AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

Estudi d’arranjament de defectes de manteniment
dels quadres d'enllumenat públic CA i CB de Compte
de Sert Residencial, al municipi de Castellbisbal

MEMÒRIA

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

Redactor

MIATEC INNOVA S.L.

Octubre de 2.017

Estudi d’arranjament de defectes de manteniment dels quadres d'enllumenat públic CA i
CB de Compte de Sert Residencial, al municipi de Castellbisbal

MEMÒRIA TÈCNICA

- 2 -

Estudi d’arranjament de defectes de manteniment dels quadres d'enllumenat públic CA i
CB de Compte de Sert Residencial, al municipi de Castellbisbal

ÍNDEX

MEMÒRIA TÈCNICA ................................................................................................................................. 2
1.

2.

DADES GENERALS ............................................................................................................................ 5
1.1.

Antecedents i Objecte del projecte......................................................................................... 5

1.2.

Normativa Aplicable ................................................................................................................ 6

1.3.

Ubicació de les Instal·lacions ................................................................................................... 6

1.4.

Zonificació ............................................................................................................................... 8

1.5.

Abreviacions, nomenclatures ................................................................................................ 10

CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS .............................................................. 11
2.1.

2.1.1.

Dades Generals.............................................................................................................. 11

2.1.2.

Descripcions i unitats dels punts de llum ...................................................................... 11

2.2.

3.

Quadre CA ............................................................................................................................. 11

Quadre CB ............................................................................................................................. 13

2.2.1.

Dades Generals.............................................................................................................. 13

2.2.2.

Descripció i amidament dels punts de llum .................................................................. 14

2.3.

Inspeccions oficials. Actes ..................................................................................................... 15

2.4.

Inspeccions específiques per a la redacció d’aquests projecte ............................................ 16

CLASSIFICACIÓ DE LES VIES i nivells lumínics ................................................................................ 17
3.1.

Classificació dels tipus de vies ............................................................................................... 17

3.2.

Nivells lumínics de les vies .................................................................................................... 17

3.3.

Estudis lumínics ..................................................................................................................... 18

4. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A INSTAL·LAR , dels sistemes a emprar i de l’obra civil a
executar................................................................................................................................................. 19
5.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS ................................................................................................. 20
5.1.

Actuacions en bàculs ............................................................................................................. 20

5.1.1.

A l’avinguda Gayarre ..................................................................................................... 20

5.1.2.

Arreu excepte Av. Gayarre i C. Conxita Badia ............................................................... 20

5.2.

Actuacions en columnes baixes ............................................................................................ 22

5.3.

Esmena de defectes de la protecció de terra........................................................................ 23

5.4.

Remodelació Quadres CA i CB ............................................................................................... 23

5.5.

Esmena averia subterrània en pas de carrer......................................................................... 24

- 3 -

Estudi d’arranjament de defectes de manteniment dels quadres d'enllumenat públic CA i
CB de Compte de Sert Residencial, al municipi de Castellbisbal

5.6.
6.

Altres intervencions necessàries ........................................................................................... 25

CAPITOL ECONÒMIC...................................................................................................................... 26
6.1.

Introducció ............................................................................................................................ 26

6.2.

Resum del pressupost ........................................................................................................... 26

6.3.

Últim full del pressupost global............................................................................................. 27

- 4 -

Estudi d’arranjament de defectes de manteniment dels quadres d'enllumenat públic CA i
CB de Compte de Sert Residencial, al municipi de Castellbisbal

1. DADES GENERALS
1.1.

Antecedents i Objecte del projecte

L’ajuntament de Castellbisbal disposa d’unes instal·lacions de l’enllumenat públic a la urbanització
Comte de Sert Residencial que no disposen de la legalització preceptiva que expedeix la Direcció
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.
Les instal·lacions que s’alimenten dels quadres d’enllumenat públic CA i CB van ser posades en
funcionament abans de l’entrada en vigor del REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió)
aprovat pel Reial Decret 842/2002.
La Generalitat de Catalunya, conscient de que existien i existeixen moltes instal·lacions en que els
titulars no poden justificar la seva legalització, el 2005 va publicar la instrucció 10/2005 que definia
un procediment per poder legalitzar aquest tipus d’instal·lacions que han de complir amb el
reglament que els hi aplicava en el moment de la seva posada en funcionament però que no poden
complir amb reglamentacions posteriors. Aquesta instrucció que tenia data de caducitat ha donat
pas a altres instruccions que obrien la porta a fer legalitzacions amb reglaments anteriors al vigent.
Actualment la instrucció que regula aquesta situació és la 1/2015 de la Subdirecció General de
Seguretat Industrial.
Aquest projecte té com a objecte la reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic municipal:
-

