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1.-OBJECTE
Es refereix la present Memòria a determinar les característiques de l'instal·lació
elèctrica d'un enllumenat públic al nucli de Vila-Robau del municipi de Ventalló, sent el
peticionari l’Ajuntament de Ventalló.

2.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
La zona està situada al nucli de Vila-Robau del terme municipal de Ventalló.

3.- DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES.
Aquest projecte engloba tota l’obra nova que cal realitzar per a que tota la instal·lació
elèctrica compleixi amb el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, decret 842/2002
de 2 d’agost i les instruccions complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. Actualment hi ha parts
de la instal·lació que compleixen aquest reglament i parts que no el compleixen, la que es
renova.
La instal·lació d’enllumenat es realitza d’acord la LLEI 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, en concret el
decret que la desenvolupa, DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

4.- POTENCIA INSTAL·LADA
Quadre:


Sortida 1

42x40W =
Total

Coeficient a aplicar 1 
Maniobra
Total

1.680 W
-------------1.680 W

1.680 W
200 W
--------------1.880 W

L’ ICP de la instal·lació serà de 3 A, trifàsic 240V.
La potència a contractar serà de
La potència màxima admissible serà de

2,078 KW.
2,078 KW.

Als càlculs, les potències considerades, al no tractar-se de punts de llum de
descàrrega, s’han multiplicat pel factor 1.

5.- LLUMENERES - LÀMPADES - SUPORTS
5.1 LLUMENERES


Llumenera E-LED de la casa Light-Techno de 40 W.

Figura 1. Llumenera Light Techno E-LED.

5.2 LÀMPADES
Seran del tipus led de 40W, temperatura de color ambre.

5.3 SUPORTS
Els suports que s’utilitzaran seran els següents:




Columnes troncocòniques de 6 mts, d’acer galvanitzat.
Braços de 1 mt, d’acer galvanitzat.
Postecillo amb braç de 1mt, d’acer galvanitzat.

5.4 EQUIPS
Seran equips de interior, col·locats a l’interior de la llumenera.
5.5 LINIES
Seran de 0,6/1kV de coure. Totes les línies tindran la secció segons l’esquema unifilar.
Hi hauran:



Línies aèries trenades de cable V1000 de 5 fases (3 fases i neutre + línia de
terra totes elles marcades). Aquestes línies aèries aniran grapades a façana
seguint el reglament de Baixa Tensió.

6.- DESCRIPCIÓ DE L’INSTAL·LA CIO ELÈCTRICA I MATERIAL UTILITZAT .
6.1 GENERALITATS
La instal·lació elèctrica a fi de subministrar corrent a les lluminàries, s'ha projectat a
base de línies trifàsiques amb conductor neutre com a circuit de potència, amb conductors VV0,6/1Kv, allotjats en tubs anellats de PVC, que discorrerà enterrat a una profunditat mínima de
0,4 mts mesurat des de la cota inferior del tub i anirà per la vorera on no hi hagi serveis
existents, a excepció dels creuaments de carrer, a on la profunditat mínima serà de 0,8 mts.
En cas de no poder arribar a cota per l’existència d’altres serveis es formigonarà la rasa, en
comptes del reblert de sorra. Per l’exterior de la canalització elèctrica i enterrat a la mateixa
profunditat, hi haurà un cable nu de coure de 35mm2 de secció, per la xarxa de terres,
despullat, que unirà les piquetes (una per a cada punt de llum) entre elles.
La connexió entre la piqueta i la columna es farà amb cable de coure de 16 mm2 grocverd V1000 i entre la columna i la portella amb cable 2,5 mm2 groc-verd amb el seu
corresponent born de terra. S’instal·larà una piqueta cada punt de llum, a excepció de les
proximitats dels centres de transformació.
Per dins del muntant hi passarà, a més de les linies de potència, un conductor protegit
V1000 groc-verd, de secció 2,5 mm2 connectat al circuït del terra, que es connectarà al suport
de la llumenera (parts metàl·liques).

6.2 SUBMINISTRAMENT DE CORRENT
La corrent serà subministrada per la Companyia FECSA ENDESA, essent alterna a
400V, trifàsica, a 50 Hz de freqüència. La potència de contractació serà de 2,078 kW.

6.3 ESCOMESA
L'escomesa es realitzarà amb cable de coure aïllat de una tensió nominal de 1000V
sota tub de PVC Rígid de 3,5x16mm2 amb cable del tipus AFUMEX. Per la seva realització es
seguiran les instruccions i normes que indiqui la companyia subministradora, així com per la
fixació dels calibres dels curtcircuits APR, les seves bases i envolvents.

6.4 COMPTADORS
El conjunt de l'equip de protecció i mesura estarà ubicat a l'interior d'envoltants de
doble aïllament i seguint les normes de la companyia subministradora FECSA ENDESA.
El cablejat interior del conjunt s'efectuarà amb conductors de coure V-750 classe 2,
rígid. Els colors de les cobertes seran NEGRE, MARRO i GRIS per a les fases i BLAU per el
neutre. Quan es tracti de platines de coure mantindran les condicions d'aïllament indicades en
la R.U. 1410A.
Els conductors dels circuits secundaris seran de coure V-750 de classe 5, flexible. Les
seccions queden reflexades als plànols corresponents.
Cadascun dels conductors s'identificarà en ambdós extrems de forma indeleble. Així
mateix, aniran amb terminals adequats.

Les característiques dels elements del conjunt de protecció i mesura seran :
Conjunt de mesura :
Comptador
Trafo
Cablejat

Equip multifunció
30/90A trifàsic
No
Segons esquemes

Per els elements auxiliars i la seva disposició en el circuit, veure plànol del esquema
elèctric.
Els elements del conjunt de mesura seran :
1 comptador multifunció a 400 V.
Com en l'escomesa, hauran de seguir-se les normes de la Cia. subministradora.

6.5 QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
A la sortida dels comptadors disposarà del corresponent mòdul de doble aïllament.
Com en l'escomesa hauran de seguir-se les normes de la companyia subministradora. Inclourà
els següents elements: no crec que hi hagi cap problema
Quadre :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ICP de 3A tetrapolar.
IGA de 3A tetrapolar.
Protecció sobretensions permanents.
Contactor de 40 A. 4P, pels circuit de potència.
Magnetotèrmic de 10A 4p (Sortida 1).
Diferencial de 4/40/300mA (Sortida 1).
Diferencial de 2/40/30mA (Maniobra).
Magnetotèrmic de 6A 2p (Maniobra).
Commutador (Manual-Aut-0) pel circuit de Potència.
Rellotge Astronòmic de 2 canals, pel control de l’encesa.

Hi hauran regletes de connexió a la part inferior del quadre de comandament per a la
connexió dels conductors tant d'entrada (subministra) com de sortida.
Tot el material estarà en caixes de doble aïllament amb una protecció mínima IP-439,
amb un sistema que no s'hagi de treure un dels mòduls per accionar un magnetotèrmic o
diferencial (finestres).
Els cables interiors del quadre de comandament compliran la normativa vigent (I.T.C.BT-19 amb el vigent Reglament Electrotècnic de baixa tensió, decret 842/2002 de 2 d’agost).
Tot el conjunt del quadre de comandament, T2, anirà dins d’un envolvent d’Acer
inoxidable IP-65. En cas de portes metàl·liques, aquestes aniran connectades a la xarxa de
terres.

