'aplicarà la normativa de referència del projecte.
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10.11.1.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
S’utilitzarà com a guia de control el projecte constructiu amb el detall dels equipaments i materials, el
disseny i enginyeria d’instalꞏlació, el pla d’obra amb dates i fites i coordinació amb altres treballs,
documentació a lliurar i formació.
Inicialment es fixarà un replanteig per revisar les condicions del projecte, determinar ubicacions preferents
per la instalꞏlació de les càmeres i enregistrador de vídeo, i detectar possibles riscos de l’obra, funcionals
i de termini d’execució. El replanteig requerirà:

 D’una banda revisar el projecte d’execució de les parades, les subestacions, el traçat de la
interconnexió, la posició final dels desviaments i el mobiliari urbà existent o nou en el recorregut.

 Per un altre, aprovació de les funcionalitats del sistema.
Seran revisades les instalꞏlacions dels components en andanes, subestacions, cruïlles i zones de
maniobres i post de comandament central, tant Principal com Secundari, comprovant si l’execució s’ha
regit segons les condicions assenyalades per la documentació constructiva del projecte.
Es comprovarà l’abast complert del sistema a nivell d’inventari.
Abans de poder realitzar les proves d’acceptació del sistema de CTTV es requeriment necessari disposar
de la completa funcionalitat de la Xarxa de Comunicacions i parcialment del PCC. En aquestes proves es
verificarà les funcionalitats de gestió i operació del sistema a nivell de:









Configuració i gestió d’usuaris, pantalla, càmeres i enregistrador de vídeos.
Presentació de l’estat del sistema.
Selecció de càmeres i enregistrador de vídeos, imatges en temps real i diferit (enregistrades).
Visualització d’imatges per selecció manual, per esdeveniment o seqüència programada.
Control de càmeres PTZ.
Gravació local i recuperació d’imatges en el PCC.
Moviment d’imatges al videowall.

10.11.2. GZK2 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
10.11.2.1. Elements que contempla el plec






GZK2Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZK2Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZK2Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZK2Z008 - Proves i posada en servei (Fase 1)

10.11.2.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades
DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
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Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.
L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
ENGINYERIA DE DETALL
Realització de l'enginyeria de detall amb les especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips
i les interfícies.
FDMS I SISTEMA DE QUALITAT
Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.
Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
PROVES I POSTA EN SERVEI
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.






Proves de muntatge
Proves de posada en servei
Proves d’interfícies
Proves dinàmiques

10.12. GZL – BITLLÈTICA
10.12.1. GZL1 – SISTEMA DE VENDA I DISTRIBUCIÓ
10.12.1.1. Elements que contempla el plec

 GZL1Z001 - Subministrament i instalꞏlació DAB
 GZL1Z002 - Reubicació DAB existent
 GZL1Z004 - Recanvis de Bitllètica per garantia de 2 anys (Fase 1)
10.12.1.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades
GZL1Z001 -SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ DAB
Llevat d’ indicació expressa, dins de l’abast del subministrament del conjunt d’instalꞏlacions per a la gestió,
venda i control de bitllets de transport dins de la Xarxa Unificada Tramviària a l’àrea de Barcelona, els
equips seran de característiques idèntiques als instalꞏlats, pels sistemes de Bitllètica als Sistemes de
Tramvia de TramBaix i TramBesòs, incloses les modificacions aportades per la implementació del projecte
de T-mobilitat, en el moment de l'execució del present projecte.
En cas d'un nou disseny de parades específic per al present projecte, s'haurà de realitzar dins de l'abast
de les prestacions del projecte, els estudis i adaptacions necessàries per a la seva adequació als nous
requeriments.
El distribuïdor automàtic de bitllets s’instalꞏlarà a les parades del tramvia i estarà fixat al terra mitjançant
suports.

10.11.2.3. Condicions del procés d'execució

El disseny i dimensions del distribuïdor automàtic de bitllets serà el existent en las xarxes TramBaix i
TramBesòs en el moment de l’execució del present projecte, excepte desenvolupament d'un disseny de
parades específic per al present projecte, que requerirà les adaptacions necessàries en el distribuïdor

Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.

