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1.‐OBJECTE
Aquest Plec de Condicions determina les condicions mínimes acceptables per a
l'execució de les obres d'instal∙lació d'enllumenat exterior.

2.‐CAMP D'APLICACIÓ
Aquest Plec de Condicions es refereix al subministrament i instal∙lació de materials
necessaris en la execució d'instal∙lació d'enllumenat exterior.
Els Plecs de Condicions particulars podran modificar les presents prescripcions.

3.‐EXECUCIÓ DEL TREBALL
Correspon al Contractista la responsabilitat en l'execució dels treballs que hauran
realitzar‐se conforme a les normatives vigents.
3.1.‐Traçat
Les canalitzacions, excepte casos de força major, s'executaran en terrenys de domini
públic, baixos les voreres o carrers, evitant angles pronunciats. El traçat serà el més
rectilini possible, paral∙lel en tota la seva longitud a vorades o façanes dels edificis
principals.
Abans de començar els treballs, es marcaran en el paviment les zones on s'obriran les
rases, marcant tant la seva amplària com la seva longitud i les zones on es deixin claus
per a la contenció del terreny. Si hi ha hagut possibilitat de conèixer les escomeses
d'altres serveis a les finques construïdes, s'indicaran les seves situacions amb la finalitat
de prendre les precaucions degudes. Abans de procedir a l'obertura de rases s'obriran
cales de reconeixement per confirmar o rectificar el traçat previst. S'estudiarà la
senyalització d'acord amb les normes municipals i es determinaran les proteccions
precises tant de la rasa com dels passos que siguin necessaris per als accessos a els
portals, comerços, garatges, etc., així com les xapes de ferro que hagin de col∙locar‐se
sobre la rasa per al pas de vehicles.
En marcar el traçat de les rases es tindrà en compte el radi mínim que cal deixar en la
corba d'acord amb la secció del conductor o conductors que es vagin a canalitzar.
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3.2.‐Obertura de rases
Les rases es faran verticals fins a la profunditat segons projecte, col∙locant‐se en els
casos en què la naturalesa del terreny ho faci precís.
Es procurarà deixar un pas de 50 cm entre la rasa i les terres extretes, per tal de facilitar
la circulació del personal de l'obra i evitar la caiguda de terres en la rasa. S'han de
prendre totes les precaucions necessàries per no tapar amb terres registres de gas,
telèfon, boques de reg, embornals, etc.
Durant l'execució dels treballs a la via pública es deixaran passos suficients per a
vehicles i vianants, així com els accessos als edificis, comerços i garatges. Si és necessari
interrompre la circulació es precisarà una autorització especial.
Les dimensions mínimes de les rases seran les indicades en els plànols.

3.3.‐Canalització
Els encreuaments de vies públiques o privades es realitzaran amb tubs ajustant‐se a les
següents condicions:
‐ Es col∙locarà en posició horitzontal i recta i estaran formigonats en tota la seva
longitud.
‐ S'ha de preveure per a futures ampliacions un o diversos tubs de reserva depenent el
nombre de la zona i situació de l'encreuament (en cada cas es fixarà el nombre de tubs
de reserva).
‐ Els extrems dels tubs a les cruïlles arribaran fins les vorades de les voreres, havent de
construir‐se en els extrems un envà per a la seva fixació.
‐ En les sortides, el cable es situarà a la part superior del tub, tancant els orificis amb
guix.
‐ Sempre que la profunditat de rasa sota la carretra sigui inferior a 60 cm en el cas de
B.T. es utilitzaran xapes o tubs de ferro o altres dispositius que assegurin una resistència
mecànica equivalent, tenint en compte que dins del mateix tub hauran de col∙locar les
tres fases i neutre.