CUPS quadre CA: ES0031406296959001EB0F
CUPS quadre CB: ES0031406296960001LE0F

Per tal de que puguin ser legalitzades amb el reglament que li era d’aplicació al moment de la seva
posada en marxa (REBT 1973) segons el procediment de la Instrucció 1/2015 citada anteriorment. La
forma de procedir per a l’obtenció de la legalització seguirà els següents passos:
-

Redacció del projecte de reforma que contempli entre d’altres, l’esmena dels defectes greus
que tenen les instal·lacions esmentades
La contractació d’una empresa instal·ladora, que
o Executi els treballs segons les solucions i amidaments que indica el present projecte.
o La inspecció oficial que certifiqui la condició d’inexistència de defectes greus.
o La generació de tota la documentació de final d’obra que sigui necessària per a la
legalització.

Aprofitant la intervenció també es objecte del present projecte la millora dels resultats lumínics,
l’eficiència energètica i la reducció als mínims possibles la contaminació lumínica que tota instal·lació
d’enllumenat artificial exterior provoca.
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1.2.

Normativa Aplicable

Les instal·lacions a reformar els correspon ser legalitzades segons el REBT 1973, en el ben entès que
totes les reformes que puguin necessitar, hauran de complir amb el REBT del 2002.
El procediment que marca la Instrucció 1/2015 és el següent:
-

Inspecció de la instal·lació per part d’una entitat col·laboradora de l’administració que disposi
de l’acreditació oficial per poder fer aquest tipus d’inspeccions.
Esmena de tots els defectes sorgits en la inspecció a fi d’obtenir la condició de 0 defectes.
Justificar que la instal·lació es anterior a l’entrada en vigor del REBT 2002
Projecte de legalització abreujat que contingui tota la documentació que requereix la citada
instrucció

Per a la reforma que sigui necessària s’hauran de contemplar a mes a més les normatives següents:
-

REEIEE aprovat pel Reial Decret 1890/2008
Llei 6/2001 d’ordenació de l’enllumenat exterior
Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001
Normes EN UNE aplicables als materials específics, detallades al PPT
Prescripcions tècniques d’aquest projecte.

1.3.

Ubicació de les Instal·lacions

Les instal·lacions objecte d’aquest projecte d’esmenes i reforma és troben al terme municipal de
Castellbisbal, en el barri Comte Sert i són de propietat municipal.
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Localització del municipi:

- 7 -

Estudi d’arranjament de defectes de manteniment dels quadres d'enllumenat públic CA i
CB de Compte de Sert Residencial, al municipi de Castellbisbal

Localització de les instal·lacions objecte del projecte, amb la ubicació dels quadres marcada amb
punts vermells:

CB

CA

1.4.

Zonificació

A efectes de la reglamentació sobre la protecció de la contaminació lumínica i de la eficiència
energètica, el territori pot ser considerat en quatre zones de protecció anomenades E1 E2 E3 o E4,
essent la E1 la de màxima protecció i la E4 la de menys protecció.
Segons el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, es consideren les següents
zonificacions:
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-

Zones E1: De màxima protecció envers la contaminació lluminosa i correspon a àrees
d’interès natural, protecció especial, i coincidents amb la xarxa Natura 2000.
Zones E2: Sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural.
Zones E3: Àrees que es consideren zones urbanitzables o urbanes.
Zones E4: Àrees d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, industrials o de serveis. També
vials principals.