6.6 DISTRIBUCIÓ LÍNIES
Les seccions dels cables seran les indicades al esquema unifilar.

6.7 CAIGUDA DE TENSIÓ
La xarxa d'alimentació de les làmpades està prevista per transportar la càrrega deguda
als propis receptors, els seus elements associats i a les seves corrents armóniques,
considerant-se la mateixa de 1vegades la nominal. Així doncs el càlcul de les línies s'ha
realitzat d'acord amb lo exposat i no sobrepassant en cap moment la caiguda de tensió del 3%
de la nominal, considerant tots els receptors funcionant simultàniament (veure annex de
càlculs).

6.8 XARXA DE TERRES
Per la posta a terra de tota la instal·lació s'ha previst la col·locació d'una pica de 14mm
x 1,5 mt de longitud clavada en cada punt de llum i connectades entre elles amb cable de Cu
de 35 mm2 de secció discorrent per la part exterior de la canalització elèctrica i amb íntim
contacte amb la terra. La connexió entre la xarxa de terres i la posada a terra dels suports dels
punts de llum, es farà amb cable de 16 mm2 groc-verd, i grapa especial de Cu.

En els circuits de terra no s'instal·laran seccionadors fusibles, o interruptors. Dins del
quadre de comandament hi haurà un borns a on hi arribarà el circuit de terres, per a la seva
fàcil mesura.
Un cable Groc-Verd de 16mm2 que estarà unit al cable despullat general del terra, de
35mm2, es portarà fins un born situat a la caixa de comandament i aparellatge. Les unions es
realitzaran mitjançant sistemes que no permetin l'afluixament i amb materials no oxidables.
Elements a connectar a terra :
-

Muntants de les conversions de cada punt de llum.
Parts metàl·liques de les llumeneres i braços (suports) .
Armari del quadre general de comandament (portes i marc exteriors, si és
metàl·lic) .
Qualsevol element metàl·lic corresponent al mobiliari urbà que tingui
instal·lació elèctrica, situat a una distància inferior als 2 mts d’elements
metàl·lics de l’enllumenat públic, tal com queda reflexat al Reglament de
Baixa tensió vigent.

En cas d’existir centres de transformació, al voltant d’aquests, en un radi de 15 metres
per a terrenys amb resisitivitat inferior a 100 ohms x metre, no hi haurà cap presa de terra ni
cable nu de la xarxa equipotencial, sinó que, aquesta estarà formada per cable protegit amb
aïllament de 750V, de color groc-verd, secció 35 mm2 i anirà per l’interior dels tubs coarrugats.
Per a resistivitat superiors cal tenir en compte el punt 11 de la ICT 18 d'acord amb el vigent
Reglament Electrotècnic de baixa tensió, Real Decret 842/2002 de 02 d’agost que indica que
cal calcular la distància mínima a la E.T. on col•locar xarxes de terra respecte varis
paràmetres i un d’ells és la resistivitat del terreny. Aquest càlcul es realitza a l’apartat de càlcul
de la posta a terra.

El circuit inclòs dins del radi de 15 metres de qualsevol E.T.(estació transformadora),
disposarà d’un terra forrat color Groc-Verd de 35mm2 que passarà per l’interior dels mateixos
tubs pels que passen la resta de cables elèctrics.

7.- OBRA CIVIL
La rasa anirà per la vorera. Llavors, a la vorera s’hi realitzaran els basements dels
punts de llum per on el tub entrarà a cada punt de llum.
Seran rases de 40 cm d'ample i 60 cm de fondària (mínim) , a les voreres , a on la part
inferior del tub estarà com a mínim a 40 cms del nivell del terra, i formigonant la part superior
del tub en cas d’existència d’altres serveis, amb un tub de reserva a tots els creuaments, a on
la fondària serà de 40x80 cm, formigonades a la part de sota , amb terra piconada , etc,
segons es pot veure als plànols corresponents.
A les rases sota vorera, s'hi col·locarà un llit de sorra neta, pel damunt del que es
col·locarà el tub anillat de 75 mm de diàmetre, i separat, en contacte amb el terra el cable de
Cu nu de 35 mm2 (xarxa equipotencial dels terres). Per sobre de la capa de sorra neta que
taparan els cable, s’hi col·locarà una cinta senyalitzadora de l’existència de cables elèctrics.
A les rases sota asfalt (travessaments de carrer) hi haurà una arqueta a cada banda
del carrer. El tub anirà formigonat, tal com es mostra als plànols adjunts.
El reblert es farà amb materials sobrants en el cas de no haver-hi pedres; si no caldrà
l'aportació de terra apropiada.
Les columnes i bàculs disposaran de cementacions de formigó de duresa mínima 150,
i estaran disposades de tal forma que el tub anellat entri i surti de la columna. Les mides de les
cementacions, tubs, distància a la calçada, etc, poden observar-se als plànols adjunts.

Les arquetes existents, tindran els tubs segellats, tal com s’especifica al nou reglament
de B.T.

8. PREVENCIÓ CONTAMINACIÓ LUMÍNICA I ESTALVI ENERGÈTIC
L'estalvi energètic està previst mitjançant:





La instal·lació de làmpades tipus led.
La instal.lació de llumeneres amb FHS<1%.
La maniobra anirà comandada per un rellotge astronòmic o similar que permet
múltiples règims de funcionament. Inclou encesa mitjançant corba
astronòmica.
L’equip electrònic de la llumenera té un sistema de regulació de doble nivell
que baixa el nivell a un 30% del règim nominal en horari de nit.

9. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ESTUDI LUMÍNIC

Proposta nova instal·lació:

QM Vila-Robau

LED
40W
42

TOTALS

Potència
instal·lada (Kw)
42
1,68

Potència instal·lada actual ->
Potència nova instal·lació ->

2,49 KW
1,68 KW

Reducció de potència amb la
llumenera tipus Led

0,81 KW

Energia consumida a l'any
Energia consumida a l'any

10.832 kWh
3.998 kWh

Actualment
Nova instal.lació**

** Amb funcionament d'estalvi programat al 30% a partir de les 22h hivern i 24h estiu

Estudi Lumínic
Proposta Lluminàries
Vila-Robau
Proposta de lluminàries LED com a
alternativa a Vapor de Mercuri
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Avantatges de la tecnologia LED

El LED és un diode semiconductor, quan una corrent elèctrica travessa el
LED, aquest emet llum. El color de la llum emesa depèn dels components
utilitzat per a la fabricació del LED.

La tecnologia LED va aparèixer als voltants dels anys 70 però fins a
mitjans dels 90 no es va començar a ser representativa per a aplicacions
d’il·luminació.
Des de llavors la seva evolució i millora de prestacions en quan a
eficiència ha superat la majoria de tecnologies d’il·luminació existents.
En la següent gràfica es mostra l’evolució de les diferents tecnologies
d’il·luminació comparant-les per la seva eficiència en la relació entre
lúmens emesos i watts consumits (lm/W).

Els avantatges de la tecnologia LED es poden resumir en els següents
punts.
•
•
•
•

Baix consum elèctric
Alta eficiència energètica
Disponible en blanc i multicolor
Bon manteniment del flux lluminós (manté el 70% de la llum incial
després de 50.000 hores de funcionament, és a dir, la degradació de
lluminositat és molt baixa).

•
•

Estalvi en manteniment gràcies a la seva vida útil.
Respectuós amb el medi ambient, ja que no conté components
contaminants com el Plom o Mercuri, que d’altres tecnologies
d’il·luminació sí contenen.



Família Lluminàries d’enllumenat públic LED de
Sacopa

La gestió de l’enllumenat públic ha estat sempre una partida econòmica molt
important dins del pressupost dels organismes públics. Per això, Sacopa – Ignia
Light ha desenvolupat una família de lluminàries urbanes i vials amb tecnologia LED
que permeten reduir el consum, minimitzar els manteniments i augmentar la qualitat
de la il·luminació.
De les diferents lluminàries existents en el catàleg d’enllumenat públic de Sacopa –
Ignia Light, la lluminària proposada és el model E-LED.