3.4.‐Rasa
Quan en una rasa coincideixin cables de diferents tensions es situaran en zones
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horitzontals a diferent nivell de manera que cada zona s'agrupin cables d'igual tensió.
La separació entre dos cables multipolars o ternes de cables unipolars dins d'una
mateixa banda serà com a mínim de 20 cm.
La profunditat de les respectives zones de cables dependrà de les tensions, de manera
que la més profunditat correspongui a la major tensió.
Cable directament enterrat
No s'aplica en aquesta instal∙lació
Cable entubat
El cable en part o en tot el seu recorregut anirà a l'interior de tubs de materials plàstics,
ciment, fibrociment, fosa de ferro,, etc., de superfície interna llisa, sent el seu diàmetre
interior no inferior a 2 vegades el diàmetre del cable o del feix de cables.
Els tubs estaran formigonats en tot el seu recorregut als creuaments de carrers i sota
carretera, per permetre la seva unió correcta, el fons de la rasa en la que s'allotgin haurà
de ser anivellada acuradament després de fer una capa de sorra fina.
S'ha d'evitar possible acumulació d'aigua o de gas al llarg de la canalització situant
convenientment pous d'escapament en relació al perfil altimètric.
En els canvis de direcció es construiran arquetes de formigó o maó, sent les seves
dimensions mínimes les necessàries perquè el radi de curvatura d'estesa sigui com a
mínim 20 vegades el diàmetre exterior del cable.
No s'admetran angles inferiors a 90º i encara aquests es limitaran als indispensables. En
general, els canvis de direcció es faran amb angles grans, sent la longitud mínima
(perímetre) de l'arqueta de 2 metres.
En l'arqueta, els tubs quedaran a uns 10‐15 cm. per sobre del fons per permetre la
col∙locació de rodets en les operacions d'estesa. Un cop estesa el cable, els tubs es
taparan degudament de manera que eviti l'entrada de rosegadors o aigua. L'arqueta
s'omplirà amb sorra fins a cobrir el cable com a mínim.
La situació dels tubs en l'arqueta serà la que permeti el màxim radi de curvatura.
Les arquetes seran registrables. En el primer cas hauran de tenir tapes metàl∙liques o
de formigó armat; proveïdes d'argolles o ganxos que facilitin la seva obertura. El fons
d'aquestes arquetes serà permeable de manera que permeti la filtració de l'aigua de
pluja.
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Encreuaments i paral∙lelismes.
Els cables subterranis, quan estiguin enterrats directament en el terreny, han de
complir, a més dels requisits ressenyats en el present projecte, les condicions que
poguessin imposar altres organismes competents, com a conseqüència de disposicions
legals, quan les seves instal∙lacions fossin afectades per esteses de cables subterranis
de baixa tensió.
Els requisits assenyalats en aquest punt no són aplicables a cables disposats en
galeries, en canals, en safates, en suports, en femelles d'orelles o directament subjectes
a la paret.
Per creuar zones en què no sigui possible o suposi greus inconvenients i dificultats la
obertura de rases (creus de ferrocarrils, carreteres amb gran densitat de circulació,
etc.), poden utilitzar‐se màquines perforadores "talp" de tipus impacte, clavadora de
canonades o trepant de barrina, en aquests casos es prescindirà del disseny de rasa
descrit anteriorment ja que s'utilitza el procés de perforació que es consideri més
adequat.

Encreuaments
A continuació es fixen, per a cada un dels casos indicats, les condicions a què han
respondre els encreuaments de cables subterranis de baixa i mitja tensió directament
soterrats.
Carrers i carreteres
Els cables es col∙locaran a l'interior de tubs protectors d'acord amb el que estableix la
ITC‐BT‐ 21, recoberts de formigó en tota la longitud a una profunditat mínima a la part
superior de l tub de d'0,60 m. Sempre que sigui possible, l'encreuament es farà
perpendicular a l'eix del vial.
Altres cables d'energia elèctrica
Sempre que sigui possible, es procurarà que els cables de baixa tensió discorrin per
sobre dels alta tensió. La distància mínima entre un cable de baixa tensió i altres cables
d'energia elèctrica serà: 0,25 m amb cables d'alta tensió i 0,10 m amb cables de baixa
tensió. La distància del punt d'encreuament a els entroncaments serà superior a 1 m.
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Quan no puguin respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament soterrats,
el cable instal∙lat més recentment es disposarà en canalització sota tub.