Tal i com ens mostra el plànol del Departament de Medi Ambient, l’àmbit d’actuació del projecte
està definit com a Zona E3. Segons el decret 190/2015 d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la
protecció del medi nocturn que desenvolupa la llei 6/2001, prescriu un màxim de FHSi= 10 % en
horari vespre i FHSi=5% en horari nit.
Atès que no es preveu que la reforma contempli materials i instal·lacions diferents pels horaris de
vespre i de nit, el present projecte preveu la instal·lació de llumeneres que en la seva posició de
funcionament, no emetin més d’un 1% de FHS.
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1.5.
-

Abreviacions, nomenclatures

BT:
REBT:
REEIEE:
STM:
PPTP:
CIE:
VSAP:
FHSi:
ITC:
CLO:
AST:

Baixa Tensió
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
Reglament d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior
Serveis Tècnics Municipals
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
Commission Internationale de l'Éclairage (Comissió Internacional de la Il·luminació)
vapor de sodi d’alta pressió
Flux hemisferi superior instal·lat
Instrucció tècnica complementària
constant light output
adjustable start-up time
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2.

CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS
2.1.

Quadre CA

2.1.1. Dades Generals
Es tracta d'una instal·lació d'enllumenat exterior, formada per un quadre de comandament
existent que alimenta 122 punts de llum. Les principals dades de la instal·lació són:
-

Quadre: CA.
Ubicació: Carrer Pep Ventura, junt a ET LL06619.
Potencia Total instal·lada: 12,32 kW.
Tensió de subministrament: 400/230 V en trifàsic 50 Hz.

2.1.2. Descripcions i unitats dels punts de llum
El quadre CA alimenta 122 punts de llum que podem agrupar segons les següents característiques:
-

42 bàculs de 8x1,5 metres amb reflector obert i làmpada de 100W VSAP amb equip
convencional.

-

40 columnes de 3,5 metres amb lluminària tipus globus i làmpada de 100W VSAP i 1 columna
triple de 3,5 metres amb lluminàries tipus globus i làmpades de 100W VSAP amb equip
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convencional sense reducció. El model existent amb aquestes característiques és:
o Simon Lighting (IEP) BR-7
-

8 columnes de 3,5 metres amb lluminària vial tancada i làmpada de 100W VSAP amb equip
convencional sense reducció. El model existent amb aquestes característiques és:
o Indalux Vital

-

14 bàculs de 8x1,5 metres amb lluminària vial tancada i làmpada de 100W VSAP amb equip
convencional sense reducció. Els models existents amb aquestes característiques són:
o Carandini JCH-250/STR-154
o Simon Lighting (IEP) AP-1
o GE Lighting Lunalys
o Novatilu Cosmo-M

-

2 columnes de 4 metres amb lluminària tipus ambiental tancada i làmpada de 70W VSAP i 4
columnes dobles de 4 metres amb lluminàries tipus ambiental tancada i làmpada de 70W
VSAP. El model existent amb aquestes característiques és:
o Philips Indal Quebec IQV

-

2 columnes de 9 metres amb lluminària vial tancada i làmpada de 80W LED. El model
existent que compleix aquestes característiques és:
o Novatilu Avenue

-

1 columna de 12 metres amb 3 lluminàries tipus projector i làmpada de 250W VSAP. El
model existent que compleix aquestes característiques és:
o Carandini Tango TNG-400

Classificant segons diferents característiques,
-

pel que fa a la potència de les làmpades:
Làmpada
70 W. VSAP
80 W. LED
100 W. VSAP
250 W. VSAP
Total

-

Unitats
13
2
104
3
122

kW
0,910
0,160
10,400
0,750
12,320

pel que fa al tipus de suport:
Tipus de Suport
Columna triple (12 mts.)
Columna (9 mts.)
Bàcul (8 mts.)
Columna (4 mts.)
Columna doble (4 mts.)
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-

Columna (3,5 mts.)
Columna triple (3,5 mts.)
Total
pel que fa al tipus de lluminària:

Model de Lluminària
Simon Lighting (IEP) BR-7
Genèrica Vial Econòmica
Philips Indal Quebec IQV
Indalux Vital
Novatilu Cosmo-M
Carandini JCH-250/STR-154
Carandini Tango TNG-400
Simon Lighting (IEP) AP-1
Novatilu Avenue
Total

2.2.