Aquesta lluminària està dissenyada com a alternativa o substitució directa de
lluminàries de Vapor de Sodi d’Alta Pressió o de Vapor de Mercuri que
habitualment es troben instal·lades en zones urbanes i residencials.

A continuació es mostra una imatge de la lluminària juntament amb les
característiques tècniques.

Lluminària E-LED

La lluminària té protecció IP65, per el que s’assegura un bon nivell d’estanqueïtat
que evita possibles problemes amb entrada d’aigua, humitats o pols. D’aquesta
manera es minimitzen les feines de manteniment.

La lluminària està dissenyada per a tenir un flux de l’hemisferi superior inferior al
1% (FHS<1), garantint així la qualitat de vida dels habitants de la zona i el benestar
que suposa disposar d’un cel fosc.
Dins de l'estudi es contempla aquest llum amb versió braç a façana i en versió
columna.

 Classificació segons normativa
Per avaluar si els nivells lumínics obtinguts son correctes agafem com a referència la
normativa vigent, que a nivell estatal marca el real decret 1890/2008 REGLAMENTO
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR.

Segons el real decret 1890/2008 classifiquem la via com a D, de baixa velocitat.

Dins el tipus D, es classifica la via com a classe d’enllumenat D3-D4 com a “Carrers
residencials suburbans amb voreres per vianants al llarg de la calçada”. Considerem de el
trànsit de vianants i ciclistes és normal. Es classifiquen les vies com a classe d’enllumenat
S3 o S4 depenent de la via.

A continuació es mostren els nivells mínims que requereix la classe d’enllumenat S3 i S4.

El nivell de luminància mitjà s’ha de trobar per sobre els 5 o 7.5 lux. I la il.luminància
mínima per sobre de 1 o 1.5 lux, depenent del carrer estudiat.
També cal tenir en compte el decret de la Generalitat de Catalunya 85/2005 el qual
marca la següent taula com a nivell màxims d’il·luminació per a la zona.

En el nostre cas ens trobem amb la situació de transit baix, és a dir, valors màxims de
il·luminància mitjana en zones de vehicles igual a 15 lux.
En resum, el nivell d’il·luminància mitja s’ha de trobar per sobre 5 lux i per sota els 15
lux per a complir amb les dues normatives. A continuació es mostren els resultats
d’aquest estudi.



Estudi lumínic

Per a la il·luminació de les diferents vies es proposa la lluminària E-LED amb leds
ambre (A) i patró fotomètric BW (asimètric Wide). La potència d’aquesta lluminària
és de 30W.
S’ha realitzat una simulació amb el programa Dialux. Es pren com a patró la
distància mitjana a la que es troben les lluminàries l'una de l'altra (segons el carrer), i
l'amplada mitjana de carrer (segons el carrer). A continuació es presenten els
resultats:
C/ dels Masos
Distancia mitjana entre lluminaries: 18.5m
Amplada del carrer: 4.5 m.
S3 segons norma.

Vista perspectiva

Com es pot observar amb els resultats de la simulació ens trobem dins els marges
compresos dins el nivell S3 de la norma estatal 1890/2008, i també es compleix els
requisits de contaminació lumínica que marca la Generalitat de Catalunya.

C/ Sant Mori
Distancia mitjana entre lluminaries: 16.5 m
Amplada del carrer: 3.5 m.
S3 segons norma.

Vista perspectiva

Com es pot observar amb els resultats de la simulació, encara que amb aquesta lluminària
sobrepassem el 150% de la mitjana de la il·luminància mitja del nivell S3 de la norma
estatal 1890/2008, la relació entre els lux mínims i la mitjana (E min / E m) és de 0.545
(com es pot veure la la taula següent), això vol dir que la uniformitat és bona. Pel que fa
a la contaminació lumínica que marca la Generalitat de Catalunya es compleixen els
requisits.

C/ de Sant Genís
Distancia mitjana entre lluminaries: 14 m.
Amplada del carrer: 5 m.
S3 segons norma.

Vista perspectiva

Com es pot observar amb els resultats de la simulació, encara que amb aquesta lluminària
sobrepassem el 150% de la mitjana de la il·luminància mitja del nivell S3 de la norma
estatal 1890/2008, la relació entre els lux mínims i la mitjana (E min / E m) és de 0.781
(com es pot veure en la següent taula), això vol dir que la uniformitat és molt bona. Pel
que fa a la contaminació lumínica que marca la Generalitat de Catalunya es compleixen
els requisits.

C/ del Mig
Distancia mitjana entre lluminaries: 16.5 m.
Amplada del carrer: 5.4 m.
S3 segons norma.

Vista perspectiva

Com es pot observar amb els resultats de la simulació ens trobem dins els marges
compresos dins el nivell S3 de la norma estatal 1890/2008, i també es compleix els
requisits de contaminació lumínica que marca la Generalitat de Catalunya.

C/ de la Rectoria
Distancia mitjana entre lluminaries: 11 m.
Amplada del carrer: 2.5 m.
S4 segons norma.

Vista perspectiva

Com es pot observar amb els resultats de la simulació, encara que amb aquesta lluminària
sobrepassem el 150% de la mitjana de la il·luminància mitja del nivell S3 de la norma
estatal 1890/2008, la relació entre els lux mínims i la mitjana (E min / E m) és de 0.830
(com es pot veure en la següent taula), això vol dir que la uniformitat és molt bona. Pel
que fa a la contaminació lumínica que marca la Generalitat de Catalunya es compleixen
els requisits.

C/ Palol
Carrer singular on ens trobem una volta com observem en la imatge que ens han facilitat.

De les diferents lluminàries existents en el catàleg d'enllumenament subacuàtic de
Sacopa-Ignia-Light, dins l'apartat de lluminaria arquitectonica , la lluminària proposada
és el model NIQ empotrat orientable ref. 8502044WWIRW.
NIQ amb leds Blanc càlid (WW), d'acer inoxidable (I) forma rodona (R) i patró
fotomètric W (Wide). La potència d’aquesta lluminària és de 9W. És orientable en un
pla vertical fins a 8º.
A continuació es mostra una imatge de la lluminària

Imatges de les dos opcions proposades amb la lluminària a paret i un altre a terra.

Quantitat d'aplics instal·lats a la proposta a la zona de voltes del carrer Palol
11 ut Lluminaria NIQ 9W blanc càlid amb lent Wide, 9W

Respecte al carrer Fluvià podem observar que hi han uns aplics ens faltarien més dades
respecte a la zona on van aplicats, es podrien fer servir els mateixos que utilitzem en el
carrer Palol però hauríem de concretar el número a utilitzar.

Plaça de Sant Andreu i la que hi ha entre el c/dels Masos i el Carrer del Mig.

Il·luminació actual:

PLAÇA DE SANT ANDREU

PLAÇA ENTRE CARRERS
MASOS I MIG

Per a la il·luminació d’aquestes places es proposa la lluminària E-LED amb leds
ambre i patró fotomètric BW (asimètric Wide). La potència d’aquesta lluminària és
de 30W.