El distribuïdor ha estat dissenyat per a la seva instalꞏlació a l’exterior i protegit de la projecció directa d’aigua
i dels raigs de sol.

10.11.2.4. Unitat i criteris d'amidament

El distribuïdor estarà fixat al terra mitjançant suports, prèviament assegurats aquests al terra. Dimensions:

El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.11.2.5. Normativa de compliment obligatori
S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.11.2.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.

 Amplada:
 Alçada:
 Fondària:

1215 mm
1945 mm
600 mm

El grau de protecció IP de la DAB és IP-44. Aquest grau IP serà tingut en compte la ubicació de la maquina
en el monòlit.
El distribuïdor es presenta sota la forma d’un armari amb obertura frontal de les portes d’accés, per a
qualsevol tipus d’intervenció.
La interfície Home-Màquina de la màquina té els següents equips (prescripcions a actualitzar segons la
nova caràtula DAB a implementar per el projecto de T-mobilitat):

 Una pantalla d’ajuda a l’operació: On la grandària és de 12’’ i està protegida mitjançant un
policarbonat de 10 mm de gruix. Les principals característiques de la pantalla son:
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Àrea activa: 264 x 184,5 mm
Resolució de 800x600 punts
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262.144 colors

La codificació magnètica del títol tindrà les següents característiques:

300 cd/cm2





 Teclat de diàleg: Permet l’elecció del títol de forma intuïtiva mitjançant teclat. El material té protecció
mecànica antivandàlica.

 Una ranura d’introducció de monedes: El sistema d’inserció de monedes integra un procediment

Codificació F/2F
Densitat mínima de gravació 75 bpi
Intensitat de camp: 3500 +/- 300 Oersted.

de targetes bancàries de pista i targetes xip (o moneder). Integra un teclat pin-pad estanc per a la
introducció del codi confidencial de les targetes.

Pel que fa al processador de bitllets, estan previstos canvis subjectes al projecte T-Mobilitat: les
Màquines passaran a vendre targetes de cartró sense contacte, amb un pas intermedi de convivència
1 rotlle magnètic + 1 rotlle cartró contactless. El subministrament objecte del present contracte haurà
de adapatarse als requeriments materials i temporals establerts per la implementació de la TMobilitat.

 Per a la identificació de manteniment, l’operador s’haurà d’identificar davant la màquina mitjançant

 Moneder amb reciclador de monedes i caixa de monedes: És un dispositiu que realitza les operacions

d’evacuació de líquids introduïts per la ranura.

 Una ranura d’introducció de targeta bancària i teclat per a introducció de codi: Permet l’acceptació

una targeta magnètica llegida al lector de targetes bancàries, més la introducció del codi d’accés
amb el teclat pin-pad, més l'ús d’un joc de claus en cas de necessitat d’obrir la màquina.

 Una tremuja per a la devolució de moneda i la recuperació dels títols: Integra un sistema de desguàs

de validació. Emmagatzematge i devolució de les monedes introduïdes. Aquest mòdul es composa
de:



Selector: Aquest element pot acceptar totes les monedes d’euro a partir de 5 cèntims i
comprovarà la seva legalitat i identificarà el tipus de moneda. La capacitat d’acceptació de
monedes serà d’almenys 1 per segon. La DAB porta shutter en l’entrada de monedes. Quan l’
usuari selecciona el tipus de títol de transport a comprar, s’ activarien els mitjans de pagament
possibles, tanmateix, s’obriria el shutter d’ entrada de monedes. Si s’introdueix una moneda,
aquest shutter quedaria obert fins completar la quantitat total de l ‘import específic. Si el mitja de
pagament que escolli l’usuari és un altre, el shutter de l’entrada de monedes se tancaria.




Distribuïdor/Classificador

per a evacuació de líquids, una llum d’ilꞏluminació de l’interior de la tremuja i una tapa de policarbonat
transparent.