48
1
114

Unitats
43
42
10
8
6
5
3
3
2
122

Quadre CB

2.2.1. Dades Generals
Es tracta d'una instal·lació d'enllumenat exterior, formada per un quadre de comandament
existent que alimenta 146 punts de llum. Les principals dades de la instal·lació són:
-

Quadre: CB.
Ubicació: Carrer Mestre Morera, junt ET LL06620.
Potencia Total instal·lada: 13,43 kW.
Tensió de subministrament: 400/230 V en trifàsic 50 Hz.
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2.2.2. Descripció i amidament dels punts de llum
El quadre CB alimenta 146 punts de llum que podem agrupar segons les següents característiques:
-

91 bàculs de 8x1,5 metres amb reflector obert i làmpada de 100W VSAP amb equip
convencional sense reducció.

-

11 columnes de 3,5 metres amb lluminària tipus globus i làmpada de 100W VSAP amb equip
convencional sense reducció. El model existent amb aquestes característiques és:
o Simon Lighting (IEP) BR-7

-

9 bàculs de 8x1,5 metres amb lluminària vial tancada i làmpada de 100W VSAP amb equip
convencional sense reducció. Els models existents amb aquestes característiques són:
o Carandini JCH-250/STR-154
o Simon Lighting (IEP) AP-1
o GE Lighting Lunalys

-

5 columnes de 4 metres amb lluminària tipus ambiental tancada i làmpada de 52W LED i 4
columnes dobles de 4 metres amb lluminària tipus ambiental tancada i làmpada de 52W LED.
El model existent amb aquestes característiques és:
o Philips Indal Quebec IQV

-

12 columnes de 9 metres amb lluminària vial tancada i làmpada de 80W LED i 3 columnes
dobles de 9 metres amb doble lluminària vial tancada i làmpada de 80W LED. El model
existent que compleix aquestes característiques és:
o Novatilu Avenue

-

4 lluminàries tipus pantalla fluorescent de 36W FL-T8 situades sota sostre en marquesina de
Correus.
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Classificant segons diferents característiques,
-

pel que fa a la potència de les làmpades:
Làmpada
36 W. FL-T8
52 W. LED
80 W. LED
100 W. VSAP
Total

-

Unitats
4
13
18
111
146

pel que fa al tipus de suport:
Tipus de Suport
Columna (9 mts.)
Columna doble (9 mts.)
Bàcul (8 mts.)
Columna (4 mts.)
Columna doble (4 mts.)
Columna (3,5 mts.)
Total

-

kW
0,144
0,676
1,440
11,100
13,430

Unitats
12
3
101
5
4
10
135

pel que fa al tipus de lluminària:
Model de Lluminària
Genèrica Pantalla Fluorescent
Genèrica Vial Econòmica
Carandini JCH-250/STR-154
Novatilu Avenue
Philips Indal Quebec IQV
Simon Lighting (IEP) BR-7
Total

2.3.

Unitats
4
91
9
18
13
11
146

Inspeccions oficials. Actes

Les actes són el punt de partida per poder legalitzar les instal·lacions. Els defectes que en elles
s’esmenten cal esmenar-los per poder fer el procediment que marca l’esmentada instrucció 1/2015.
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A l’Annex I s’adjunta una còpia de les actes de cada una de les escomeses.
Els defectes a esmenar són:
-

Manca de legalització
Defectes d’aïllament en les línies de sortida
Manca de selectivitat en els elements de protecció (diferencials) existents als quadres.
Lluminàries amb manca de terra. Aquest defecte no cal considerar-lo perquè l’inspector el va
esmentar considerant que li era d’aplicació el reglament REBT 2002, quan de fet li és
d’aplicació el de 1973.

2.4.