S’ha realitzat una simulació amb el programa Dialux.
En la simulació realitzada s’obtenen els següents resultats:

Vista superior

Com es pot observar amb els resultats de la simulació ens trobem que hi ha algunes
zones de la plaça entre els carrers Masos i Mig, en que no s'arriba a la il·luminància
mínima segons la norma per la classe d'enllumenat S4. Per aquest motiu es proposa

la instal·lació d'algunes noves lluminàries per tal de millorar les zones poc
il·luminades.
Proposta de Millora:

Proposta 2 noves lluminàries
Es proposa la incorporació de 2 lluminàries E-LED AMBRE 30W ASSIMÈTRIC
WIDE marcades en la imatge, a més de desplaçar-ne una uns 6 metres
aproximadament, a la plaça de Sant Andreu. En la següent simulació es pot veure la
millora en la uniformitat.

Cal apuntar que a la Plaça entre els carrers Masos i Mig, a la zona on acaba el
Carrer Masos, la simulació marca un nivell molt baix d'il·luminància ja que no es
tenen en compte les pròpies lluminàries del Carrer Masos.

Vista superior

Plaça de la Rectoria

Il·luminació actual:

Per a la il·luminació d’aquesta plaça es proposa la lluminària E-LED amb leds ambre
i patró fotomètric BW (asimètric Wide). La potència d’aquesta lluminària és de
30W.

S’ha realitzat una simulació amb el programa Dialux.
En la simulació realitzada s’obtenen els següents resultats:

Vista superior
Com es pot observar amb els resultats de la simulació ens trobem que hi ha tota una
zona de la plaça en que no s'arriba a la il·luminància mínima segons la norma per la
classe d'enllumenat S4. Per aquest motiu es proposa la instal·lació d'una nova
lluminària per tal de millorar les zones poc il·luminades.

Proposta de Millora:

Proposta 1 nova lluminària

Es proposa la incorporació d'1 lluminària E-LED AMBRE 30W ASSIMÈTRIC
WIDE marcada en la imatge. En la següent simulació es pot veure la millora en la
uniformitat.

Vista superior

10.CONCLUSIÓ
Amb tot l'exposat a les línies precedents es factible fer-se una idea de les condicions
que tindran que reunir les instal·lacions objecte d'aquest projecte, no obstant el peticionari es
compromet a realitzar les modificacions que es creguin convenients per part dels Organismes
Oficials Competents i el Facultatiu Autor del Projecte.

L’Escala, març de 2012.
El Facultatiu autor del Projecte :

2.- PLEC DE CONDICIONS

2.1.- CONDICIONS GENERALS
Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques
Generals.
A més de les condicions tècniques contingudes en el Present Plec seran d'aplicació les
generals especificades ens els següents documents:
-Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost).
-Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls
d'interpretació publicades pel "Ministerio de Industria" ITC BT01 a BT51.
-Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia
(Decret de 12 de maig de 1954).
-Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions
Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.
-Normes Tecnològiques de l'edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda".
-Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.
-Les Recomanacions d'"U.N.E.S.A.".
-Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat per
"Ministerio de Obras Públicas).
-Guia tècnica d’aplicació d’instal.lacións d’Enllumenat Exterior per l’ITC-BT-09 del
setembre de 2004.
-La LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció
del medi nocturn, en concret el decret que la desenvolupa, DECRET 82/2005, de 3 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Seran també d'obligat acompliment, les Normes i Costums particulars de la Companyia
Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui amb anterioritat a
la contractació de la present obra.
El Contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa Subministradora el contacte degut, a
través del Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.
El contratista s’obliga a complir el Plec de Clàusules administratives i econòmiques de
l’ajuntament al qual es realitza l’obra d’enllumeant públic.

Permisos, llicències i dictàmens
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, llicències i dictàmens necessaris per a
l'execució i posta en servei de les obres i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos
que es derivin de la seva obtenció.

Materials
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran d'ésser de
primera qualitat.
Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació el Contractista
presentarà al Tècnic Encarregat, els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia, etc.
dels materials que vagin a utilitzar a l'obra. No es podran emprar materials sense que
prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra.

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i poden ésser rebutjats per la
Direcció de l'Obra, després d'ésser col·locats, si no acomplissin amb les condicions
exigides en aquest Plec de Condicions, i seran reemplaçats per la Contracta, per d'altres
que acompleixin amb les qualitats exigides.
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats a l'obra o col·locats,
hauran d'ésser retirats pel Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no
acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que
cregui oportú, a càrrec de la Contracta.
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Els materials i elements a emprar, les característiques particulars dels quals no
s'especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que
s'utilitzen normalment per l'Empresa Subministradora d'electricitat.

Reconeixements i assaigs
Quan ho cregui oportú el Director de l'Obra, podrà ordenar i encarregar l'anàlisi, assaig o
comprovació dels materials, elements o instal·lacions, bé sigui en fàbrica d'origen,
laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més convenients, encara que
aquests no siguin indicats en aquest Plec.
En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran en la Laboratori Oficial que la
Direcció de l'Obra designi.
Les despeses que s'ocasionin per aquestes proves i comprovació, seran per compte de la
Contracta.

Personal
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra mentre es
realitzin els treballs, el qual rebrà, complirà i trametrà les ordres que li doni el Director.
També hi haurà sempre en obra, el nombre i classe d'operaris que facin falta, per al
volum i naturalesa dels treballs que s'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda
aptitud i experimentat en l'ofici.
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà ordenar que un Tècnic titulat, de
la categoria que estimi oportuna, representi al Contractista en part o en totes les qüestions
de l'obra.
Així mateix, si ho creu necessari, la Direcció de l'Obra, podrà tenir a l'obra un vigilant,
depenent directament d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que
pugui complir amb la missió encomanada.
En tots els casos, el Contractista abonarà totes les despeses que això origini.

Execució de les obres
El muntatge d'elements i realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al
present Projecte, Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació i a les ordres que
doni el Director de l'Obra.

S'efectuaran amb els medis auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada segons el bon
art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i
quedin perfectament acabats i en perfectes condicions de durada i conservació.

Obres Accessòries
Es consideraran obres accessòries, aquells que no pugin ésser conegudes a la redacció
del Projecte, les quals, de presentar-se, s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials
que es redactin durant l'execució de les obres i quedaran subjectes a les mateixes
condicions que regeixen per a les que figuren a la Contracta.

Interpretació i desenvolupament del Projecte

El Director de l'Obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu
desenvolupament, marxa i disposició de les obres, així com les modificacions que estimi
oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i
materials consignats en el mateix.
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del
Director.
Si alguna part de l'obra o classe dels materials, no quedés el suficientment especificada,
presentés dubtés, resultés alguna contradicció en els documents del present Projecte o
pugés suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la
Contracta ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció de l'Obra, per escrit, i
s'abstindrà d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o
resolució de la Direcció de l'Obra.

Millores i modificacions del Projecte
No seran considerades com a millores ni modificacions del Projecte, d'altres que no siguin
aquelles, les quals hagin estat ordenades expressament per escrit per la Direcció de
l'Obra, i convingut el preu, abans de procedir a la seva execució.
L'entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta, total o parcialment, totes les
obres que cregui convenient, sempre que l'import total de les segregacions no excedeixi
de la cinquena part de l'import total de la contracta. La contracta en cap cas podrà
pretendre cap tipus de segregació.

Amplitud de la Contracta
La contracta comprendrà l'adquisició de tots els materials, transport, mà d'obra, mitjans
auxiliars i tots els treballs, elements i operacions necessàries per a la prompta execució
de les obres, muntatges i instal·lacions que són objecte del present Projecte, fins a deixarles completament acabades, en perfecte estat de realització, funcionament, utilització i
aspecte.

Rescissió
Si l'execució de les obres no fos adequat, o si el material presentat no reunís les
condicions necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la
fiança.

