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MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. Objecte
La Diputació de Tarragona a través del projecte MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I
DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA. ANY 2017
defineix part de la seva actuació en un tram de la crta. T 203, i camí de Tarragona del terme municipal del
Catllar.
Finalitzada l’obra civil es valoren les actuacions necesàries per dotar als trams referits de la xarxa
d’enllumenat públic necessàri aprofitant les obres de la Diputació i de l’Ajuntament.
El criteri de distribució dels punts de llum i l’alçada d’instal·lació obeeix a l’estudi lumínic previ
realitzat pel fabricant de les lluminàries a instal·lar.
L’objecte del present projecte es el d’exposar les necessitats tant de material com de mitjants així
com presentar davant els Organismes Competents que la instal·lació que ens ocupa reuneix les condicions i
garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, amb la fi d’obtenir l’Autorització Administrativa i la
d’Execució de la instal·lació, així com servir de base a l’hora de procedir a l’execució d’aquest projecte.

2. Àmbit d’aplicació de la instal·lació / abast
- Descripció de l’activitat
La instal·lació és tracta d’un conjunt de punts de llum per l’enllumenat exterior i públic dels vials del
lateral de la carretera T 203 i camí de Tarragona, els quals seran connectats a la xarxa actual de
l’enllumenat a la carretera T 203.
Per aquesta instal·lació tindrem especial atenció a la ITC-BT-09.
Aquesta nova instal·lació es subministrarà del quadre elèctric existent en un parc urbà davant del
Castell del Catllar que dona actualment a dues linees d’enllumenat: una els punts de llum existents en el
propi parc i l’altra als punts de llums existents en el tram urbá de la T 203.
La proposta de nous punts de llums, seran connectats al darrer punt de llum de la carretera T 203 a
l’actual linea del quadre ja descrit anteriorment

-

Descripció de l’àmbit de la instal·lació.

Ës donarà il·luminació al vials peatonals de la carrretera T 203, en concret al peatonal lateral dreta
de sortida del Catllar des del carrer Escoles Noves fins al cementiri. I també al darrer tram del carrer de
França

3. Antecedents.
La present instal·lació es d’obra nova, pero que des del punt de vista elèctric es connecta a un
quadre existent.
Es redacta el present projecte de Electrificació en Baixa Tensió per la instal·lació ubicada en la
carretera T 203 d’accés a petició de Ajuntament del Catllar, amb domicili social a la mateixa la localitat de
43764 – El Catllar (Tarragona), Plaça de la Vila, 1 ,a instància del Departament d’Indústria de la Generalitat
de Catalunya.
La instal·lació en qüestió està considerada com enllumenat exterior, pel que tindrem especial
atenció a la ITC-BT-09.

4. Normativa aplicable
· Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) segons el RD 842/2002, de 2 d’agost
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· Instruccions tècniques complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 43 i 44.
· Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del
Reglament electròtecnic per a baixa tensió.
· Normes UNE d’aplicació
· Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en baixa tensió
· Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista

5. Descripció de la instal·lació elèctrica
5.1. Aspectes generals
- Tipus de tràmit
El tipus de tràmit a considerar en la present instal·lació es la d’ampliació de l’actual instal·lació.
Hi ha un subministre d’enllumenat públic ubicat davant del Castell del qual incorporarem a l’actual
línea aquests nous punts de llum.

- Classificació de la instal·lació i justificació
Tal com hem esmentat anteriorment és una instal·lació dedicada a l’enllumenat públic exterior i al
tenir una potència > 5 kw. per tant necessita de projecte elèctric, pel que tindrem especial atenció a la ITCBT-09.

Necessitat d’inspeccions inicial i periòdica posterior per una entitat d’inspecció i
control
Segons el punt 4.1 de la ITC-BT-05, apartat h) necessitarà inspecció inicial, abans de la posada en
servei de les instal·lacions, efectuat per un Organisme de Control o EiC. També haurà de passar una
inspecció periòdica cada 5 anys.

Necessitat de contracte de manteniment per part de l’empresa instal·ladora
autoritzada.
Com que es necessari la inspecció inicial i periòdica també farà falta tenir un contracte de
manteniment amb l’empresa instal·ladora autoritzada.

5.2. Relació de receptors i càrregues
RELACIÓ DE PUNTS DE LLUM A INSTAL·LAR
LINEA

UNITATS DENOMINACIÓ POTÈNCIA

1

12

2

20

2

24

Vapor de
mercuri
(existents)
Vapor de sodi
(existents)
LED (a
instal·lar)

POTENCIA
TOTAL

0,125

1,5

0,15

3

0,015

0,456
4,956

A més de la potència dels punts de llums hi ha una prevessió de 1000 watts per punts de llums a
l’intreior de l’armari i presses de corrent.
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Cal recordar que les potències dels punts de llum exteriors tenen el factor de correcció per ser
enllumenat públic de 1,8.

5.3. Previsió de potències
- Potència total del local concertada pel promotor
La potència total de la instal·lació es de 5,956 kw en 240/400 V.

- Potència màxima admissible
La Potència màxima admissible del conjunt ve donada pel IGA de la instal·lació (20 A) i és de
13,856 W.

- Potència a autoritzar
La Potència a autoritzar és la potència instal·lada i es de 5,956 Kw

- Relació d’instal·lacions subjectes a reglamentacions específiques
En aquesta instal·lació no hi ha cap instal·lació auxiliar subjecta a reglamentacions específiques.

5.4. Subministrament
- Empresa distribuïdora
L’empresa subministradora es la companyia Endesa

- Característiques de la línia.
La línia es soterrada que arriba fins a la façana de l’edifici del nostre local fins a la caixa
seccionadora, que va fins a la caixa general de protecció i d’aquí cap a la centralització de comptadors. La
línia es de baixa tensió trifàsica 240/400 V.

- Subministrament complementari.
En aquesta instal·lació no tindrem cap subministrament complementari.

5.5. Descripció de la instal·lació elèctrica
- Caixa general de protecció
Ubicació
La caixa general de protecció està situada en el parc infantil de davant del Castell.

Tipus
La caixa general de protecció es del tipus de façana de 400 A i d’un fabricant totalment homologat i
marca reconeguda.

Característiques
Les característiques de la caixa general de protecció son Intensitat nominal de 400 A.

- Anton Maria Anglès Cunillera -– El Catllar –

ELECTRIFICACIÓ EN BAIXA TENSIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE TARRAGONA I CRTA. T 203

-

Pàgina 6

Línia general d’alimentació

Es la línia que enllaça la caixa General de Protecció amb la Centralització de comptadors que
alimenta. Està regulada per la ITC-BT-14.

Descripció de les canalitzacions utilitzades
La línia va al aire, estant tota dins de l’armari de comptadors.

Descripció dels cables conductors
Els cables a utilitzar, tres de fase i un de neutre, son de coure o alumini, unipolars i aïllats, sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. La secció dels cables ha de ser uniforme en tot el seu recorregut i sense
empalmes, exceptuant-se les derivacions realitzades en l’interior de caixes per a l’alimentació de
centralitzacions de comptadors. La secció mínima serà de 25 mm² en coure.
Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 ó 5 compleixen
amb aquesta prescripció.