Cables de telecomunicació
La separació mínima entre els cables d'energia elèctrica i els de telecomunicació serà
de 0.20m per a cables de BT. La distància del punt d'encreuament a les unions, tant del
cable d'energia com del cable de telecomunicació, serà superior a 1 m. Quan no puguin
respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, el cable instal∙lat
més recentment es disposarà en canalització entubada. Aquestes restriccions no s'han
d'aplicar als cables de fibra òptica amb cobertes dielèctriques. Tot tipus de protecció a
la coberta del cable ha de ser aïllant.

Canalitzacions d'aigua i gas
Sempre que sigui possible, els cables s'instal∙laran per sobre de les canalitzacions
d'aigua. La distància mínima entre cables d'energia elèctrica i canalitzacions d'aigua o
gas serà de 0,20 m per a cables de BT i de 0.25 m per als de MT. S'evitarà l'encreuament
per la vertical de les juntes de les canalitzacions d'aigua o gas, o dels
entroncaments de la canalització elèctrica, situant unes i altres a una distància superior
a 1 m de l'encreuament. Quan no puguin respectar‐se aquestes distàncies en els
cables directament enterrats, la canalització instal∙lada més recentment es disposarà
entubada.

Conduccions de clavegueram
Es procurarà passar els cables per sobre de les conduccions de clavegueram. No
s'admetrà incidir en el seu interior. S'admetrà incidir en la seva paret (per exemple,
instal∙lant tubs), sempre que s’asseguri que aquesta no ha quedat debilitada. Si no és
possible, es passarà per sota, i els cables es disposaran en canalitzacions entubades.
Dipòsits de carburant
Els cables es disposaran en canalitzacions entubades i distar, com a mínim, 0,20 m del
dipòsit per a cables de BT i de 0.25 m per als de MT. Els extrems dels tubs passant al
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dipòsit, com a mínim 1,5 m per cada extrem.
Proximitats i paral∙lelismes
Els cables subterranis de baixa tensió directament soterrats han de complir les
condicions i distàncies de proximitat que s'indiquen a continuació, procurant evitar que
quedin en el mateix pla vertical que les altres conduccions.

Altres cables d'energia elèctrica
Els cables de baixa tensió podran instal∙lar paral∙lelament a altres de baixa o alta tensió,
mantenint entre ells una distància mínima de 0,10 m amb els cables de baixa tensió i
0,25 m amb els cables d'alta tensió. Quan no puguin respectar‐se aquestes distàncies
en els cables directament enterrats, el cable instal∙lat més recentment es disposarà en
canalització entubada. En el cas que es canalitzi a la vegada diversos cables de baixa
tensió, podran instal∙lar‐se a menor distància, fins i tot en contacte.

Cables de telecomunicació
La distància mínima entre els cables d'energia elèctrica i els de telecomunicació serà de
0,20 m per a cables de BT i de 0.25 m per als de MT .. Quan no puguin respectar‐se
aquestes distàncies en els cables directament soterrats, el cable instal∙lat més
recentment es disposarà en canalització entubada.

Canalitzacions d'aigua
La distància mínima entre els cables d'energia elèctrica i les canalitzacions d'aigua serà
de 0,20m per a cables de BT i de 0.25 m per als de MT. La distància mínima entre els
entroncaments dels cables d'energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions d'aigua
serà d'1 m. Quan no puguin respectar aquestes distàncies en els cables directament
enterrats, la canalització instal∙lada més recentment es disposarà entubada. Es
procurarà mantenir una distància mínima de 0,20 m per a cables de BT i de 0.25 m per
als de MT en projecció horitzontal, i que la canalització d'aigua quedi per sota del nivell
del cable elèctric. D'altra banda, les artèries principals d'aigua es disposaran de manera
que s'assegurin distàncies superiors a 1 m respecte als cables elèctrics.
Canalitzacions de gas
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La distància mínima entre els cables d'energia elèctrica i les canalitzacions de gas serà
de 0,20 m per a cables de BT i de 0.25 m per als de MT., excepte per a canalitzacions de
gas d'alta pressió (més de 4 bar), en què la distància serà de 0,40 m. La distància mínima
entre les connexions dels cables d'energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions de
gas serà d'1 m.
Quan no puguin respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament soterrats,
la canalització instal∙lada més recentment es disposarà entubada. Es procurarà
mantenir una distància mínima de 0,20 m per a cables de BT i de 0.25 m per als de MT
en projecció horitzontal. D'altra banda, les artèries importants de gas es disposaran de
manera que s'assegurin distàncies superiors a 1 m respecte als cables elèctrics de baixa
tensió.