En aquest cas, es fixarà un termini per tal de determinar les unitats, la paralització de les
quals, pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini es comencin nous
treballs. No s'abonaran les replegues que s'hagin efectuat.

Responsabilitats
El contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell cometi durant
l'execució de les obres, o el personal i elements relacionats amb les mateixes i aniran
exclusivament al seu càrrec de conseqüències que es derivin, així com els danys i
perjudicis a tercers.
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, no
tenint dret a indemnització per major preu a què puguin resultar-li les diferents unitats, ni
per les errades maniobres que cometés durant la seva construcció.
Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que sobrevinguin, havent de
tenir tot el personal degudament assegurat.
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les
obres contractades.
La Contracta haurà igualment de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació
d'Indústria, etc., que segons la legislació vigent calguin per a la realització i funcionament
de les obres i instal·lacions.
La Propietat de les Obres li autoritzarà tots els documents que siguin necessaris per a tal
fi.

Conservació de les obres
Es d'exclusiu càrrec del Contractista, la conservació de les obres en perfecte estat, fins a
efectuada la recepció definitiva (1 any després d’haver-se acabat l'obra).

Mitjans i obres auxiliars
Són inclosos a la Contracta, la utilització de tots els mitjans i la construcció de les obres
auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres
objecte d'aquest projecte (així com a l'execució de les reparacions que fossin
necessàries), per tal de garantir la seguretat de les mateixes, com són: Eines, aparells,
maquinària, vehicles, grues, bastides, cintes, apuntalaments, desguassos, proteccions per
tal d'evitar l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de
canals i brolladors, extraccions l'aigua, esgotaments, baranes i altres medis de protecció
per a vianants a les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit,
establiment de passos provisionals, baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres
serveis que apareixin a les excavacions, etc.

2.2.-CONDICIONS DELS MATERIALS
Suports
Els suports compleixen la norma UNE-EN 40-5:2003 per columnes que no sobrepassin
els 20 mts i bàculs que no sobrepassin els 18 mts i la resta de suports compleixen el RD
2642/85, el RD 401/89 i OM de 16/05/89 d’homologació de bàculs.
El gruix mínim serà de 3mm., per a les columnes de fins a 4 mts d’alçada, i de 4 mm ,
amb carteles de reforç per a les columnes de 9 mts , a on hi ha els projectors, que
il·luminen les pistes esportives. Seran d’acer galvanitzat.
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyaments i les
soldadures es poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona
aparença i regularitat.

Lluminàries
Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat públic, aptes per anar sobre braç amb
l'equip d’encesa incorporat.
Seran aptes per allotjar les làmpades previstes.
Seran amb una resistència al xoc de 6J(excepte la part dels vidres).
El portalàmpades serà de porcellana i el cablejat es farà amb conductors d'alta
temperatura i protegits per una beina de fibra de vidre amb silicones. Disposarà de borna
de connexions amb bornes fins a 4 mm2 i brida de retenció del cable d'alimentació.
Totes les fixacions, cargoleria, pastels, etc., seran de material no oxidable.
El Contractista haurà d'aportar la següent documentació:
-Corbes fotomètriques de laboratori oficial.
-Certificat d'estanqueïtat del compartiment òptic en el cas de lluminàries tancades.
D'acord amb les característiques fotomètriques, i segons la classificació CIE, a les
lluminàries s'indicarà:
-En funció de l'obertura del feix de llum: curt, intermedi o llarg.
-En funció de l'extensió del raig de llum (dispersió): estret, mig o llarg.
-En funció del control de l'enllumenament: molest, limitat, moderat i intens.
L'enlluernament limitat només es permetrà a les lluminàries del tipus III segons CIE.
La transmissió de la llum a traves del difusor(globus) haurà d'ésser major del 85%.

Característiques constructives
Estaran formades pels elements principals que s'indiquen a continuació:
- El sistema serà dissenyat per a obtenir el més racional aprofitament del flux del llum.
Podrà desmuntar-se fàcilment sense eines especials.
-Portalàmpades de porcellana reforçada, situat en posició fixa per a evitar manipulacions
incorrectes.
-Presa de corrent en la tapa portaequips i en l'armadura.
-Brida de retenció de cable sobre l'armadura.
-El grau d'estanqueïtat de la compartimentació òptica és, com a mínim, IP-55.
-El fabricant posa a disposició del Director d'Obra el seu laboratori, per a verificar allò
abans dir i realitzar els contraassatjos que consideri adequats.

Prestaments
Les lluminàries instal·lades i les seves parts constituents arribaran als nivells de
prestaments que s’indiqués a continuació.
-Fotomètric. Les corbes fotomètriques de la lluminària s'ajustaran a les utilitzades en el
projecte. En tot cas el rendiment sobre la calçada no pot ser inferior al projecte.
El contractista aportarà corbes d'un centre oficial en les que s'acrediti allò abans dit.
-Estanqueïtat. El comportament òptic tindrà un grau d'estanqueïtat mínim IP-55 segons
exigències de la norma UNE 20.324-78. S'acreditarà mitjançant el corresponent Certificat
Oficial.
-Temperatura. Considerant una temperatura ambient de 25_ C les temperatures
màximes, en els diferents punts de la lluminària, no hauran de superar el següents valors:
-Superfície exterior del portalàmpades

160º C

-Casquet del llum:

195º C

-Reactància (punt més calent exterior):

125º C

-Condensador (punt més calent exterior):
-Globus de tancat de policarbonat (punt més
calent de superfície interior):

75º C

130º C

-Junta de tancat:

80º C

-Regleta de connexions:

80º C

S'acreditarà mitjançant el corresponent Certificat Oficial.
-Junta de cautxú microcel·lular de poro obert, muntada sobre armadura i sobre la que
s'apoia la coberta de tancat, el moviment de l'aire, motivat pels canvis de temperatura,
actuant com a filtre.
El conjunt s'articularà sobre armadura, permetent que quedi suspès de la mateixa durant
les operacions de manteniment. El tancat s'aconseguirà per tres cargols inoxidables
situats a la base portaglobus.
Documentació
El contractista adjudicatari aportarà un certificat del fabricant de les lluminàries referit als
següents punts:
-Les lluminàries d'aquesta partida, identificades per un número de control indeleble, han
estat submeses a un procés de Control de Qualitat degudament documentat.
-Les corbes fotomètriques es corresponen amb les obtingudes en Laboratori Oficial.

Resistència a la corrosió
Tots els elements de la lluminària que hagin de manipular-se (tancats, cargols de fixació
al suport, etc.) seran resistents a la corrosió.
Es verificarà mitjançant un assaig de cambra de boira sortida amb una concentració del
5% de clorur sòdic i a una temperatura de 40º C + 5º durant 100 hores. Al final de la
prova les peces assajades no hagin de presentar símptomes de deteriorament.

Qualitat dels acabats
-Galvanitzat i cromatitzats: les peces galvanitzades en calent tindran un espessor de
recobriment no inferior a les 50 micres i amb una bona adherència.
Els recobriments electrolítics no tindran un espessor inferior a les 8 micres i oferiran un
aspecte uniforme.

Seguretat elèctrica
Les lluminàries seran de Classe I acreditant-lo amb el corresponent Certificat Oficial.

Resistència mecànica
La part exterior (globus) de tancat ha de resistir una energia de xoc de 6 J .
L'armadura ha d'acomplir amb el grau 7 de protecció contra danys mecànics, segons la
norma UNE 20.324/78.