Caiguda de tensió màxima
Pel càlcul de la secció dels cables es tindrà en compte, tant la màxima caiguda de tensió permesa,
com la intensitat màxima admissibles. La caiguda de tensió màxima permesa serà:
- Per a línies generals d’alimentació destinades a comptadors totalment centralitzats: 0,5 por 100.
- Per a línies generals d’alimentació destinades a centralitzacions parcials de comptadors: 1 por 100.

-

Descripció instal·lació de comptadors

El comptador es troba al costat de l’armari de la ciaxa general de protecció, en el parc infantil de
davant del Castell.

-

Derivació individual

Es la part de la instal·lació que, partint de la caixa de protecció i mesura, subministra energia
elèctrica a una instal·lació d’usuari. Compren els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius
generals de comandament i protecció. Està regulada per la ITC-BT-15.

Descripció de les canalitzacions utilitzades
La derivació individual està constituïda per conductors aïllats distribuïts en bandeja tipus Rejiban
perforada.

Descripció dels cables conductors
Els conductors a utilitzar seran de coure o alumini, aïllats i normalment unipolars, essent la seva
tensió assignada 450/750 V. Per al cas de cables multiconductors o per al cas de derivacions individuals en
l’interior de tubs enterrats, l’aïllament dels conductors serà de tensió assignada 0,6/1 kV. La secció mínima
serà de 6 mm² per als cables polars, neutre i protecció i de 1,5 mm² per al fil de comandament (per a
aplicació de les diferents tarifes), que serà de color roig.
Els cables son no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 compleixen
amb aquesta prescripció.
2
En aquest cas la derivació individual es de 4x10TTx10 mm de Cu amb aïllament dels conductors de
tensió assignada 0,6/1 kV.

Caiguda de tensió màxima
La caiguda de tensió màxima admissible serà:
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- Pel cas de comptadors concentrats en més d’un lloc: 0,5%.
- Pel cas de comptadors totalment concentrats: 1%.

- Quadre general de distribució i subquadres
Ubicació
El quadre general de distribució i de protecció es troba situat en el parc infantil al costat del Castell.

Tipus
Les envolvents dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un
grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. A més en les zones
humides, el grau de protecció mínim serà el corresponent a la caiguda vertical de gotes d’aigua, IPX1. La
coberta i parts accessibles dels òrgans d’accionament no seran metàl·lics. La envolvent per a l’interruptor de
control de Potència serà precintable i les seves dimensions estaran d’acord amb el tipus de subministre i
tarifa a aplicar. Les seves característiques i tipus correspondran a un model oficialment aprovat.
Es del tipus de superfície. Encara que el públic no hi te accés disposarà de porta tancada amb pany
i clau.

Característiques
En establiments, locals comercials i industrials en els que procedeixi, es col·locarà una caixa per a
l’interruptor de control de Potència, immediatament abans dels demés dispositius, en compartiment
independent i precintable. Dita caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquen els dispositius
generals de comandament i protecció. L’altura a la qual es situaran els dispositius generals i individuals de
comandament i protecció dels circuits, mesurada des del nivell del terra, estarà compresa entre 1 i 2 m.
L’instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb
caràcters indelebles, en la que consti el seu nom o marca comercial, data en que es va realitzar la
instal·lació, així com la intensitat assignada de l’interruptor general automàtic.
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran els que venen grafiats al
l’esquema adjunt als plànols del projecte.

- Línies individuals
Descripció de canalitzacions utilitzades
La instal·lació serà en rasa enterrada a través de la via pública.
Els cables usats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV. Les canalitzacions s’han de
realitzar segons lo disposat en les ITC BT 09, ITC BT 19 i ITC BT 20.
El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del número i la secció dels conductors a conduir,
s’obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el tipus
d’instal·lació.
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com “no
propagadors de flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1, compleixen amb
aquesta condició.
Per a la execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions
generals següents:
- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les
arestes de les parets que limitin el local on s’efectua la instal·lació.
- Els tubs s’uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.
- Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser ensamblats entre sí en calent, recobrint
l’empalme amb una cola especial quan es precisi una unió estanca.
- Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secció
- Anton Maria Anglès Cunillera -– El Catllar –

ELECTRIFICACIÓ EN BAIXA TENSIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE TARRAGONA I CRTA. T 203

Pàgina 8

inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel fabricant
conforme a UNE-EN
- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los i
fixats aquests i els seus accessoris, disposant per això els registres que es considerin convenients, que en
trams rectes no estaran separats entre sí més de 15 metres. El número de corbes en angle situades entre
dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s’allotjaran normalment en els tubs després
de haver-los col·locat.
- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en
els tubs o servir al mateix temps com caixes d’empalme o derivació.
- Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de material aïllant
i no propagador de la flama. Si son metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions de
aquestes caixes seran tal que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagi de contenir. La
seva profunditat serà al menys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40
mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels
tubs en les caixes de connexió, s’hauran d’usar prensaestopes o racors adequats.
- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat de que es
produeixin condensacions d’aigua en el seu interior, pel qual s’elegirà convenientment el traçat de la seva
instal·lació, preveient l’evacuació i establint una ventilació apropiada en l’interior dels tubs mitjançant el
sistema adequat, com pot ser, per exemple, l’ús d’una "T" de la que un dels braços no s’usi.
- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles s’han de ficar a terra. La seva continuïtat elèctrica haurà
de quedar convenientment assegurada. En el cas d’utilitzar tubs metàl·lics flexibles, es necessari que la
distancia entre dos postes a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres.
- No es podran utilitzar els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre.

Descripció de cables conductors
Els cables usats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV V.
Els cables i sistemes de conducció de cables s’han de instal·lar de manera que no es redueixin les
característiques de la estructura de la estructura de l’edifici en seguretat contra incendis.
Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en el connexionat interior de
quadres elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums
reduïda. Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5; o la norma
UNE 21.1002 (segons la tensió assignada del cable) compleixen aquesta prescripció.

Caiguda de tensió màxima
Els conductors i cables que s’usin en les instal·lacions seran de coure o alumini i seran sempre
aïllats. La tensió assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà
de forma que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt de utilització sigui
menor del 3 % de la tensió nominal per a enllumenat i del 5 % per als demés usos.
Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat per lo indicat en la Norma UNE
20.460-5-523 i el seu annex Nacional.
Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que respecta al
conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presenten els
seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase la
seva passada posterior a conductor neutre, s’identificaran aquests per el color blau clar. Al conductor de
protecció se l’identificarà pel color verd - groc. Tots els conductors de fase, o en el seu cas, aquells per als
que no es preveia el seu pas posterior a neutre, s’identificaran pels colors marró, negre o gris

- Descripció dels aparells receptors per a cada línia
Receptors d’enllumenat
Les lluminàries seran conforme als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 60598.
Estaran protegides contra la caiguda vertical d’aigua, IPX1 i no seran de classe 0. Els aparells d’enllumenat
portàtils seran de classe II.
La massa de les lluminàries sospeses excepcionalment de cables flexibles no han d’excedir de 5 kg.
Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar empalmes intermedis i
l’esforç s’haurà de realitzar sobre un element diferent al del born de connexió.