Connexions (connexions de servei)
En el cas que l'encreuament o paral∙lelisme entre cables elèctrics i canalitzacions dels
serveis descrits anteriorment, es produeixin en el tram de connexió a un edifici haurà
mantenir una distància mínima de 0,20 m per a cables de BT i de 0.25 m per als de MT.
Quan no puguin respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament enterrats,
lacanalització instal∙lada més recentment es disposarà entubada.

3.5.‐Transport de bobines de cables
La càrrega i descàrrega, sobre camions o remolcs apropiats, es farà sempre mitjançant
una barra adequada que passi per l'orifici central de la bobina.
En cap cas es podrà retenir la bobina amb cordes, cables o cadenes que abracin la
bobina i es recolzin sobre la capa exterior del cable enrotllat; així mateix no es podrà
deixar caure la bobina a terra des del camió o remolc.
Quan es desplaci la bobina per terra rodant‐, caldrà fixar‐se en el sentit de rotació,
generalment indicat amb una fletxa, per tal d'evitar que s'afluixi el cable enrotllat en la
mateixa.
Les bobines no han d'emmagatzemar sobre un terra tou.
Abans de començar l'estesa del cable s'estudiarà el lloc més adequat per col∙locar la
bobina a fi de facilitar l'estesa. En el cas de sòl amb pendent és preferible realitzar
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l'estesa en sentit descendent.
Per a l'estesa de la bobina estarà sempre elevada i subjecta per barra i gats adequats al
pes de la mateixa i dispositius de frenada.