 Una unitat de recarrega contact-less (prescripcions a actualitzar segons la nova caràtula DAB a
implementar per el projecto de T-mobilitat)
Els principals mòduls del DAB són:

 Unitat de control i emmagatzemament de dades: Les característiques són:
 Sistema operatiu Windows NT.
 Processador Pentium
 64 MB. De RAM.
 Disc dur de 4,3 Gbytes i una unitat de disquet de 3,5’’ i 1,44Mbyte.
 Targeta VGA amb una resolució de 800x600
 Targeta de 28 entrades i 28 sortides
 Connexió Ethernet per a connexió via xarxa òptica fins el lloc central de gestió de bitllets de






Teclat interior per a operacions de manteniment.



Targeta de so.

Targetes MOXA amb 16 línies sèrie RS232 per a la comunicació amb els diferents dispositius
(UPS, Processador, Moneder, ...)

 Processador de bitllets: És el mòdul d’impressió i codificació del títol a partir de rodets verges. Es
composa de:







Suport per a dos rotllos de paper verges.
Capacitat aproximada de 2000 bitllets a cada suport
Censors magnètics per a la detecció de fi de rotllo
Captadors fotoelèctrics per al posicionament dels rotllos
Mòdul d’impressió amb tecnologia de tipus agulles sobre bitllets de material de paper. El temps
mig d’impressió d’un títol és de 4 segons
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0,05 Euros
0,20 Euros
0,50 Euros
1 Euro

Cada mecanisme de reciclat (Hopper) permet una capacitat de 2000 monedes. Els nivells
màxims i mínim a cada mecanisme són configurables.
Si la devolució de monedes no és possible, la pantalla indicarà la necessitat d’import exacte. Si
l’usuari no fa la corresponent aportació, l’operació és rebutjada i la totalitat de l’import introduït es
tornarà.

transport.




Sistema de reciclat/devolució: Existeixen quatre tipus de monedes per al reciclat que són:



Sistema de recàrrega: Aquest sistema té la missió de recarregar de monedes els Hoppers quan
aquests estiguin en un nivell baix. D’aquesta manera s’augmenta l’autonomia de la màquina en
la situació de devolució de canvi. El subministrament és d’una caixa de recarrega per màquina.
Com opció es podran afegir fins 4 caixes de recarrega per màquina.



Sistema de recaptació: Aquest sistema es basa en fins dos unitats d'emmagatzematge de
monedes amb les següents característiques:




Capacitat 4 litres, que suposen 20Kg de monedes.
Extracció de la caixa mitjançant una clau codificada.

El subministrament és d’una unitat d'emmagatzematge de monedes per maquina.
Les caixes de recaptació disposaran de condemnació elèctrica, es a dir, en absència d’
alimentació elèctrica estaran bloquejades
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Existeix un sistema doble d’escrows on estan les monedes que van directament a caixa. Allà es
mantenen sense caure a la caixa fins que l’operació ha finalitzat. En el cas de que es produeixi
una anul.lació, la màquina torna les mateixes monedes que han estat introduïdes.

 Mòdul d’alimentació: És el conjunt encarregat de subministrar les tensions necessàries per al

Desconnexió i desinstalꞏlació de DAB existent en parada de la xarxa TramBaix o TramBesòs.
Embalatge de protecció, transport i emmagatzematge, fins a la seva reinstalꞏlació.
Transport a la seva nova ubicació, fixació, connexió, posada en servei i proves.

funcionament del DAB. Està format per:

GZL1Z002 - RECANVIS DE BITLLÈTICA PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE 1)



UPS: Manté la tensió de 220v quan es produeix un tall en el subministrament. La UPS permet
la finalització de l’operació en curs, enviar una alarma al lloc central, tancar l’aplicació i apagar
el PC. La UPS queda a la espera del retorn de la tensió. Si aquest retorn es produeix, la màquina



tornarà a funcionar automàticament i es posarà en el estat que correspongui (El que tenia quan
es va produir el tall).