REACTANCIA
Les reactàncies utilitzades hauran d'acomplir amb les normes CEI 262 i, en concret, amb
les següents prescripcions:
Característiques constructives

Marques: La reactància ha de portar clara i indeleble les següents indicacions:
-Marca
-Tipus
-Tensió nominal d'alimentació, freqüència i intensitat.
-Potència nominal del llum
-Esquema de connexions (quan hi hagi possibilitat de confusió)
-Fixació.- Han de preveure's dispositius de fixació sòlida.
-Borns.-Els borns han de permetre la connexió de cables de les següents seccions:
-Per a potències de llums iguals o inferiors a 125 W : 0,75 - 2,5 mm2.
-Per a potències de llums superiors a 125 W : 1,5 - 4 mm2.
Els borns no han de quedar descollats al afluixar-se el cargol de connexió.
Els borns han d'estar construïts de tal forma que després d'apretar el cargol, el cable
quedi fermament subjecte. La connexió ha de poder-se fer sense preparacions especials
(soldadures, etc.). Seran de Doble Nivell.

Prestacions
Resistència d'aïllament i rigidesa dialèctica:
L'aïllament entre davant i nucli i entre davant i coberta exterior serà com a mínim de dos
M.
Haurà de suportar una tensió de prova de 2.000 V. durant un minut.
S'acreditarà mitjançant assaig realitzat per mostreig entre la partida subministradora.

CONDENSADORS

Els condensadors per a corregir el factor de potència hauran d'acomplir amb les següents
especificacions:

Característiques constructives
El condensador portarà les següents inscripcions:
-Marca
-Tipus
-Tensió nominal, freqüència i capacitat
-Temperatura de funcionament
-Fixació: El condensador haurà d'anar provist dels seus dispositius de fixació sòlids.
-Borns: El condensador anirà provist de cuetes de connexió de longitud suficient.
Entre els borns es connectarà una resistència de descàrrega quan la capacitat del
condensador superi els 0,5 F.
-Escalfament: El condensador serà totalment marcat amb una temperatura mínima de
85_ C.
-Estanquïtat: El condensador serà totalment estanc. Es preferiran els condensadors de
polipropilè.

Característiques elèctriques
-Tensió d'aïllament.- El condensador haurà de resistir 1,5 vegades la tensió nominal
durant 2 s. entre capes metàl·liques. L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta
exterior serà, com a mínim, de dos megaohms i resistirà durant un minut una tensió de
prova de 2.000 V.
-Sobretensió.- El condensador haurà de resistir 1,1 vegades la tensió nominal en forma
permanent.
-Capacitat.- La capacitat del condensador estarà compresa entre el 90% i el 110% de la
nominal. En aquest cas, per làmp. De Vsap de 100W, la capacitat nominal és de 10mF.

CAIXES DE CONEXIONS
-Aniran col·locades a la façana dels edificis, disposaran de bornes per el doble nivell, pel
circuit del terra .
-Seran de tal forma que al obrir la tapa, el punt de llum quedi sense tensió.
- Disposaran de dos fusibles, per el punt de llum. Al obrir la tapa, aquests fusibles sortiran
amb la mateixa tapa.
- Estarà protegit contra la humitat i la pols.

- Els borns seran d'un material no corrosiu (llautó, etc.)
- Estaran fixades a la columna, essent fàcilment retirables.
LLUMS
S'utilitzaran llums de fabricant reconegut com de primera categoria i es facilitarà
informació sobre les característiques principals.
Vida mitjana.- La vida mitja dels llum s'ajustarà a la corba de mortalitat facilitat pel
fabricant i que s'acompanya a la proposta.
Depreciació.- La pèrdua de flux lluminós no sobrepassarà els valors de la corba donats
pel fabricant, que s'acompanyarà a la proposta.

CONDUCTORS
Seran , rígids de coure electrolític , aïllament de policlorur de vinill i coberta del mateix
material, responent a la denominació segons UNE 21.029 VV 1.000.
Els colors d'identificació dels conductors citats d'acord amb el color de les seves cobertes
seran:
Conductors de fase: Marró, negre o gris.
Conductors neutres: Blau clar.
Conductors de protecció: Groc-verd.

TUB ENTERRAT, PERICONS, RASES
Els tubs seran de PVC durs i flexibles i aniran enterrats 0,4 m. En la zona de creuament
de la calçada, la profunditat serà de 0,8 m.
Les rases seran de 40x40 a les voreres i de 40x80 a la calçada (travessaments.).
En cada travessament hi aniran dos pericons, de mides segons els plànols , amb tapa de
fosa i preferiblement amb l'inscripció "Enllumenat Públic".
En els trravessaments de carrer, hi haurà un tub de reserva i estaran formigonats.
Els tubs a instal·lar seran de PVC coarrugat de 75mm de diàmetre, amb grau de protecció
IP-9.
Sota els tubs hi anirà un llit de sorra neta, sense sal, de granulometria apropiada.
El reblert es farà amb materials sobrants en cas de no haver-hi pedres; si no caldrà
l'aportació de terra apropiada.

ARMARI PER A QUADRE GENERAL
Estarà empotrat a la façana, i tindrà una envolvent de POLIÈSTER REFORÇAT, amb
pany JIS.

Seran caixes modulars moldejades en poliester reforçat amb fibra de vidre, autoextingible
i estanques a la pluja; grau de protecció s/UNE 20.324 d'Ip,559. Disposarà de dispositiu
de ventilació per a evitar condensacions.
Si ho permet l’espai físic, es disposarà d'un sistema que de forma automàtica obri un llum
, col·locat al interior del armari, al obrir la porta.
L'equip serà accessible per la seva part frontal i disposarà de dispositiu tancat, únicament
amb útils especials.

C.G.P., COMPTADOR, ICP, DIFERENCIAL, PIES, COMMUTADOR,
INTERRUPTORS, COMPTADORS I RELLOTGE HORARI
Hauran d'acomplir la norma NTE-IEB.

Conjunt prefabricat per a comptadors
Serà un mòdul tipus T2.
Estarà construït per envoltant, embarrat i curcircuits fusibles. L'envoltant amb capacitat
per a allotjar a tots els comptadors prevists, estarà formada per mòduls independents.
Serà de material aïllant, resistent als àlcalis i autoextingible.
Tindrà com a mínim, en posició de servei el grau de protecció IP-403, excepte en les
seves parts frontals i en les exposades als cops en les que una vegada efectuada la seva
col·locació com es servei, la tercera xifra característica no serà inferior a 7.
La cara frontal serà transparent i precintable. Les parts interiors seran accessible per
aquesta cara frontal.

Comptadors
Seran d'inducció, construïts per envoltants i sistema de mesura. Els envoltants portaran
espiell de lectura.
El sistema de mesura estarà format per una o tres bobines de tensió i intensitat per
monofàsic o trifàsic respectivament, disc rotor amb imant de frenat i mecanisme
d'integració de lectura.
Les característiques dels comptadors els fixarà l'empresa subministradors, encara que
aquests hauran de portar una inscripció que indiqui, entre d'altres, el número d'ordre de
fabricació i la data de publicació en el B.O.E. de l’aprovació del tipus d'aparell.
Caixa i tapa per a interruptor de control i potència
Caixa empotrable de material aïllant, autoextingible de Classe A i amb grau de protecció
5 contra danys mecànics en qualsevol de les seves parts.
Portarà dispositiu de fixació de l'interruptor de control de potència allotjament roscats en
les cantonades i orificis de precintat, això com forats dobles de ruptura per a ús de tubs.
Dimensions de la caixa en mm.:

Serà de tal forma que es compleixin les recomanacions marcades per la companyia
elèctrica( ENHER) , i que l’espai per les proteccions específiques sigui el suficient.
La tapa portarà l'obertura necessària per a fer directament accessibles els elements de
maniobra de l'interruptor.