- Anton Maria Anglès Cunillera -– El Catllar –

ELECTRIFICACIÓ EN BAIXA TENSIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE TARRAGONA I CRTA. T 203

Pàgina 9

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de classe II o classe III, hauran
de tenir un element de connexió per a la seva posta a terra, que anirà connectat de manera fiable i
permanent al conductor de protecció del circuit.
L’ús de llampares de gas amb descàrregues a alta tensió (neó, etc) es permetrà quan la seva
ubicació estigui fora del volum d’accessibilitat o quan s‘instal·lin barreres o envolvents separadores.
En instal·lacions d’il·luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals en els que
funcionin màquines en moviment alternatiu o rotatiu ràpid, s’hauran de prendre les mesures corresponents
per a evitar la possibilitat d’accidents causats per la il·lusió òptica originada per l’efecte estroboscópic.
En el cas de receptors amb làmpades de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de
Potència fins un valor mínim de 0,9.
En instal·lacions amb làmpades de molt Baixa Tensió (12 V) s’ha de preveure la utilització de
transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, contra cortocircuits i
sobrecàrregues i contra xocs elèctrics.
Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimentin amb tensions assignades de sortida
en vuit compreses entre 1 y 10 kV s’aplicarà el difós a la norma UNE-EN 50.107.

5.6. Instal·lació de connexió a terra
Descripció
Les postes a terra s’estableixen principalment amb l’objecte de limitar la tensió que, amb respecte a
terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les
proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.
La posada o connexió a terra es la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, d’una part
del circuit elèctric o de una part conductora no pertanyent a ell, mitjançant una toma de terra amb un
elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats en el terra.
Amb la instal·lació de posta a terra s’ha d’aconseguir que el conjunt d’instal·lacions, edificis i
superfície pròxima del terreny no apareguin diferencies de Potèncial perilloses i que, al mateix temps,
permeti el pas a terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèriques.

Resistència de terra: valor previst i càlcul teòric
El valor previst de la resistència de terra es de 18 ohms i el càlcul teòric s’adjunta a l’apartat de
càlculs del present projecte.

5.7. Proteccions
· Sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuit)
Protecció contra sobrecàrregues. El límit de intensitat de corrent admissible en un conductor ha de
quedar en tot cas garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció podrà estar constituït
per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall, o per cortacircuits fusibles calibrats
de característiques de funcionament adequades.
Protecció contra cortocircuits. En l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu de protecció contra
cortocircuits que la seva capacitat de tall estarà d’acord amb la intensitat de cortocircuit que es pugui
presentar en el punt de la seva connexió. S’admet, que quan es tracti de circuits derivats de un principal
cada un disposi de protecció contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui assegurar la
protecció contra cortocircuits per a tots els circuits derivats. S’admeten com ha dispositius de protecció
contra cortocircuits els fusibles calibrats de característiques de funcionament adequats i els interruptors
automàtics amb sistema de tall omnipolar.

· Contactes indirectes
La protecció contra contactes indirectes s’aconseguirà amb “tall automàtic de l’alimentació”. Aquesta
mesura consisteix en impedir, després de la aparició d’un fallo, que una tensió de contacte de valor suficient
es mantingui durant un temps tal que pugui donar com a resultat un risc. La tensió límit convencional es
igual a 50 V, valor eficaç en corrent alterna, en condicions normals i a 24 V en locals humits.
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser
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interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa toma de terra. El punt neutre de
cada generador o transformador s’ha de ficar a terra.

· Contactes directes
Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui ser més que destruint-lo.
Les parts actives han d’estar situades en l’interior de les envolvents o darrera de barreres que
tinguin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten obertures majors
per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s’adoptaran precaucions adequades per
a impedir que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones
siguin conscients del fet de que les parts actives no s’han de tocar voluntàriament.
Les superfícies superiors de les barreres o envolvents horitzontals que son fàcilment accessibles,
han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD.
Les barreres o envolvents s’han de fixar de manera segura i ser de una robustez i durabilitat
suficients per a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en
les condicions normals de servei, tenint en compte les influencies externes.
Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual, aquesta mesura de
protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció contra els contactes
indirectes.
L’ús de disposicions de corrent diferencial-residual, que el seu valor de corrent diferencial assignada
de funcionament sigui igual o inferior a 30 mA, es reconeix com a mesura de protecció complementaria en
cas de fallo d’altra mesura de protecció contra contactes directes o en cas d’imprudència dels usuaris.

5.8. Compensació de potència reactiva
En aquest projecte no és considera la compensació de potència reactiva

6. Descripció de les actuacions
L’actuació a realitzar és la instal·lació dels 30 punts de llum nous
Els trams a actuar tene una distància de 585 metres T 203 i 185 Camí de Tarragona i les actuacions
inclouran:
2
• Instal·lació de cable 4*10 mm
• Instal·lació de piquetes a terrs.
• Muntage d’arquetes inici i final dels trams.
• Muntage de 30 suport d’acer d’alçada 6 metres (inclou obra civil, instal·lació elèctrica,
cablejat interior, caixes de conneccions, anclatjes...)
• Instal·lació de 30 lluminàries Disano ROLLE 3282 5*594 LM CLD CELL PLA.EST.LED,
CODE 330426 00 amb 19W
• Connexió a la xarxa existent.
El Catllar, març de 2018

Anton Maria Anglès Cunillera
Enginyer Tècnic Industrial
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2.- ANNEX: CÀLCULS DE BAIXA TENSIÓ
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosj x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m.
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/r
r = r20[1+a (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
r = Resistividad del conductor a la temperatura T.
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
a = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib £ In £ Iz
I2 £ 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
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Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad
de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma
igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In
como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
w = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Cortocircuito
* IpccI = Ct U / Ö3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen
mas la propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
X = Xu · L / n
(mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad.
K: Conductividad del metal.
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S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · Ö(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
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tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · r/ P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt = r / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· r/ L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
ENLLUMENAT 1
ENLLUMENAT 2
ENDOLLS QUADRE

1500 W
3640 W
1000 W
6140 W

TOTAL....
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5140
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1000
- Potencia Máxima Admisible (W): 13856
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.

- Anton Maria Anglès Cunillera -– El Catllar –

Pàgina 15

ELECTRIFICACIÓ EN BAIXA TENSIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE TARRAGONA I CRTA. T 203

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6140 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4912 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )
I=4912/1,732x400x0.8=8.86 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.35
e(parcial)=10x4912/51.27x400x10=0.24 V.=0.06 %
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Cálculo de la Línea: ENLLUMENAT 1
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1500 W.
I=1500/1,732x400x1=2.17 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.23
e(parcial)=50x1500/51.47x400x6=0.61 V.=0.15 %
e(total)=0.21% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: ENLLUMENAT 2
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
- Longitud: 830 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3640 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3640 W.
I=3640/1,732x400x1=5.25 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.72
e(parcial)=830x3640/51.38x400x10=14.7 V.=3.67 %
e(total)=3.73% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: ENDOLLS QUADRE
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.01
e(parcial)=2x5x1000/51.14x230x2.5=0.34 V.=0.15 %
e(total)=0.21% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 60
- Ancho (mm): 20
- Espesor (mm): 3
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045
- I. admisible del embarrado (A): 220
a) Cálculo electrodinámico
smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.11² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 905.378 <= 1200 kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 8.86 A
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Iadm = 220 A
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 5.11 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 13.92 kA
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
ENLLUMENAT 1
ENLLUMENAT 2
ENDOLLS QUADRE

4912
1500
3640
1000

Dist.Cálc
(m)
10
50
830
5

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

4x10+TTx10Cu
4x6+TTx16Cu
4x10+TTx10Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%)
Tubo,Canal,Band.