3.6.‐Estesa de cables
Els cables han de ser sempre desenrotllats i posats en el seu lloc amb la major cura
evitant que pateixin torsió, facin bucles, etc. i tenint sempre en compte que el radi de
curvatura de l' cable ha de ser superior a 20 vegades el seu diàmetre durant la seva
estesa i superior a 10 vegades el seu diàmetre una vegada instal∙lat. En tot cas el radi
de curvatura dels cables no ha de ser inferior a els valors indicats a les normes UNE
corresponents relatives a cada tipus de cable.
Quan els cables es tendeixin a mà, els operaris estaran distribuïts d'una manera
uniforme a al llarg de la rasa. També es pot tendir mitjançant cabrestants tirant de
l'extrem del cable al qual se li haurà adoptat un cap apropiat i amb un esforç de tracció
per mil∙límetre quadrat de conductor que no ha de passar de l'indicat pel fabricant del
mateix. Serà imprescindible la col∙locació de dinamòmetres per mesurar aquesta
tracció.
L'estesa es farà obligatòriament per corrons que puguin girar lliurement i construïts de
manera que no danyin el cable. Durant l'estesa es prendran precaucions per evitar que
el cable no pateixi esforços importants ni cops ni fregaments.
No es permetrà desplaçar lateralment el cable per mitjà de palanques o altres útils;
haurà fer‐se sempre a mà.
Només de manera excepcional s'autoritzarà desenrotllar el cable fora de la rasa, sempre
sota la vigilància del Director d'Obra.
Quan la temperatura ambient sigui inferior a zero graus, no es permetrà fer l'estesa del
cable a causa de la rigidesa que pren l'aïllament.
No es deixarà mai el cable estès en una rasa oberta sense haver pres abans la
precaució de cobrir‐lo amb una capa de 10 cm de sorra fina i la protecció de rajola.
La rasa en tota la longitud ha d'estar coberta amb una capa de sorra fina al fons abans
de procedir a l'estesa del cable.
En cap cas es deixaran els extrems del cable a la rasa sense haver assegurat abans 1
bona estanquitat dels mateixos. Quan dos cables que es canalitzin vagin a ser
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connectats, se solaparan almenys en una longitud de 0,50m.
Les rases es recorreran amb deteniment abans d'estendre el cable per comprovar que
es troben sense pedres o altres elements durs que puguin danyar als cables en la seva
estesa.
Si amb motiu de les obres de canalització apareguessin instal∙lacions d'altres serveis, es
prendran totes les precaucions per no danyar‐les, deixant‐les en acabar els treballs en
les mateixes condicions en què es trobaven primitivament.
Si involuntàriament es causés alguna avaria en aquests serveis, s'avisarà amb tota
urgència a la Director d'Obra i a l'Empresa corresponent per tal de que procedeixin a la
seva reparació.
L’encarregat de l'obra per part del Contractista haurà de conèixer la direcció dels serveis
públics, així com el seu número de telèfon per comunicar‐se en cas de necessitat.
Si els pendents són molt pronunciades i el terreny és rocós i impermeable, es corre el
risc que la rasa de canalització serveixi de drenatge originant un arrossegament de la
sorra que serveix de llit als cables. En aquest cas s'haurà entubar la canalització
assegurada amb ciment en el tram afectat.
En el cas de canalitzacions amb cables unipolars:
‐ Es recomana col∙locar en cada metre i mig per fase i neutre unes voltes de cinta
adhesiva per indicar el color distintiu de l'esmentat conductor.
‐ Cada metre i mig, embolicant les tres fases i el neutre en B.T., es col∙locarà una
subjecció que agrupi aquests conductors i els mantingui units.
S'evitaran en la mesura possible les canalitzacions amb grans trams entubats i si això
no fos possible es construiran arquetes intermèdies als llocs marcats en el Projecte o, si
no, on assenyali el Director d'Obra.
Un cop estes el cable, els tubs es taparan amb el material adequat.
3.7.‐Protecció mecànica.
Les línies elèctriques subterrànies han d'estar protegides contra possibles avaries
produïdes per enfonsament de terres, per contacte amb cossos durs i per xoc d'eines
metàl∙liques. Per a això es col∙locarà una capa protectora de material polímer, sent la
seva amplada de 25 cm quan es tracti de protegir un sol cable.
L'amplada s'incrementarà en 12,5 cm. per cada cable que s'afegeixi a la mateixa capa
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horitzontal.
3.8.‐Senyalització
Tot cable o conjunt de cables ha d'estar assenyalat per una cinta d'atenció col∙locada
segons prescripcions del projecte. Quan els cables o conjunts de cables de categories
de tensió diferents estiguin superposats, ha de col∙locar‐se aquesta cinta damunt de
cada un d'ells.
3.9.‐Identificació
Els cables hauran de portar marques que s'indiquin el nom del fabricant, l'any de
fabricació i les seves característiques.
3.10.‐Tancament de rases
Un cop col∙locades al cable les proteccions assenyalades anteriorment, s'ha d'emplenar
tota la rasa amb terra d'excavació piconada, havent de realitzar els vint primers
centímetres de forma manual, i per a la resta haurà d'usar‐se piconat mecànic. El
tancament de les rases s'ha de fer per capes successives de 10 cm. de gruix, les quals
seran piconada i regades si fos necessari, per tal que quedi suficientment consolidat el
terreny.
El contractista serà responsable dels enfonsaments que es produeixin per la deficient
realització d'aquesta operació i, per tant, són a càrrec seu les posteriors reparacions
que hagin de executar‐se.
La càrrega i transport a abocadors de les terres sobrants està inclosa en la mateixa
unitat d’obra que el tancament de les rases a fi de que el piconat sigui el millor possible.
3.11.‐Reposició de paviments
Els paviments seran reposats d'acord amb les normes i disposicions dictades pel
propietari dels mateixos.
S'haurà d'aconseguir una homogeneïtat de manera que quedi el paviment nou el més
igualat possible a l'antic, fent la seva reconstrucció per peces noves si està compost per
lloses, llambordes, etc.
En general s'utilitzaran materials nous excepte les lloses de pedra, llambordes, vorades
de granit i altres similars.
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3.12.‐Posada a terra
Quan les preses de terra de parallamps d'edificis importants es troben sota la vorera,
properes a cables elèctrics en què les embolicades no estan connectades a l'interior
dels edificis amb la baixada del parallamps convé prendre alguna de les precaucions
següents:
‐ Interconnexió entre la baixada del parallamps i les embolicades metàl∙liques dels
cables.
‐ Distància mínima de 0,50 m entre el conductor de presa de terra del parallamps i els
cables o bé interposició entre ells d'elements aïllants.