Inspeccions específiques per a la redacció d’aquests projecte

A part d’aquests defectes i de les consideracions fetes, s’ha fet un treball de camp per poder
comprovar, mesurar i completar les dades de les actes i confeccionar el present projecte, S’ha
detectat el següent:
-

Suports amb la portella a una alçada inferior a la reglamentaria (30cm)
Les proteccions existents no actuen
Suports mancats de caixa de connexió i protecció, i amb el terra desconnectat
Suports que donen la mesura del terra insuficient per a protectors de defecte d’aïllament
(diferencials) de 300 mA
Cable de protecció entre elèctrode i suport de secció inadequada. 2,5 mm2 a columnes baixes
i 16mm2 en alguns de la resta de suports en lloc del de 35 mm2 de secció reglamentaria.
Elements de connexió de les línies de protecció oxidables i oxidats.
Lluminàries obertes no adequades a locals mullats
Tram de cable aeri entre dues columnes que suposadament deu tractar-se d’un provisional
que cobreix els efectes d’una avaria soterrada.
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3. CLASSIFICACIÓ DE LES VIES I NIVELLS LUMÍNICS
3.1.

Classificació dels tipus de vies

La normativa actual aplicable a Catalunya es composa d’una norma de la Generalitat (Contaminació
lumínica) i dues d’estatals (la primera és el reglament d’eficiència energètica i la segona és un criteri
de la llei d’accessibilitat).
A les instal·lacions de l’enllumenat exterior li són d’aplicació la llei 6/2001 amb el reglament
190/2015 que la desplega i el reglament d’eficiència energètica de l’Estat aprovat en el reial decret
1890/2008 i les seves ITCs complementàries.
Aquest últim estipula uns paràmetres lumínics màxims segons el tipus i ús de l’espai a il·luminar. Pren
de referència els valors de les recomanacions CIE per cada tipus de via o espai. Les taules CIE però no
parlen de valors màxims, sinó de mínims, pel que el reglament que pretén fixar els màxims diu que
Els nivells màxims de luminància o il·luminància mitjana (Lm o Em) no podran superar en més d’un
20% els nivells de referència ―és a dir, els nivells mínims― prenent-se com a valors en servei.
Esmentar finalment que la forquilla “reglamentària” per cada categoria de via per on es poden
moure els nivells de luminància mitjana o il·luminància mitjana dels espais hauria de ser el valor
mínim de les recomanacions CIE i un màxim que serà aquest valor, incrementat un 20% i dividit pel
factor de manteniment. Es a dir els mínims són mínims i els màxims són valors en servei.

3.2.

Nivells lumínics de les vies

Pel que fa als vials situats en l’àmbit d’afectació dels quadres CA i CB, tots ells, exceptuant places i
parcs, són vies residencials suburbanes amb voreres per a vianants, i per tant li correspon el tipus de
via D3-D4. A aquesta classificació amb un nivell de trànsit normal li correspon la classe d’enllumenat
S3.
El valor mig mínim per una via S3 segons les recomanacions CIE és de 7,5 lux. Aquest és un valor
absolut per sota del qual la instal·lació no hauria de funcionar ni en el moment de més envelliment.
Per calcular el màxim, haurem de incrementar el valor de 7,5 en un 20% i dividir-lo pel factor de
manteniment mínim estimat. Com que la majoria de les llumeneres noves projectades són de
tecnologia led, s’ha previst un factor de manteniment del 0,85. Els càlculs donen un valor de 10,6 lux
de mitjana màxima; valor que no s’hauria de superar en cap moment de la vida de la instal·lació.
Com a conclusió direm que la forquilla per on s’ha de moure la il·luminància mitjana (Em) és ―per a
tots els carrers― de 7,5 lux de Em mínima i 10,6 lux de Em màxima (REEIEE-EA-02, Taules 4 i 8).
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D’altra banda, el valor de il·luminància mínima (Emin) que cal que compleixin les vies classificades
com S3, és a dir, tots els carrers objecte d’aquest projecte és de 1,5 lux.
Ja que en el moment en que es va redactar el reglament d’eficiència energètica, un factor com
l’enlluernament (TI) era poc rellevant ―aquest concepte ha agafat importància amb la major
presència de la tecnologia LED― les especificacions de la classe S3 no l’inclouen (REEIEE-EA-02, Taula
8).
Per poder indicar el nivell de TI que carrers com els de Comte de Sert han de complir, ens fixem en la
classe ME5, equivalent a la S3 en nivells de il·luminància però que també ens assenyala que el factor
d’enlluernament ha de ser d’un màxim del 15%.
Així doncs, a mode de resum, els valors a complir seràn:

3.3.