8.86
2.17
5.25
5.43

54
32
34
21

0.06
0.15
3.67
0.15

0.06
0.21
3.73
0.21

50
25
32
20

Cortocircuito
Denominación

Longitud
(m)

DERIVACION IND.
ENLLUMENAT 1
ENLLUMENAT 2
ENDOLLS QUADRE

10
50
830
5

Sección
(mm²)
4x10+TTx10Cu
4x6+TTx16Cu
4x10+TTx10Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
12
5.13
5.13
5.13

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

15
6
6
6

2553.18
429.62
50.71
1170.65

0.31
3.99
514.19
0.06
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:
M. conductor de Cu desnudo
M. conductor de Acero galvanizado

35 mm² 30 m.
95 mm²

Picas verticales de Cobre
de Acero recubierto Cu
de Acero galvanizado

14 mm
14 mm 1 picas de 2m.
25 mm

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de
circuitos.
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra,
no será inferior a 25 mm² en Cu.
El Catllar, març de 2018

Anton Maria Anglès Cunillera
Enginyer Tècnic Industrial
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3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

OBJECTE D’AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
SITUACIÓ DE LES OBRES
PROPIETAT
AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
CARACTEÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
ACCÉS A LES OBRES
TERMINI D’EXECUCIÓ
NOMBRE DE TREBALLADORS
SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS
DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS UTILITZATS
RISCOS A L’AREA DE TREBALL
PREVENCIÓ DEL RISC
PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
PLA DE SEGURETAT
LLIBRE D’INCIDÈNCIES
PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES (SPC)
SERVEIS DE PREVENCIÓ
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT
INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
CONDICIONS ECONÓMIQUES
LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT EN LA CONSTRUCCIÓ
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1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la problemàtica
específica de seguretat del Projecte d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió, i es redacta d'acord amb allò
que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4
d'aquest Reial decret.

2 SITUACIÓ DE LES OBRES
Les obres del Projecte d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió es a la mateixa adreça esmentada a la
memòria.

3 PROPIETAT
El propietari de la Instal·lació serà qui encarrega aquest estudi bàsic de seguretat i salut que queda
completament definit en la memòria, com a promotor de les obres.

4 AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Anton Maria Anglès Cunillera, Enginyer
Tècnic Industrial, col·legiat número 10.809 en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.

5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres consisteixen en la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió en un bar restaurant.
Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació:
- Nova instal·lació i adequació d’instal·lacions d’electricitat

6 CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS
Totes les obres es faran a dintre de la parcel·la de manera que no molestarà als veïns mentre durin
aquestes.

7 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost d'execució material del Projecte és de VINT-I-SET MIL SET-CENTS QUATORZE
AMB CINQUANTA SIS Euros (27.714,56 €).

8 ACCÉS A LES OBRES
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.

9 TERMINI D'EXECUCIÓ
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 4 setmanes.

10 NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un màxim de 3 treballadors.

11 SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS
11.1 Serveis provisionals
Hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament elèctric.

11.2 Unitats constructives i els seus riscos
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

1

Nova instal·lació i adequació d’instal·lacions d’electricitat
A Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Anton Maria Anglès Cunillera -– El Catllar –

ELECTRIFICACIÓ EN BAIXA TENSIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE TARRAGONA I CRTA. T 203

Pàgina 23

- Cops i talls
- Risc elèctric
B Mesures preventives:
- Baranes
- Xarxes verticals
- Xarxes horitzontals
- Escales auxiliars adequades
- Neteja de les zones de treball i trànsit
C Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de guants resistents a l’electrocució
- Ús de calçat de protecció

11.3 MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX IIRD1627/1997
En aquest projecte no hi ha treballs inclosos en l’annex II-RD 1627/1997

12 DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS
Els principals materials que componen l'execució de les obres són:
-

Material elèctric, diferents cables i tornilleria

13 RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:
§
§
§
§
§

Caigudes d'alçada
Caigudes a diferent nivell
Caigudes al mateix nivell
Cops i talls
Projecció de partícules als ulls

14 PREVENCIÓ DEL RISC
14.1 Proteccions individuals
-

Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
Guants d'ús general
Guants de goma
Botes d'aigua
Botes de seguretat
Granotes de treball
Ulleres contra impactes, pols i gotes
Protectors auditius
Mascaretes antipols
Màscares amb filtre específic recanviable
Cinturó de seguretat de subjecció
Roba contra la pluja

14.2 Proteccions col·lectives i senyalització
-

Senyals de trànsit
Senyals de seguretat
Tanques de limitació i protecció

14.3 Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació
dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

14.4 Formació
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat
i salut.
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14.5 Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és
el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

14.6 Reconeixement mèdic
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que
es repetirà cada any.

15 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant
una tanca i les indicacions necessàries.
Es tindrà en compte, principalment:
-

La circulació de la maquinària prop de l’obra
La interferència de feines i operacions
La circulació dels vehicles prop de l’obra

16 PLA DE SEGURETAT
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i
mètodes d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als
serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Tarragona amb la comunicació d'obertura de centre de
treball, com es preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el
projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà
l'aprovació del coordinador.

17 LLIBRE D'INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els
quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de Treball de
Tarragona dins del termini de 24 hores.

18 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc
de seguretat.
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà
una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat
l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de
l'obra, on s'especificarà:
-

Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
Dates límits de realització de les mesures preventives.
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Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució
el dia següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de
mesures complementàries no indicades a l'informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional
preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre
l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en
funcionament.

19 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un
període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

20 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat
del personal que intervé a l'obra.
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què
estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
-

Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.
Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces
interiors en contacte amb el cap.

2 CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i
que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes)
homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80,
BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
-

Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81,
BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.
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3 GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures,
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
-

cotó o punt:
cuir:
làtex rugós:
lona:

feines lleugeres
manipulació en general
manipulació de peces que tallin
manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de
02-11-75.

4 CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 0806-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.
Les característiques principals són:
-

Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la
caiguda lliure.

5 PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB
(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2,
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

6 PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids
i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17,
Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7 ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota,
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba
impermeable.

21 SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de
ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i
una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la
seva funció protectora.

4 ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.
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22 SERVEIS DE PREVENCIÓ
1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord
amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.

2 SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar
el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels
treballadors ja contractats.