El contractista haurà d'indicar en la seva proposició una llista de recanvis estimada durant el període de
garantia (2 anys). Aquesta llista anirà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència
entre els recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix
projecte per als equips i per al servei de manteniment




Font d’alimentació: Proporciona les tensions continues de +30v i +24v.

Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, especificacions i objectius descrits en la memòria i
el seus annexes.

Font d’alimentació del PC: Obtenció dels +5v i els +12v per a alimentar les diferents
electròniques.

10.12.1.3. Condicions del procés d'execució





Tensió d’alimentació: 220v +- 20%, 50 Hz

Abans de la seva desinstalꞏlació, el contractista durà a terme juntament amb la Direcció d'Obra i el
concessionari de la xarxa TramBaix o TramBesòs una revisió i avaluació de l'estat de l'equip.

Consum màxim:

480 w X2

L’entrada i sortida de cables serà per la part inferior de l’armari, no accessible al públic.

 Sistema de seguretat: La màquina disposa d’un sistema de seguretat basat en els següents
elements:




Censors de detecció de forçaments de les portes amb la generació d'una alarma acústica.
Mòdul d’alarma acústica.

La maquina no inclou censors de seguretat de moviment o de temperatura.

 Terminal de pagament per targeta de bancària/moneder electrònic: La màquina podrà realitzar
operacions amb targeta de banda magnètica. El lector de targetes de crèdit i chip portarà shutter
(obturador) amb detecció a 2 cm. dins de l’entrada de targetes magnètiques per el seu desbloqui i
activació.

 Impressora de rebuts: És el mòdul encarregat d’emetre els bitllets comptables quan es fan
recarregues i recaptacions, i d’emetre el rebut de canvi a l’usuari. Les característiques més
importants són:





Prèviament, serà establert pel contractista, i validat per la Direcció d'obra, un pla de proves que permeti
verificar de manera detallada l'estat físic i funcional de l'equip.
S'establirà, signada per les 3 parts, una declaració d'estat, incloent l'informe del pla de proves realitzat, i
una posada a disposició del contractista. A partir d'aquest moment, queda sota la responsabilitat del
contractista la cura i manteniment de l'equip, podent reclamar l'abonament de qualsevol desperfecte
causada en el mateix.
10.12.1.4. Unitat i criteris d'amidament
Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.12.1.5. Normativa de compliment obligatori
S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.

Densitat de punts: 203 dpi x 203 dpi.
Direcció d’impressió: Unidireccional.

10.12.1.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada

Velocitat d’impressió: 40 línies per s. (aprox).

Durant el procés de fabricació dels diferents equips es tindran en compte els següents aspectes:

 Sistema de ventilació: Mantindrà la ventilació necessària per al correcte funcionament dels diferents
mòduls.

 Terminal de manteniment: Aquest terminal està ubicat dins el DAB i serveix per a realitzar totes
aquelles tasques de manteniment dins la màquina. El sistema d’accés a les diferents àrees de la
màquina serà definit a través d’una jerarquia d’operació configurable.
Si un operador, estant amb les portes obertes, deixa de realitzar qualsevol operació amb el terminal
de manteniment durant un temps configurable, la màquina passarà fora de servei automàticament.

 Unitat d’auto venda i recàrrega de la tecnologia sense contacte, segons el desenvolupament del
projecte de T-mobilitat,

 Test per a revisió del compliment de les instruccions d’execució.
 Test de verificació de les funcions dels subsistemes de cada equip.
 Test d’integració de subsistemes.
Durant el procés de producció, els equips portaran un formulari de seguiment que descrigui la traçabilitat
de la fabricació dels mateixos.
Tot equip o lot que vagi a ser enviat al client estarà sotmès a una inspecció final descrita segons un
procediment específic per a cada equip. En aquesta inspecció final s’inclou:

 Revisió de que les operacions de fabricació i les seves proves s’han respectat.