3.13.‐Muntatges diversos
La instal∙lació de ferramentes, caixes terminals i d'entroncament, etc., han de realitzar
seguint les instruccions i normes del fabricant.

3.14.‐Armari de distribució
La fundació dels armaris tindran com a mínim 0,3 m d'altura sobre el nivell del sòl. En
preparar aquesta fundació es deixaran els buits necessaris per al posterior estesa dels
cables, col∙locant‐los amb la major inclinació possible per aconseguir que l'entrada de
cables als buits quedi sempre 50 cm. com a mínim per sota de la rasant del sòl.

4.‐MATERIALS
Els materials emprats en la instal∙lació seran lliurats pel contractista sempre que no es
s'especifiqui el contrari en el Plec de Condicions Particulars.
No es podran emprar materials que no hagin estat acceptats prèviament pel director de
Obra.
Es realitzaran quants assajos i anàlisis indiqui el Director d'Obra, encara que no estiguin
indicats en aquest Plec de Condicions.
Els cables instal∙lats seran els que figuren en el Projecte i hauran d'estar d'acord amb
les normes UNE corresponents.

5.‐CONDICIONS DELS MATERIALS ELÈCTRICS
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5.1.‐Control Previ dels Materials
Abans de la col∙locació dels materials Director d'Obra realitzarà una inspecció dels
mateixos, a fi de comprovar que es compleixen les especificacions d'aquest plec.
El Contractista està obligat a avisar al Director d'Obra, cada vegada que faci un recull de
materials.
Si el Contractista hagués col∙locat materials sense inspecció prèvia, el director podrà
exigir la seva desmuntatge i en cas de no complir especificacions, la seva retirada.
El Contractista en un termini de 10 dies des del replanteig aportarà catàlegs dels
materials que pensa col∙locar, per a la seva aprovació. Aquests catàlegs d'indicar les
característiques tècniques dels materials que hauran de ser suficients per assolir els
nivells d'il∙luminació calculats al present Projecte.
El director podrà sol∙licitar mostres dels materials proposats abans d'admetre la seva
col∙locació.
5.2.‐Tubs
Els tubs seran de PE corrugats, tant en voreres com de trànsit rodat, aniran soterrats
segons projecte.
La unió dels tubs es realitzarà pel procediment d'acoblament al màxim amb casquet,
que garanteixi la seva unió o bé en caixes de registre.
5.3.‐Conductors
Els conductors seran de coure de la secció i composició especificada en els plànols,
aïllats PE reticulat, i coberta de PVC, sense armar, per a una tensió de servei de 1000V i
de prova de 4000 V (denominació UNE‐RV‐0.6 / 1 kV). La secció mínima utilitzada és de
6mm2.
5.4.‐Armaris del sector.
Armari homologat per l'Ajuntament i normes UNE, en cas del comptador per l’empresa
distribuïdora d’energia.
Armari realitzador en INOX amb 2 mòduls. Mòdul comptador i mòdul de maniobra i
protecció. Grau de protecció de l'armari IP 65, resistència a l'impacte IK 09 i Classe II.
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5.5.‐Control Horari d'Encesa i Apagat.
El control d'encesa i apagada segons projecte.

6.‐CONDICIONS ADDICIONALS

6.1.‐Material retirat
Tot el material retirat durant l’obra seguirà sent de la propietat. Per exemple tots els
conductors retirats o els equips d’il∙luminació antics.
6.2.‐Canvis de partides
Si alguna part de la instal∙lació pot ser aprofitada (rasa, conductors, ...) la propietat
decidirà quin procediment seguir. Per aquest motiu algunes partides podran ser
canviades posant‐se d’acord propietat i constructora. Si una partida no es realitza
s’eliminarà. Això també inclou canvis en partides fruit d’un replanteig de l’obra,
aquestes també podran ser canviades quan la propietat ho trobi convenient.
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