23 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de
Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

24 INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i
higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

25 CONDICIONS ECONÒMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte
d'execució.

26 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR:
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a
que asumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Tarragona,
abans de l’inici de les obres.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

27 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA
CONSTRUCCIÓ
-

-

-

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el
trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE
núm. 82, 06/03/1971)
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170,
18/07/1977)
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)
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Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978)
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980)
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE
núm. 260, 31/10/1994)
Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991)
* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)
Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecánico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 121, 20/05/1988)
ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE
núm. 239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990)
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 24/12/1996)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 155, 27/06/1996)
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de março, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280,
22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto
108/1991, de 1 de março, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE
núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que
se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)
Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de
empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988)
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE
29/03/1995)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)
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Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27,
31/01/1996)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97,
23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97,
23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energia (BOE núm 240, 07/10/1997)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)
Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la Dirección General de
Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)
Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

El Catllar, març de 2018

Anton Maria Anglès Cunillera
Enginyer Tècnic Industrial
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4.- PLEC DE CONDICIONS
Generalitats.
Aquest plec de condicions estableix les especificacions que hauran de complir les instal·lacions de
baixa tensió en La instal·lació abans descrita.
L’industrial adjudicatari realitzarà el treball d’acord amb les prescripcions que estableixen les
reglamentacions oficials vigents:.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost,
publicat al BOE núm. 224 del 18 de setembre de 2002, així com a les seves Instruccions Tècniques
Complementàries i les normes UNE a les que fa referència). Reglament d’Estacions de Transformació,
Reglament d’Alta Tensió i Reglament sobre instal·lacions i funcionament de Centrals elèctriques i Estacions
Transformadores.
També es tindran en compte les ordres dels Serveis Territorials d’Indústria i Energia de la
Generalitat i les peculiars de la instal·lació i característiques especials que siguin de compliment obligatori
d’acord amb la legislació elèctrica actual.
L’adjudicatari efectuarà la instal·lació segons prescripcions i normes de la companyia
subministradora d’energia elèctrica. Serà complit aquest apartat quan el servei d’inspecció de la companyia
doni la seva conformitat a l’execució de la mateixa i, una vegada complimentats els tràmits necessaris,
autoritzi la connexió a la seva xarxa.
Qualsevol dubte en l’acceptació dels materials o instal·lacions pels diversos organismes
competents, serà corregit per l’industrial adjudicatari al seu càrrec, no considerant-se acabada l’obra fins
que no estigui reparat el defecte i acceptat totalment per l’organisme corresponent.
Es consideraran bàsiques les normes UNE, N.T.E. de la V.D.E. i D.I.N. en tot allò no especificat en
les reglamentacions esmentades en els apartats següents i sempre que no s’oposin a les mateixes.

Materials
S’empraran els materials i aparells en qualitat, quantitat, tipus i model, iguals als detallats en els
documents i plànols que s’adjunten, i pels que no hi són específicament designats s’hauran de complir les
normes N.T.E., V.D.E. i D.I.N.
L’industrial adjudicatari haurà de facilitar sense despeses una mostra de tots els materials no
específicament detallats en els documents i plànols que s’adjunten i que hagin d’emprar-se en la instal·lació.
Un cop examinades les mostres per la Direcció d’Obra, aquesta donarà la seva acceptació o
objecció, entenent que aquesta elecció es només orientativa, essent responsable l’industrial instal·lador del
seu bon servei i de que compleixin totes les condicions exigides per les reglamentacions oficials vigents i les
normes pròpies de la companyia subministradora d’energia elèctrica.

Tràmits amb organismes oficials i companyia subministradora d’energia.
La preparació i presentació d’instàncies i plànols al Servei d’Indústria i Energia de la Generalitat,
Entitat Col·laboradora de l’Administració (E.C.A.), Institut Català d’Inspecció i de Control Tècnic (I.C.I.C.T), i
altres organismes oficials, necessàries per a l’obtenció de permisos i autoritzacions de la modificació, seran
efectuades per l’industrial adjudicatari i al seu càrrec, amb la conformitat de la Direcció d’Obra i de la
Propietat.
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El contracte i/o la seva modificació, de la Companyia Subministradora d’Energia, així com la gestió
corresponent, seran efectuades per l’indicat instal·lador adjudicatari amb la conformitat de la Direcció d’Obra
i de la Propietat.
L’industrial adjudicatari haurà de presentar a l’ E.C.A. o a l’I.C.I.C.T, els plànols i relacions de
materials en el cas de ser necessaris per obtenir d’aquella l’aprovació de la modificació d’instal·lació, així
com l’autorització dels Serveis Territorials d’Indústria i Energia.
L’industrial està obligat a informar per escrit a la Direcció de l’Obra de tots els tràmits a efectuar amb
els esmentats organismes, amb temps suficient per a no alterar el programa previst i no interrompre la bona
marxa dels treballs en curs, tractant directament amb la companyia subministradora el seu
desenvolupament i problemes fins arribar a l’acceptació per part d’ella de la instal·lació i connexió o
modificació de l’embrancament i comptadors.

Execució de la instal·lació elèctrica.
L’industrial adjudicatari s’obliga a efectuar la instal·lació elèctrica d’acord amb les normes indicades
en l’apartat 1er i deixar-la en perfecte estat de funcionament en el termini fixat en les condicions generals.
A més de les esmentades normes, l’execució es regirà pels estudis, plànols, esquemes i croquis
facilitats en el projecte, amb les indicacions d’emplaçament d’aparells, quadres de protecció, interruptors,
preses de corrents, qualitat i seccions dels conductors, diàmetres dels tubs de protecció, mides de les
safates de suport de cables, etc. De la mateixa manera, a l’obra, l’industrial adjudicatari disposarà d’un
facultatiu competent, amb tres anys d’antiguitat a l’empresa com a mínim, els dies que la Direcció Tècnica
consideri oportuns, a fi i efecte de poder comunicar en tot moment la bona marxa dels treballs.
Els tubs de ferro, suports, caixes de derivació i connexió, que hagin d’anar encastats, els conductes
metàl·lics i tots els ferratges per a la col·locació dels aparells, aniran pintats amb una capa de pintura
antioxidant, estant a càrrec de l’adjudicatari tant la pintura com la mà d’obra corresponent a la seva
realització.
L’industrial adjudicatari està obligat a marcar a l’obra, d’una vegada i amb suficient antelació, tots els
reguerols o rases segons l’estat de l’obra si la instal·lació és encastada; treballs que, per ser més propis de
paleta, seran efectuats pel contractista general, el qual es cuidarà també de tapar amb morter els esmentats
reguerols una vegada fetes les instal·lacions elèctriques.
Els treballs corresponents a les obres de ram de paleta per a la col·locació de suports, safates,
arquetes, tubs, cables, execució de tacs per a la fixació de ferratges, pous per a terres, instal·lació de
parallamps, antenes, etc., seran efectuats pel contractista adjudicatari, tant el replantejament com l’execució
dels mateixos.
Per evitar la facturació de despeses complementàries, tant en el que es refereix a materials a
emprar com a la mà d’obra corresponent - despeses generals innecessàries sempre i quan l’oferta hagi
estat objecte d’una correcta previsió amb el projecte, es facilitaran els plànols de la instal·lació elèctrica i els
corresponents a l’obra civil a l’industrial adjudicatari, el qual s’encarregarà de replantejar en els mateixos la
instal·lació, així com la seva revisió per si s’ajusten a les seves necessitats.
Aquests plànols, amb les modificacions i indicacions propostes o necessàries, seran tornats
degudament corregits, segellats i signats per l’industrial adjudicatari en el termini màxim de 15 dies a partir
de la data del seu rebut per a obtenir la seva definitiva aprovació.
La instal·lació elèctrica s’efectuarà segons el projecte i plànols i, si per omissió o error fos necessari
efectuar modificacions, les despeses ocasionades per tal motiu són a càrrec de l’industrial adjudicatari.
L’execució dels suports o altres materials per la subjecció dels tubs i petits aparells de maniobra
(interruptors, commutadors, curt circuits, etc.), caixes de derivació, fixació dels armaris de distribució o
maniobra i aparells d’enllumenat, ha d’haver estat prevista per l’industrial adjudicatari i estarà al seu càrrec.
Els passos en parets de maoneria, pedra natural o artificial i formigó, seran marcats a l’obra d’una
vegada i amb la suficient antelació, i per tractar-se de treballs propis de ram de paleta, seran realitzats per
l’industrial general i a càrrec de la Propietat.
Totes les rases, passos de parets i altres treballs de ram de paleta no marcats, seran a càrrec de
l’industrial adjudicatari, tant la seva obertura a cisell i fresa, com el seu tancament.
L’industrial adjudicatari haurà de proveir el subministrament i col·locació de totes les mènsules,
ferros per a la fixació de tubs, etc. Es a dir, tots els ferratges o fusteria metàl·lica necessària per a la
realització de la instal·lació elèctrica.
Tots els borns de connexió i derivació a utilitzar estaran preparats per la tensió de servei igual o
superior a 400 V. Els cargols de ferro seran tots de pressió, polits, cadmiats o pavonats. Tots els visos pel
tancament de les caixes de connexió o derivació, armaris, quadres etc., seran de llautó per evitat l’oxidació.
Les peces de ferro o abraçadores per la fixació dels aparells d’il·luminació i dels cables per terres seran
- Anton Maria Anglès Cunillera -– El Catllar –