Paràmetre

Valor

Em

entre 7,5 i 10,6

Emin

> 1,5

TI

< 15

Estudis lumínics

A l’annex IV s’adjunten estudis lumínics de 2 models de lluminària de fabricants diferents que
compleixen amb el que s’exposa a l’apartat anterior.
Qualsevol oferta que es presenti haurà d’incloure estudis lumínics que donin compliment als valors
lumínics requerits.
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4. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A INSTAL·LAR , DELS SISTEMES A EMPRAR I DE
L’OBRA CIVIL A EXECUTAR
Per l’esmena dels defectes esmentats anteriorment els principals materials nous que s’hauran de
instal·lar són:
-

Suports metàl·lics
Lluminàries
Caixes de derivació i protecció
Elements constitutius de la protecció contra contactes indirectes
Quadres elèctrics

Per a la instal·lació d’aquests elements caldrà executar obra civil, com:
-

Rases
Pericons
Cales
Basaments

Les característiques dels materials a emprar, dels sistemes d’instal·lació que cal fer servir, de l’obra
civil necessària, es troben detallats al PPTP seguir uns preceptes que emanen del REBT.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1.

Actuacions en bàculs

5.1.1. A l’avinguda Gayarre
L’Avinguda Gayarre precisa, degut a que la meitat dels suports existents són bàculs sense defectes
REBT, de dues actuacions diferents:
-

-

6 casos de bàculs sense peana, i amb portella a una alçada correcte segons reglament.
Aquests bàculs són el suport de lluminàries Carandini STR-154 o equivalent i làmpada de
100W de VSAP. Ja que els bàculs compleixen normativa, únicament es substituirà la
lluminària per tal de dotar d’uniformitat la zona. Caldrà instal·lar lluminàries vials amb
tecnologia LED (veure descripció al PPTP).
7 casos de bàculs amb peana i làmpada de 100 W de VSAP amb reflector, que es substituiran
en la seva totalitat. Per la substitució dels suports s’instal·laran 4 bàculs nous de 8x1,5 m. i
s’aprofitaran 3 bàculs que actualment estan instal·lats en altres carrers de la urbanització
Comte de Sert (veure punt 5.1.2). La nova lluminària a instal·lar serà de tipus vial amb
tecnologia LED (veure descripció al PPTP).

5.1.2. Arreu excepte Av. Gayarre i C. Conxita Badia
A la resta de carrers on existeixen bàculs, excepte a l’avinguda Gayarre i al c. Carrer Conxita Badia, es
realitzarà una acció comuna de substitució completa del punt de llum. Aquesta actuació afecta a 133
unitats, majoritàriament bàculs amb peana excepte 3 casos en que es retiren bàculs més nous que
compleixen la normativa sobre l’alçada de la portella, i que es reinstal·laran a l’Av. Gayarre (veure
punt 5.1.1).
Dels 133 punts de llum en que es realitzarà aquesta actuació, 127 tenen reflectors que al ser oberts
no compleixen amb el REBT i que no es podran aprofitar. Les 6 lluminàries restants són del model
Carandini STR-154 i s’hauran d’entregar a l’Ajuntament de Castellbisbal.
Per la substitució dels suports s’instal·laran columnes noves de 8 m. La nova lluminària a instal·lar
serà de tipus vial amb tecnologia LED (veure descripció al PPTP).
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5.2.

Actuacions en columnes baixes

Segons les inspeccions que s’han realitzat recentment, s’ha certificat que la instal·lació elèctrica
interior en 42 punts de llum amb columnes de 3,5 metres (38 de la línia 1 del quadre CA i 4 de la línia
2 del quadre CB) estan mancats de caixa de connexió i protecció.
Per solucionar aquest defecte, es substituirà el porta fusibles i les connexions existents totalment
fora de reglament per un caixetí de connexió i protecció normalitzat.
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5.3.