GZL1Z002 -REUBICACIÓ DAB EXISTENT
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 Inspecció visual d’equips.
 Inspecció de les característiques dels components.
 Inspecció funcional.
Una vegada s’hagi inspeccionat l’equip s’aprovarà mitjançant una firma de certificació.
En cas de que es solꞏliciti, el client presenciarà a fàbrica la inspecció final i signarà l’acceptació del material.
10.12.2. GZL2 – SISTEMA DE GESTIÓ
10.12.2.1. Elements que contempla el plec

 GZL2Z002 - Configuració Sistema de Gestió del Bitllètica (Fase 1)
10.12.2.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades
GZL2Z002 - CONFIGURACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ DEL BITLLÈTICA (FASE 1)

10.12.3. GZL3 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
10.12.3.1. Elements que contempla el plec






GZL3Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZL3Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZL3Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZL4Z008 - Proves i posada en servei (Fase 1)

10.12.3.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades
GZL3Z005 - DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ (FASE 1)
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.

Es considera que les actualitzacions dutes a terme en els sistemes de gestió del bitllètica dels Centres de
Control de Trambaix i TramBesòs per donar servei als nous requeriments de la T-Mobilitat, es
dimensionaran, a nivell hardware i software, preveient las necessitats de la connexió de ambdues xarxes,
objecte del present projecte. Per tant, l’arquitectura, hardware i software implementada en el projecte de
T-Mobilitat permetrà, sense requeriments materials addicionals, la unificació d’ambdós sistemes més els
nous requeriments de la connexió, en un únic sistema per a la gestió de la xarxa unificada. El present
projecte, a nivell de sistema central de gestió de la bitllètica només planteja la programació necessària,
dins del entorn disposat per la T-Mobilitat, per a la integració de la Fase 1 de la xarxa unificada en el
sistema de Gestió del Bitllètica de TramBesòs.

Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.

Modificació de Sistema de Gestió de Bitllètica del TramBesòs, sinòptic i base de dades per adaptar-lo a la
nova situació associada a les noves DAB instalꞏlades a les noves parades objecte del present projecte.

GZL3Z007 - FDMS I SISTEMA DE QUALITAT (FASE 1)

S’inclouen les proves del sistema de Gestió del Bitllètica.
10.12.2.3. Condicions del procés d'execució
Aquestes adaptacions es realitzaran de mode que no siguin disruptives per al servei comercial, tant a nivell
d’horaris de treball como a nivell de configuració, de la manera més transparent possible per a l’operador
de les línies TramBaix i TramBesòs.
10.12.2.4. Unitat i criteris d'amidament
El seu amidament i abonament es realitzarà per actuació completada i verificada per la Direcció d’Obra,
als preus indicats al Quadre de Preus.
10.12.2.5. Normativa de compliment obligatori
S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.12.2.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
Serà necessària l’acceptació de les modificacions per la Direcció d’Obra.
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L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.
GZL3Z006 - ENGINYERIA DE DETALL (FASE 1)
Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de la part de bitllètica, especificacions funcionals i
tècniques complertes dels equips i les interfícies.

Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.
Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
GZL4Z008 - PROVES I POSADA EN SERVEI (FASE 1)
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.






Proves de muntatge
Proves de posada en servei
Proves d’interfícies
Proves dinàmiques

10.12.3.3. Condicions del procés d'execució
Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
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10.12.3.4. Unitat i criteris d'amidament
El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.12.3.5. Normativa de compliment obligatori
S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.

Inclou el subministrament i instalꞏlació de l’armari amb la seva fixació al terra. Es realitzarà la seva connexió
al QBT del PCC per alimentar l’equipament que s’instalꞏli. L’accés mitjançant una canalització/safata entre
l’existent i l’armari queda inclosa en l’abast. També es realitzarà l a connexió a terra del mateix.
GMZ1Z010 - RECANVIS DEL PCC PER GARANTIA DE 2 ANYS (FASE1)
S’haurà d'indicar en proposició una llista de recanvis estimats durant el període de garantia (2 anys).
Aquesta llista serà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència entre els recanvis
proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix projecte per als
equips i per al servei de manteniment. Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats,
especificacions i objectius descrits en la documentació que conforma el Plec.