ELECTRIFICACIÓ EN BAIXA TENSIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE TARRAGONA I CRTA. T 203

Pàgina 33

galvanitzades. L’industrial adjudicatari presentarà mostres a la Direcció per la seva aprovació de tots els
materials emprats en la instal·lació.

Caigudes de tensió admissibles.
Des de la caixa general de protecció fins els aparells receptors, la màxima caiguda de tensió
admissible és del 3% de la tensió nominal; aquesta caiguda de tensió pot repartir-se entre les diferents parts
de la següent manera:
instal·lació d’embrancament individual i quadre general 0,5 % d’U.; instal·lació d’enllaç 1 % i interior
1,50 % d’U.; essent U. la tensió entre fases. Les caigudes de tensió en les línies repartidores trifàsiques, es
comptaran considerant les càrregues polifàsiques equilibrades i les monofàsiques repartides el millor
possible entre les diferents fases, efectuant un càlcul per a la fase més carregada.

Preses de terra.
A la present instal·lació s’establirà una presa de terra de protecció, si la mesura actual no es
suficient, per la qual cosa es segueix el sistema següent:
S’instal·larà un cable de coure nu de 35 mm!. formant un circuit equiPotèncial amb rasa especial,
pel perímetre exterior de l’edifici a 0,60 m. de profunditat. A aquest circuit s’hauran de connectar elèctrodes
posats verticalment en el terreny, dins arquetes registrables quan es prevegi la necessitat de disminuir la
resistència a terra que pugui presentar l’esmentat circuit.
L’estructura metàl·lica de l’edifici es connectarà en el seu cas, al circuit equiPotèncial, o bé als
elèctrodes. Aquestes connexions s’establiran per soldadura autògena. Les línies d’enllaç amb terra
s’establiran d’acord amb la situació i nombre previstos pels punts de connexió a terra. La naturalesa i secció
d’aquests conductors estarà d’acord amb l’indicat per a ells al vigent reglament.

Elements a connectar a terra.
A la presa de terra establerta es connectarà tot el sistema de canonades metàl·liques
accessibles, destinades a la conducció, distribució i desguàs d’aigua o gas de l’edifici; tota massa important
existent a la zona d’instal·lació i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quan la seva
classe d’aïllament o condicions d’instal·lació així ho exigeixin. A aquesta mateixa presa de terra s’hauran de
connectar, per a la seva connexió a terra, els dipòsits de fuel-oil, climatització general, antenes de ràdio i
televisió i, eventualment, el conductor neutre.
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Punts de connexió a terra.
Els punts de connexió a terra es situaran:
- Als locals destinats a instal·lacions i als quadres elèctrics.
- Al local o lloc de comptadors,
- A la base de les estructures metàl·liques dels ascensors, muntacàrregues, i escales
mecàniques.
- Al punt d’ubicació del quadre general de protecció.
- A qualsevol local on es prevegi la instal·lació d’elements destinats a serveis generals o
especials i que, per la seva classe d’aïllament o condicions d’instal·lació, s’hagin de posar a terra.

Línies principals de terra. Derivacions.
Les línies principals i les seves derivacions poden establir-se a les mateixes canalitzacions que les
de les línies d’alimentació i derivacions individuals, seguint-se, a aquest efecte. El traçat senyalat als
plànols.
Les línies principals de terra estaran constituïdes per conductors de coure d’igual secció que la
fixada per als conductors de protecció, de 35 mm2. com a mínim. Poden estar formades per barres planes o
rodones, per conductors nus o aïllats, disposant-se una protecció mecànica en la part on aquests
conductors siguin accessibles, així com als passos de sostres i parets.
La secció dels conductors que constitueixen les derivacions de la línia principal de terra serà
l’assenyalada en els esquemes per als conductors de protecció.
No podran utilitzar-se com a conductors de terra les canonades d’aigua, gas, calefacció,
desguassos, conductes d’evacuació de fums o escombraries, ni les cobertes metàl·liques dels cables, tant
de la instal·lació elèctrica, com de telèfons o de qualsevol altre servei similar.
Les connexions en els conductors de terra seran realitzades mitjançant dispositius, amb cargols de
fixació o altres similars, que garanteixin una contínua i perfecta connexió entre aquells.

Sistema de protecció.
A tota instal·lació es disposarà del sistema de protecció contra contactes indirectes
mitjançant l’ús d’interruptors diferencials i la posta a terra de les masses. Per això, s’hauran d’instal·lar
interruptors diferencials que protegeixin la instal·lació d’un determinat sector en el seu conjunt i que tindran,
pel corrent de defecte a terra, una sensibilitat que dependrà del valor màxim de la resistència obtinguda de
connexió a terra. Es procurarà que aquesta resistència a terra no sigui superior a 15 ohms.
Cas que la instal·lació no disposi de connexió a terra, els interruptors diferencials d’alta sensibilitat
podran ser utilitzats com dispositius de protecció, malgrat que aquesta disposició pugui disminuir el grau de
protecció aconseguit quan s’utilitzi conjuntament amb la connexió a terra de les masses.
Quan les instal·lacions interiors siguin de gran extensió, o quan, per aconseguir major selectivitat, es
desitgi establir protecció especial per un receptor o grup de receptors d’un determinat sector o sectors de la
instal·lació, no serà obligatòria la instal·lació d’un interruptor diferencial que protegeixi la instal·lació en
conjunt, devent utilitzar-se, en aquell cas, diferents interruptors diferencials situats als punts a partir dels
quals precisi aquesta protecció.
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Quadre de distribució.
D’acord amb l’assenyalat a la Memòria Descriptiva, es col·locaran al quadre general de
distribució els interruptors automàtics, així com el dispositiu o dispositius especials de protecció contra
contactes indirectes, en cas necessari. En aquest mateix quadre es disposarà un born per a la connexió
dels conductors de protecció de la instal·lació interior amb la derivació de la línia principal de terra
De l’esmentat quadre sortiran les línies que alimenten directament els quadres secundaris de
distribució dels diferents circuits alimentadors.
- El quadre general de distribució, així com els secundaris, s’instal·laran a locals o recintes
als que no tingui accés el públic i que estaran separats dels locals on existeixi un perill acusat
d’incendi o de pànic, mitjançant elements a prova d’incendis i portes no propagadores de foc.
- En el quadre general de distribució o en els secundaris es disposaran dispositius de
comandament i protecció per cadascuna de les línies generals de distribució i les d’alimentació
directa a receptors. Prop de cadascun dels interruptors del quadre es col·locarà una placa
indicadora del circuit al que pertanyen.
- L’instal·lador col·locarà una placa metàl·lica sobre el quadre de distribució, impresa amb
caràcters indelebles, en la que consti el seu nom o marca comercial i la data en que es realitzà la
instal·lació.