Interruptor de control de potència
Construït per envoltants aïllants amb mecanismes de fixació a la caixa, sistema de
connexions i dispositius limitador de corrent i de desconnexió.
El dispositiu limitador estarà format per bilàmina o sistema equivalent de per terme,
podent portat, a més, bobina de dispar magnètic.
Serà d'una tensió nominal de, al menys, 380 V. la intensitat nominal serà la indicada en el
plànol d'esquema elèctric i tindrà un poder de curtcircuït mínim de 4,5 KA.

Interruptors diferencials
Constituït per envoltant aïllant, sistema de connexió i dispositius de protecció de corrent
per defecte o desconnexió.
El dispositiu de protecció estarà format per un nucli magnètic podent portar, a més,
proteccions addicionals de bilàmina o sistema equivalent de par terme i bobina de dispar
magnètic.
Serà d'una tensió nominal de 380/220 V. la intensitat nominal de 40 A. i d'una intensitat
diferencial de desconnexió (sensibilitat) de 0,03 A. ó 0,3A, segons esquema elèctric
detallat.

Petits interruptors automàtics (PIAS)
Bipolar o tripolar, amb un pol o pols protegits i neutre seccionable, construït per envoltant
de material aïllant sistema de connexions i dispositius de protecció contra sobrecàrrega i
curtcircuits.
El dispositiu de protecció contra sobrecàrregues estarà format per bilàmina o sistema
equivalent de par terme i el de protecció contra curtcircuits per bobina de dispar magnètic.

El poder de curtcircuits no serà inferior a 1.500 ampers.
La intensitat nominal serà la indicada en el sistema elèctric.

FUSIBLE
Constituït per cartutx fusible calibrat en ampers, segons la potència del punt de llum.
Acomplirà allò establert en la Norma UNE 20.520 havent de portar enregistrat el calibre i
la tensió del servei.

TAULA DE CONNEXIONS
De material aïllant i provista d'allotjament per els fusibles i borns per a la connexió de
cables. En els casos d'encès anual estaran provistes d'interruptor.

CABLE DE TERRA
Serà de coure nu, recuit de 35 mm2. de secció nominal. Resistència elèctrica a 20º C no
superior a 0,514 Ohms/Km., a excepció del radi de 15mts de la Estació transformadors
per a resistivitats del terreny no superiors a 100 ohms x metres, a on el cable serà de
35mm2 grc-verd, amb aïllament de 750V, i passarà per l’interior del mateix tub que passa
la resta dels cables de potència i control.

ELECTRODE DE PICA
D'acer recobert de coure d'un diàmetre de 14 mm. i una longitud de 1,5 m.

2.3.- EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Es realitzaran seguint mètodes o sistemes que garantitzin una perfecta continuïtat del
conductor i del seu aïllament, així com una perfecta estanqueitat.

INSTAL·LACIÓ DELS CONDUCTORS
Els conductors s'allotjaran en tubs de PVC durs i flexibles col·locats en el fons de rases
prèviament realitzades i de dimensions suficients i a una profunditat de 0,4 m. i 0,8 m. en
el cas de creuament de la calçada( aquests últims, aniran formigonats).
En cas de trobar-se un altre tipus de canalitzacions o altres elements en la realització de
les rases, es mantindran les distàncies de cruament i condicions que senyala la instrucció
M.I.B.T. 006.
En la part grapada a les façanes, s’utilitzaran ancoratges que permetin una perfecta
fixació de les línies a les façanes, i procurant sempre de respectar la construcció existent
(façanes).

INSTAL·LACIÓ EN ELS PUNTS DE LLUM
Es realitzaran amb cable aïllat de 1.000 volts de tensió nominal i de 2,5 mm2. de secció i
no tindran connexions a l'interior dels braços; en els punts d'entrada, els conductors
tindran un protecció suplementària de material aïllant; la connexió als terminals estarà
feta de forma que no pugin produir-se esforços en tracció sobre els conductors.

EXECUCIÓ DE LA POSTA A TERRA
La línia de terra s'allotjarà en la mateixa rasa que els conductors actius i discorrerà
exterior al tub de protecció dels mateixos i en íntim contacte amb la terra de fàcilment
Els elèctrodes de pica es col·locaran un a cada muntant (conversió aèria / soterrada), dins
de la mateixa arqueta, que tindrà cada punt de llum.
La clavada de la pica s'efectuarà amb trucs curts i no molt forts, de manera que es
garantitzi una penetració sense trencadures.
Les unions es realitzaran mitjançant dispositius, en els que totes les peces que
constitueixen la unió seran de material no oxidable i portaran com a dispositiu
antiafluixament una arandella Grover i/o una contrafemella fortament apretada. Podrà
utilitzar-se, així mateix, com a dispositiu d'unió les soldadures luminotècniques,
autògenes o per arc elèctric. En cap cas s'usaran soldadures de baix punt de fusió, tals
com estany, plata, etc.

3.- PRESSUPOST

PRESSUPOST
Descripció

UT.

PREU

TOTAL

OBRA CIVIL
M3 D'execució del basament 60x60x60 cm de formigó HM-20/P/20/I per les columnes instal·lades.

Ut
Ut
Ut
Ut

Inclou piques de coure per la protecció dels contactes directes, xarxa de terres.

4,00

125,00 €

500,00 €

PUNTS DE LLUM
Subministrament i instal·lació complerta de braç galvanitzat.
Subministrament i instal·lació complerta de postecillo amb braç galvanitzat.
Subministrament i instal·lació complerta de columna de 6mts galvanitzada.
Subministrament i instal·lació de la llumenera model E-LED de Light-Techno asimétrica medio de

25,00
4,00
4,00

74,52 €
240,42 €
283,83 €

1.863,00 €
961,68 €
1.135,32 €

33,00

557,00 €

18.381,00 €

5,00
4,00

331,80 €
331,80 €

1.659,00 €
1.327,20 €

33,00

18,96 €

625,68 €

1.288,00

8,89 €

11.450,32 €

18,00

23,70 €

426,60 €

1,00
1,00

2.156,70 €
600,00 €

2.156,70 €
600,00 €

40W DN, o similar de característiques iguals o similars.Inclou cable muntant de 2x2,5mm2.
Ut Subministrament i instal·lació de la llumenera model Basic de Salvi amb l'equip led de 40W.
Ut Subministrament i instal·lació complerta d'aplic de baix consum
Ut Subministrament i instal·lació de caixa de connexions model Sertsem CF-101 amb 2 fusibles
LÍNIES ELÈCTRIQUES
Ml. Subministrament i instal·lació en façana o aèria, grapada o amb fiador de conductor de coure
0,6/1 kV de secció 5x6 RZ (trenat).
RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS
Ut. Hora oficial electricista + Ajudant + Camió cistella per retirada de les instal·lacions existents
QUADRE DE PROTECCIONS I MANIOBRA
Ut Subministrament i instal·lació de quadre de comandament i les proteccions elèctriques
corresponents.
Ut Reforma Escomesa existent monofàsica per convertir-la a trifàsica.
LEGALITZACIÓ
P.A Projecte per la legalització del nou enllumenat públic.