Esmena de defectes de la protecció de terra

Segons el mostreig realitzat per inspeccionar l’estat de les instal·lacions de terra en els punts de llum,
aproximadament un 15% tenen algun defecte a solucionar. Aquests poden ser de dos tipus:
-

El valor de la resistència de terra és superior a 30 Ω.
La secció del cable de terra enfundat és inferior a 16mm2 o inferior a 35mm2 quan es tracta
de cable nu.

Per tal de solucionar aquests defectes caldrà realitzar una o varies de les següents accions, que
depenen de les característiques del punt de llum i de l’estat de les terres dels punts veïns. També
depenen de la interconnexió o no de les terres entre diferents punts o de l’estat o l’existència
d’elèctrodes. Així doncs, les accions seran les següents:
-

afegir línia de terra entre punts de llum per interconnectar elèctrodes,
afegir elèctrode nou,
canvi secció entre del protector de terra que uneix suport amb l’elèctrode o xarxa de terra.

5.4.

Remodelació Quadres CA i CB

Les principals actuacions a realitzar en els quadres de comandament passen per millorar la protecció
de les línies. Actualment els quadres no disposen de interruptor diferencial per cadascuna de les
sortides (3 en el quadre CA i 2 en el CB), únicament tenen un diferencial general que realitza un tall
de tensió a totes les línies en cas d’haver de protegir d’un contacte directe o indirecte amb una part
activa.
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Per tal de millorar això i que cadascuna de les sortides tingui la protecció individual, es substituirà el
mòdul existent de maniobra i control (inclou magnetotèrmics, contactors, fusibles i rellotge
astronòmic), per un mòdul nou de doble aïllament amb espai per ICP-M, IGA, protector de
sobretensions permanents i transitòries, 2 o 3 (en funció del quadre) sortides protegides cadascuna
d’elles amb interruptor magnetotèrmic i interruptor diferencial rearmable, i endoll auxiliar.
El rellotge astronòmic existent es mantindrà en la nova instal·lació.

5.5.

Esmena averia subterrània en pas de carrer

A la cruïlla dels carrers Isaac Albéniz i Enric Granados hi ha una avaria subterrània entre els punts
CB123 i CB124. Actualment hi ha una línia trenada provisional aèria.
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L’actuació preveu l’obertura de rasa en vorera i calçada per refer la canalització entre els dos punts, i
la construcció d’un pericó de 60 x 60 a cada vorera. El detall de les canalitzacions es pot veure a
l’Annex III de planimetria.

5.6.

Altres intervencions necessàries

Com a conseqüència de l’esmena necessària dels defectes esmentats, sorgeixen accions específiques
que cal tenir en compte en l’estat d’amidaments perquè tot i no ser accions necessàries per al
resolució concreta dels defectes, es fan imprescindibles per deixar les instal·lacions en funcionament.
-

Allargament de línies amb termoretràctil per poder arribar a la caixa de derivació i protecció
en els nous suports que s’instal·lin.
Perns químics.
Per criteris d’uniformitat, tot i existir lluminàries que no incompleixen l’REBT es necessari
canviar-les per donar coherència de conjunt.
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6. CAPITOL ECONÒMIC
6.1.

Introducció

Tot seguit s’inclouen tots els quadres corresponents al capítol econòmic. En el quadre de preus
apareixen conceptes que no tenen unitats en els amidaments i per tant el pressupost dona un import
igual a 0. Aquetes descripcions d’actuacions son els que poden aparèixer durant l’execució de l’obra i
que no son previsibles en el moment de redactar el present projecte de reforma. La raó de la
definició d’aquestes partides i la seva corresponent valoració econòmica es deu a que el pressupost
contempla una partida d’imprevistos i que existeix la possibilitat que en la licitació obri la possibilitat
que la baixa que ofereixi l’adjudicatari pugui ser reinvertida en el propi projecte per realitzar
actuacions que no s’han pogut incloure dins del projecte per manca de disponibilitat econòmica. En
ambdós casos les actuacions que es determinin s’executaran segons el quadre de preus sota les
condicions de l’oferta que resulti guanyadora.

6.2.

Resum del pressupost
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6.3.

Últim full del pressupost global

Castellbisbal, octubre de 2017

El tècnic redactor del projecte

Manel Roig i Cunill
MIATEC INNOVA,S.L
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