Conductors. Naturalesa. Seccions.
Els conductors actius seran de coure, estaran aïllats com a mínim, per a la tensió nominal de 1.000
V., 750 V. els rígids i 500 volts els flexibles i col·locats en tubs protectors i canals d’instal·lació de tipus no
propagador de la flama, preferentment en llocs no accessibles pel públic i registrables en tota la seva
extensió. Els conductors previstos per a la seva instal·lació respondran a les especificacions senyalades a
continuació. Les seccions utilitzades seran com a mínim, les següents:
- 1’5 mil·límetres quadrats per als circuits d’alimentació als punts d’enllumenat i a les preses
de corrent de 10 A.
- 2’5 mil·límetres quadrats per als circuits d’alimentació a les preses de corrent de 16 A.
- 4 mil·límetres quadrats pel circuit d’alimentació o quadres secundaris.
- de 6 mil·límetres quadrats en endavant per als circuits d’alimentació a quadres secundaris
de protecció o zones.

Caigudes de tensió.
Malgrat el dit anteriorment, la secció dels conductors vindrà imposada per la caiguda de tensió des
de l’origen de la instal·lació anterior.

Conductors de protecció.
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors
actius. S’instal·laran per la mateixa canalització que aquests i la seva secció estarà d’acord amb el que
disposa el vigent reglament.
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Identificació dels Conductors.
Els conductors de la instal·lació hauran de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa als
conductors neutre i de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus
aïllaments no susceptibles de coloració. Quan existeixi conductor neutre a la instal·lació, o es prevegi que
un conductor de fase passi a conductor neutre, s’identificaran aquest pel color blau clar. El conductor de
protecció s’identificarà pel doble color groc-verd. Tots els conductors de fase s’identificaran pels colors
marró o negre. Quan es consideri necessari identificar tres fases diferents, podrà utilitzar-se el color gris per
la tercera.

Fonts pròpies d’energia.
Les fonts pròpies d’energia estaran constituïdes per bateries autònomes d’enllumenat de seguretat,
orientació, emergència i senyalització. La seva posta en funcionament es realitzarà automàticament en
produir-se la falta de tensió en els circuits alimentats pels diferents subministraments procedents de
l’empresa subministradora d’energia elèctrica, o quan aquella tensió descendeixi per sota el 70% del seu
valor nominal.
La capacitat mínima d’aquesta font pròpia d’energia serà, com a norma general, la precisa per a
proveir l’enllumenat d’emergència que possibiliti l’evacuació segura i fàcil de la gent cap a l’exterior.

El Catllar, març de 2018

Anton Maria Anglès Cunillera
Enginyer Tècnic Industrial
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QUADRE DE PREUS UNITARIS
EG414D9B

u

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A012H000
A013H000
BG414D9B
BGW41000
A%AUX001

0,200
0,200
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

24,65
21,14
30,21
0,42
9,20

4,93
4,23
30,21
0,42
0,14

TOTAL PARTIDA

39,93

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
EG41T49D

u

Int.auto.IGA I=25A,PIA corbaC,(4P)+bobina emisió,6000A,3mòd.DIN,

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, (4P) amb bobina
d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
A012H000
A013H000
BG41T49D
BGW41000
A%AUX001

0,200
0,200
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Int.auto.IGA I=25A,PIA corbaC,(4P)+bobina emisió,6000A,3mòd.DIN,
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

24,65
21,14
27,69
0,42
9,20

4,93
4,23
27,69
0,42
0,14

TOTAL PARTIDA

37,41

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
FDK2A6F3

u

Pericó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
A012N000
A0140000
B0310500
B064300C
B0DF8H0A
B0F1D2A1
A%AUX001

1,400
1,400
0,027
0,590
1,000
17,140
1,500

h
h
t
m3
u
u
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Sorra 0-3,5 mm
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Despeses auxiliars mà d'obra

23,85
19,91
16,68
59,55
1,49
0,18
61,30

33,39
27,87
0,45
35,13
1,49
3,09
0,92

TOTAL PARTIDA

102,34

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
FDKZ3174

u

Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter
A012N000
A0140000
B0710150
BDKZ3170
A%AUX001

0,450
0,450
0,006
1,000
1,500

h
h
t
u
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg
Despeses auxiliars mà d'obra

23,85
19,91
33,80
40,36
19,70

10,73
8,96
0,20
40,36
0,30

TOTAL PARTIDA

60,55

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
FG31B564

m

Cable 0,6/1 kV RV, 4x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
A012H000
A013H000
BG31B560
A%AUX001

0,040
0,040
1,000
1,500

h
h
m
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable 0,6/1 kV RV, 4x10mm2
Despeses auxiliars mà d'obra

24,65
21,14
3,93
1,80
TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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FGD1222E

u

Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14.6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm
de diàmetre, clavada a terra
A012H000
A013H000
BGD12220
BGYD1000
A%AUX001

0,233
0,233
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14.6mm,300µm
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.
Despeses auxiliars mà d'obra

24,65
21,14
11,42
4,12
10,70

5,74
4,93
11,42
4,12
0,16

TOTAL PARTIDA

26,37

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
FHM11J22

u

Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=6m,base plat.+porta,UNE-EN

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, inclou petit material i accessoris per columnes, col·locada sobre dau de formigó, completament muntada
A012H000
A013H000
A0140000
B064500C
BHM11J22
BHWM1000
C1503000
C1504R00
A%AUX001

0,530
0,530
0,250
0,310
1,000
1,000
0,530
0,530
1,500

h
h
h
m3
u
u
h
h
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=6m,UNE-EN 40-5
P.p.accessoris p/columnes
Camió grua
Camió cistella h=10m
Despeses auxiliars mà d'obra

24,65
21,14
19,91
58,04
229,93
40,05
45,42
39,24
29,20

13,06
11,20
4,98
17,99
229,93
40,05
24,07
20,80
0,44

TOTAL PARTIDA

362,52

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
FHN32G81

u

Llumenera vials,cubeta plàst.,LED 19W

Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de Rolle 3282 5x594 LM CLD
CELL color plata LED 19 w o equivalent, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport
A012H000
A013H000
BHN32G80
A%AUX001

0,483
0,483
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Llumenera vials,Rolle 3282 5x594 LM CLD CELL color plata LED 19
Despeses auxiliars mà d'obra

24,65
21,14
300,96
22,10

11,91
10,21
300,96
0,33

TOTAL PARTIDA

323,41

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
KG48A444

u

Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),40kA,,4 mòd.DIN,col.

Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
A012H000
A013H000
BG48A444
BGW48000
A%AUX001

0,300
0,200
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Protector p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=40kA,4mòd.DIN,p/m
P.p.accessoris p/protect.sobretens.
Despeses auxiliars mà d'obra
TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS
FHM11J22

u

Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=6m,base plat.+porta,UNE-EN

362,52

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, amb base platina
i porta, segons norma UNE-EN 40-5, inclou petit material i accessoris per columnes, col·locada
sobre dau de formigó, completament muntada
TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
FHN32G81

u

Llumenera vials,cubeta plàst.,LED 19W

323,41

Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de Rolle 3282
5x594 LM CLD CELL color plata LED 19 w o equivalent, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport
TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS
FGD1222E

u

Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14.6mm,clav.terr.

26,37

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra
VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
FDK2A6F3

u

Pericó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra

102,34

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
CENT DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
FDKZ3174

u

Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,c

60,55

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
FG31B564

m

Cable 0,6/1 kV RV, 4x10mm2,col.tub

5,80

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
KG48A444

u

Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),40kA,,4 mòd.DIN,col.

187,77

Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
CENT VUITANTA-SET EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS
EG414D9B

u

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2

39,93

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
EG41T49D

u

Int.auto.IGA I=25A,PIA corbaC,(4P)+bobina emisió,6000A,3mòd.DIN,

37,41

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
(4P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
IMPREVIS

u

Partida imprevistos connexió a la xarxa existent

800,00

Partida d'imprevistos i connexions a xarxa actual
VUIT-CENTS EUROS
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PRESSUPOST I AMIDAMENT
FHM11J22

u

Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=6m,base plat.+porta,UNE-EN

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, inclou petit material i accessoris per columnes, col·locada sobre
dau de formigó, completament muntada
T-203
Camí de Tarragona

FHN32G81

u

20
10

20,00
10,00
30,00

362,52

10.875,60

30,00

323,41

9.702,30

30,00

26,37

791,10

5,00

102,34

511,70

5,00

60,55

302,75

770,00

5,80

4.466,00

1,00

187,77

187,77

1,00

39,93

39,93

Llumenera vials,cubeta plàst.,LED 19W

Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de Rolle 3282 5x594
LM CLD CELL color plata LED 19 w o equivalent, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada
al suport
T-203
Camí de Tarragona

FGD1222E

u

20
10

20,00
10,00

Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14.6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra
T-203
Camí de Tarragona

FDK2A6F3

u

20
10

20,00
10,00

Pericó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
T-203
Camí de Tarragona

FDKZ3174

u

2
3

2,00
3,00

Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter
T-203
Camí de Tarragona

FG31B564

m

2
3

2,00
3,00

Cable 0,6/1 kV RV, 4x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
T-203
Camí de Tarragona

KG48A444

u

1
1

585,00
185,00

585,00
185,00

Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),40kA,,4 mòd.DIN,col.

Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
1

EG414D9B

u

1,00

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1

EG41T49D

u

1,00

Int.auto.IGA I=25A,PIA corbaC,(4P)+bobina emisió,6000A,3mòd.DIN,

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, (4P)
amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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ENLLUMENAT VORERA

27.714,56

13,00 % Despeses Generals
6,00 % Benefici industrial

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
3.602,89
1.662,87

27.714,56

SUMA DE G.G. y B.I.

5.265,76

21,00 % I.V.A.

6.925,87
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

39.906,19

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS SIS
EUROS amb DINOU CÈNTIMS

El Catllar, març de 2018

Anton Maria Anglès Cunillera
Enginyer Tècnic Industrial
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6.- CÀLCUL LUMÍNIC
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Disano 3282 Rolle - T3 Disano 3282 5 LED - T3 -350mA CLD CELL plata est. / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42 75 97 100 101
Cuerpo y marco: de aluminio inyectado fundido a presión. Diseñado con una
sección y una superficie de exposición al viento muy baja. Aletas de
enfriamiento integradas en la tapa.
Ópticas: en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U.V
Fijación de la columna: de aluminio inyectado fundido a presión y provista
de mordazas para el bloqueo de la luminaria según varias inclinaciones.
Orientable de 0° a 15° para aplicaciones en báculo; y de 0° a 10° para
aplicaciones post top. Paso de inclinación 5°, apropiada para columnas de
46-76mm de diámetro.
Difusor: cristal transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los
choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001)
Barnizado: en polvo con resina de base poliéster, resistente a la corrosión y
a las nieblas salinas.
Dotación: dispositivo automático de control de la temperatura. En el caso de
un aumento imprevisto de la temperatura del LED, que esté provocada por
condiciones medioambientales especiales o por un funcionamiento anómalo
de los LEDs, el sistema baja el flujo luminoso para reducir la temperatura de
ejercicio, garantizando siempre el funcionamiento correcto. Diodo de
protección contra los picos de tensión.
Equipamiento: con conector estanco IP67 para la conexión a la línea.
Disipador: el sistema de disipación del calor se ha estudiado y realizado
específicamente para permitir el funcionamiento de los LEDs con
temperaturas inferiores a 50° (Tj = 25°), garantizando prestaciones óptimas,
un buen rendimiento y una duración elevada.
LED: Ta -30 + 40 ° C la vida 80.000h al 80% L70B20
LED 4000K - 700mA - 5400lm - 39W - CRI 80 (bajo pedido 350mA - 2970lm
- 19W --- 530mA - 4050lm - 30W)
LED 4000K - 700mA - 10800lm - 78W - CRI 80 (bajo pedido 350mA 5940lm - 38W --- 530mA - 8100lm - 59W)
LED 4000K - 700mA - 15120lm - 109W - CRI 80 (bajo pedido 350mA 8316lm - 53W --- 530mA - 11340lm - 83W)
Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471
Factor de potencia >0.9
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI
34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
Bajo pedido:
- con alimentador dimmer 1-10V subcódigo 12.
- con alimentador dimmer DIG subcódigo 0041.
- medianoche virtual subcódigo 30.
- ondas portadoras subcódigo 0078.
Póngase en contacto con el 'Centro de Consultoría y diseño' para cualquier
información.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Via_Rolle / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 1

(Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

Disano 3282 Rolle - T3 Disano 3282 5 LED - T3 -350mA CLD CELL plata est.
2455 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
405 cd/klm
2455 lm
con 80°:
29 cd/klm
20.5 W
con 90°:
0.00 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
25.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
6.000 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
6.022 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G4.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.6.
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Via_Rolle / Lista de luminarias
Disano 3282 Rolle - T3 Disano 3282 5 LED - T3 350mA CLD CELL plata est.
N° de artículo: 3282 Rolle - T3
Flujo luminoso (Luminaria): 2455 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2455 lm
Potencia de las luminarias: 20.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42 75 97 100 101
Lámpara: 1 x LMu5_350_82 (Factor de
corrección 1.000).
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Via_Rolle / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80

Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
9.59
≥ 7.50

Emin [lx]
4.24
≥ 1.50
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Via_Rolle / Rendering (procesado) en 3D

Página 7

Via per vianants
16.02.2018

Proyecto elaborado por Iluminación Disano, s.a.
Teléfono 676487831
Fax
e-Mail

Via_Rolle / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
9.59

Emin [lx]
4.24

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.442

Emin / Emax
0.231
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