10.12.3.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
10.13. GZM – PCC
10.13.1. GZM2 – PCC CPD COMPUTACIÓ I EMMAGATZEMATGE
10.13.1.1. Elements que contempla el plec

 GMZ1Z001 Armari rack per allotjament d'equips i cablejat.
 GMZ1Z010 - Recanvis del PCC per garantia de 2 anys (Fase 1).
10.13.1.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades
GMZ1Z001 - ARMARI RACK PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS I CABLEJAT

 D’alumini extrudit, anoditzat amb estructura de quatre perfils de xapa d'acer amb orificis de muntatge.
 Amb potes d'anivellament i rodes.
 Perfilaria davantera i posterior ajustable amb fins a 3 nivells de profunditat per a albergar el xassís
del Blade, servidors i sistema d'emmagatzematge.

 Dues portes microperforades (niu d’abella) tant en la part davantera (doble xapa i frontal de cristall
fumat) i posterior (xapa) per a un òptim flux d'aire.








Portes i laterals amb pany.
Una coberta superior, tancada.
Disposarà d'organitzadors verticals per al cablejat..
Un joc complet de posada a terra.
Disposarà d’un mòdul de ventilació al sostre de l’armari.
Les regletes elèctriques amb 10 connectors i suport per a 16 Amper de càrrega mínima. Han de ser
dobles que permeti l'alimentació Rack de 19” de 42 U.

 des de circuits independents.
 Dimensions : 800 mm x 1.000mm x 2.000 mm.

10.13.1.3. Condicions del procés d'execució
En la fase inicial del projecte, el contractista haurà de presentar la documentació tècnica de projecte
necessària per a l'execució del sistema (projecte constructiu). L’esmentada documentació haurà d'incloure
obligatòriament:

 Enginyeria de la solució tècnica que ha d'incloure tots els requisits funcionals del sistema, la connexió
i interoperabilitat durant el període de transició amb el sistema actualment existent en la
infraestructura de Trambesòs.

 Disseny de baix nivell, que defineixi les configuracions a efectuar en els diferents subsistemes que
integren el CPD: computació, emmagatzematge, xarxa de comunicacions i seguretat.

 Pla de Proves on es reflecteixi la definició, pla d'execució i anàlisi de resultats de les proves, que
permetin verificar que les instalꞏlacions, connexions i configuracions realitzades operen
correctament, que són conformes amb el disseny presentat i que les funcionalitats i interfícies amb
els altres sistemes estan operatives i que compleixen amb les normatives aplicables segons el PPT.
Aquest Projecte Constructiu de detall haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra; contrastant, actualitzant,
corregint, modificant i completant la informació continguda en aquest Plec amb les característiques pròpies
del sistema ofert i amb les dades obtingudes en el replanteig general: implantació d'equips en quarts
tècnics, cotes, dimensions, connexions, etc.
Com s’ubicarà el PCC, i en concret, el CPD en les instalꞏlacions actuals que ocupen els CPDs de TBS,
serà condició necessària disposar, en primera instància, de l’espai suficient per a la ubicació de l’abast HW
que inclou aquest projecte d’interconnexió. Disponible la Sala Tècnica, sigui o no compartida, s’haurà de
disposar de les condicions adients per assegurar el funcionament de l’electrònica les 24 h del dia els 365
dies de l’any. No és l’objecte d’aquest document realitzar una descripció detallada dels requeriments d’una
Sala Tècnica, només s’apunten aquells aspectes rellevants que s’han de considerar per a que l’equipament
disposi de l’entorn de treball més adequat. Els punts que s’han de tenir en compte, i que aplicaran sobre
el PCC, són bàsicament els següents i que hauria de disposar, en principi, l’actual CPD de TBS:

 Espai, per ubicar (considerant la previsió per a la Fase 2) tres armaris, segons especificacions
anteriors, i reserva per un quart. En l’armari objecte de Fase 1 quedarà perfectament instalꞏlat i
connectat el nou equipament que forma part del CPD de TBS així com la corresponent connexió. Els
armaris seran, còmodament, accessibles per davant i darrera, facilitant els treballs d’instalꞏlació
d’equips i cablejat, i posteriorment el servei de manteniment sobre aquesta infraestructura.

 Instalꞏlació Elèctrica per alimentar les noves instalꞏlacions del CPD que ha de complir amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Compren els següents elements:
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Línies secundàries d'alimentació a racks, dues línies per rack amb mànega flexible de Cu RZ1K 0,6 / 1 kV lliure d'halògens, instalꞏlades en safata rejiband.

 Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI). Hi haurà un sistema de commutació amb els SAI,
interruptor general de tall omnipolar i les proteccions magnetotèrmiques i diferencials necessàries
per a les línies d'alimentació a racks.

 Climatització.
 Extinció d’incendis.
 Canalitzacions sigui per safata rejiband. L’entrada de cables es indiferent o per dalt dels armaris o
per sota si s’instalꞏlen en terra tècnic.

 Ilꞏluminació.
Abans de la Instalꞏlació s'haurà de disposar del detall tècnic de la ubicació i interconnexió de tots els
elements que s'inclouran dins de l’armari del CPD i els punt de connexió en els panells i entre equips. En
particular, es requerirà la connectivitat amb els equips de la Xarxa de Comunicacions.
En la instalꞏlació s’identificaran els equips amb una etiqueta identificativa del tipus d’equip, model i número
per incloure dita informació a l’inventari del projecte. Els cables seran de la mateixa manera etiquetats per
incloure en la documentació de projecte la seva identificació.
En la fase de proves, per poder executar plenament les unitats d'obra del projecte d’Infraestructura de
Computació i Emmagatzematge del CPD, serà condició indispensable que s'hagin executat completament
la resta d’unitats corresponents al GZI (PCC) i les del GZF (Subsistema Xarxa de Comunicacions).
10.13.1.4. Unitat i criteris d'amidament
Unitat de quantitat realment muntada, instalꞏlada, connectada i provada, en funcionament a l'obra
segons les especificacions de la direcció d’obra i aprovada per la mateixa.
Els recanvis s'abonaran com a partides alçades a justificar.
10.13.1.5. Normativa de compliment obligatori
S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.13.1.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
Inicialment, abans de lliurar el Projecte Constructiu, es realitzarà un replanteig general dels treballs per
contrastar l'espai, estat i condicions dels Llocs de Comandament Centralitzat amb el que preveu el present
projecte, i detectar possibles riscos de l’obra.

Es disposarà d’un Pla de Recepció del Material associat amb les unitats d'obra. En aquest es tractarà
l’enviament de l’equipament a obra considerant l’embalatge, transport, descàrrega, comprovació de l’estat
dels equips i trasllat de residus a l’abocador.
El següent control es realitzarà sobre el muntatge complet de l’equipament. Es comprovarà l’abast complert
del sistema a nivell d’inventari, i seran revisades les instalꞏlacions dels components instalꞏlats en els Posts
de Comandament Central, tant Principal com Secundari, revisant si l’execució s’ha regit segons les
condicions assenyalades en la documentació constructiva del projecte.
Amb la instalꞏlació aprovada, es realitzaran les tasques de configuració i posada en marxa fins al seu
perfecte funcionament. En aquest moment es realitzaran les Proves i assajos d'acceptació, d'acord amb el
Pla de Proves del subministrament a lliurar pel contractista. Aquest pla disposarà, de manera específica,
d’unes proves de preproducció de la plataforma tecnològica per la comprovació de les funcionalitats i
redundància especificades en el corresponent apartat de l’Annex del Plec.
Es important que de manera immediata es lliuri la documentació completa segons el constructiu: Plans,
especificacions, protocols de proves, manuals d'operació i manteniment, llicències de programari, etc.
En paralꞏlel a les darreres tasques del projecte, es realitzarà la Formació a personal
manteniment, incloent el Pla de Formació i la documentació de suport necessària..

d'operació i

10.13.2. GZM3 – ESTUDIS, PROVES I FORMACIÓ
10.13.2.1. Elements que contempla el plec






GZM3Z005 - Documentació i Formació (Fase 1)
GZM3Z006 - Enginyeria de detall (Fase 1)
GZM3Z007 - FDMS i Sistema de qualitat (Fase 1)
GZM3Z008 - Proves i posada en servei (Fase 1)

10.13.2.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades
GZM3Z005 - DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ (FASE 1)
Realització, entrega i correcció de la documentació d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per
la Direcció d'Obra.
Inclou la documentació funcional i tècnica de tots els elements instalꞏlats, i formació al personal d’Operació
i Manteniment.

Segons les condicions del Plec i les dades del replanteig, l’Adjudicatari prepararà un Projecte Constructiu
associat en aquest apartat a la infraestructura de computació i emmagatzematge del sistema tramviari,
com s’ha recollit anteriorment. L’aprovació del Projecte Constructiu és el punt de partida de l’execució.

L’Adjudicatari elaborarà un pla de formació que serà aprovat per la Direcció d’Obra. Aquest pla tindrà en
compte la planificació temporal de l’actuació per a tal de que la formació sigui compatible amb l’operació
comercial de la línia tramviària.

S’utilitzarà, per tant, aquest projecte com a guia de control i per això en el mateix quedarà definit el disseny
i enginyeria, el detall dels equipaments i materials, condicions d’instalꞏlació, el pla d’obra amb dates i fites,
com també interferències d’obra i riscos, la documentació a lliurar i formació per l’operació i manteniment.

GZM3Z006 - ENGINYERIA DE DETALL (FASE 1)

De manera consensuada, per aquell equipament o material que la Direcció d’Obra requereixi, es realitzaran
Proves en Fàbrica (FAT). Els protocols de proves en fàbrica hauran de ser lliurats un cop superades les
mateixes.

GZM3Z007 - FDMS I SISTEMA DE QUALITAT (FASE 1)
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Realització de l'enginyeria de detall amb les especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips
i les interfícies.

Realització de la documentació associada al FDMS de la instalꞏlació.
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Al nivell Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat, l’Adjudicatari prepararà un pla FDM on definirà, d’acord
amb la Direcció d’Obra, els valors que subministra el sistema instalꞏlat. Aquests valors seran verificats
durant tot el període de garantia per a poder constatar el bon funcionament de la instalꞏlació.
GZM3Z008 - PROVES I POSADA EN SERVEI (FASE 1)
Definició, preparació de protocols i realització de les proves del sistema i d'integració, d’interfície i
dinàmiques amb el material mòbil. Completament acabades.






Proves de muntatge
Proves de posada en servei
Proves d’interfícies
Proves dinàmiques

10.13.2.3. Condicions del procés d'execució
Les que es defineixin amb la Direcció d’Obra. Les proves es realitzaran en horaris no disruptius del servei
comercial.
10.13.2.4. Unitat i criteris d'amidament
El seu amidament i abonament es realitzarà per unitat de proves i estudis acabats i validats per la Direcció
d’Obra , als preus indicats al Quadre de Preus. L’import destinat a FDM s’abonarà al final de la fase de
garantia i quan es demostri que els valors FDM assolits son coherents amb el pla presentat per
l’Adjudicatari i amb els valors definits al Projecte Constructiu.
10.13.2.5. Normativa de compliment obligatori
S’aplicarà la normativa de referencia del projecte.
10.13.2.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
A nivell general les partides d’estudis i proves s’elaboraran conforme els plans de qualitat de l’empresa
Adjudicatària, i seran validats per la Direcció d’Obra.
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