1

300,00 €

300,00 €

SEGURETAT I SALUT
P.A Mesures de seguretat i salut segons projecte

1

300,00 €

300,00 €

ALTRES
Ut Imprevistos

1

300,00 €

300,00 €

El Facultatiu autor del projecte

L'Escala, Febrer 2012

SUMA

41.986,50 €

DESPESES GENERALS 13 %

5.458,25 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6%

2.519,19 €

SUMA

49.963,94 €

IVA 18%

8.993,51 €

TOTAL

58.957,44 €

4.- CÀLCULS ELÈCTRICS
4.1.- Quadre general de comandament
4.2.- Càlcul de caigudes de línies
4.3.- Circuit de terres
4.4.- Càlcul del corrent de curtcircuit

- QUADRE DE COMANDAMENT:
- Fórmules
Utilitzarem les següents:
Sistema Trifàsic:
I = Pc / 1,732 x U x Cos(fi) x R = amp (A.)
e = Pc x L / k x U x S = volts (V.)
Sistema Monofásic:
I = Pc / U x Cos(fi)x R = amp (A.)
e = 2 x Pc x L / k x U x S = volts (V.)
Pc = Potència de Càlcul en Watts.
L = Llongitud de Càlcul en metres.
e = Caiguda de tensió en Volts.
K = Conductivitat. Coure 56. Alumini 35.
I = Intensitat en Ampers.
U = Tensió de Servei en Volts. (400 ó 230)
S = Secció del conductor en mm²
Cos(fi) = Cosinus de fi. Factor de potència

DEMANDA DE POTÈNCIES
Circuit de maniobra + de Reserva
Maniobra + Regulador de flux
Enllumenat SORTIDA 1
TOTAL
Total....

200 W

Potència de Càlcul
200 W

1.680 W
1.880
5.000WW.

1.680 W
1.880 W

La potència de càlcul de l'escomesa de la instal.lació serà de 2,078 kW
La potència màxima admissible de la instal.lació serà de 2,078 kW
Càlcul de l’ESCOMESA

- Tensió de servei: 400 V.
- Nivell d’aïllament: 1000 V. (Dins de tub)
- Longitud:
- Potencia a instal·lar:
- Potència de càlcul:

I=
2.078 /(1,732 x 400 x 0,8) =
S'escolleixen conductors Tetrapolars de 3,5x
Designació U.N.E. RV 0,6/1KV
I.ad. a 25°C (FcT=0.8) segons ICT-BT 07 TABLA 5
D. tub: segons especificacions ENHER.
Caiguda de tensió :
e(parcial)=2.078x5/(56x400x25) =
e(total) =
Màxima caiguda de tensió permesa = 2%

5 mts
1.880 W
2.078 W

3,75 Ampers
25 mm2 Cu.
100 A.

0,02 Volts
0,00 %
0,00 %

Càlcul de la Línia: AGRUPACIÓ Nº 1

- Tensió de servei: 400 V.
- Nivell àïllament: 750 V. (Sota tub)
- Longitud:
- Potència a instal·lar:
- Potència de càlcul: (Segons ICT-BT 44):
(Coef. de Simult.: 1 )
I=
2.078 /(1,732 x 400 x 0,8) =
S'escolleixen conductors Unipolars 4x
I.ad. a 40°C (FcT=1) segons ICT-BT 019 TABLA I
Caiguda de tensió:
e(parcial)=0,5x2.078/(56x400x10)
e(total)=

0,5 mts
1.880 W
2.078 W

3,75 Ampers
10 mm2 Cu.
37 A.

0,005 Volts
0,001 %
0,01 %

Càlcul de la Línia: MANIOBRA
- Tensió de servei: 230 V.
- Nivell d'aïllament: 750 V. (Sota tub)
- Longitud:
- Potència a instal·lar :
- Potència de càlcul
I=200/(230x0.8) =
S'escolleixen conductors Unipolars 2x
I.ad. a 40°C (FcT=1) segons ICT-BT 019 TABLA I
Caiguda de tensió :
e(parcial)=2x2x200/(56x230x2.5)=
e(total)=
Caiguda màxima admissible = 5%
Protección termica:
I. Mag. Bipolar Int.:
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

4 mts
200 W
200 W
1,09 Ampers
2,5 mm2 Cu.
37 A.

0,02 Volts
0,01 %
0,02 %

6 Ampers

Càlcul de la LINIA ENLLUMENAT 1

- Tensió de servei: 400 V.
- Nivell d'aïllament: 750 V. (Sota tub)
- Longitut
- Potència a instal·lar
- Potència de càlcul: (Segons ICT-BT 44):
1.470X1=1.470W.
I=1.470/(1,732x400)x1=
S'escolleixen conductors Unipolars 4x
I.ad. a 40°C (FcT=1) Segons ICT-BT 019 TABLA I
Caiguda de tensió:
e(parcial)=2x1.470/(56x400x6) =
Caiguda de tensió (màxima admessa 3% )
Protecció tèrmica:
I. Mag. Tetrapolar Int.: 6 A.
Protecció diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA.

2 mts
1.680 W
1.680 W

2,42 A.
6 mm2 Cu.
37 A.

0,03 Volts
0,006 %
0,02 %

ESCOMESA
Potència de càlcul
Distància de Càlcul
Secció
Intensitat de Càlcul
Int. Admissible
Caiguda de tensió parcial
Caiguda de tensió total

2.078
5
25
3,75
100
0,00
0,00

W
mts
mm2 Cu.
Ampers
Ampers
%
%

LINIA REPARTIDORA
Potència de càlcul
Distància de Càlcul
Secció
Intensitat de Càlcul
Int. Admissible
Caiguda de tensió parcial
Caiguda de tensió total

2.078
1
10
3,75
125
0,00
0,01

W
mts
mm2 Cu.
Ampers
Ampers
%
%

DERIVACIÓ INDIVIDUAL
Potència de càlcul
Distància de Càlcul
Secció
Intensitat de Càlcul
Int. Admissible
Caiguda de tensió parcial
Caiguda de tensió total

2.078
1
10
3,75
52
0,009
0,01

W
mts
mm2 Cu.
Ampers
Ampers
%
%

2.078
0,5
10
3,75
37
0,001
0,01

W
mts
mm2 Cu.
Ampers
Ampers
%
%

1.680
2
6
2,42
37
0,01
0,02

W
mts
mm2 Cu.
Ampers
Ampers
%
%

AGRUPACIO -1
Potència de càlcul
Distància de Càlcul
Secció
Intensitat de Càlcul
Int. Admissible
Caiguda de tensió parcial
Caiguda de tensió
(màxima admissible 5%)
LINIA ENLLUMENAT - 1
Potència de càlcul
Distància de Càlcul
Secció
Intensitat de Càlcul
Int. Admissible
Caiguda de tensió parcial
Caiguda de tensió total
(Max. Admissible 3%)

MANIOBRA i DOBLE NIVELL
Potència de càlcul
Distància de Càlcul
Secció
Intensitat de Càlcul
Int. Admissible
Caiguda de tensió parcial
Caiguda de tensió total
(màxima admissible 5%)

200
4
2,5
1,09
37
0,01
0,02

W
mts
mm2 Cu.
Ampers
Ampers
%
%

4.2 CÀLCUL DE CAIGUDES
Fórmulas Generales
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A)
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos = amp (A)
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = 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  = Coseno de fi. Factor de potencia.
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m  /m.
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/
 = 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
 = 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.
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).

Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea

Nudo
Orig.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
30
34
35
36
37
38
39
40
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
39
40
41
42
43

QM

Nudo

02
03
04
05
06
07
09
09
11
14
15
16
17
18
19
11
14
14
31
32
33
33
35
41
42
20
21
22
23
24
25
26
27
28
26
10
12
40
39
38

Nudo
Dest.

Long. Metal /
(m) Xu(m/m)

02
01
03
04
05
06
07
09
10
11
14
15
16
17
18
19
41
08
13
31
32
33
34
35
36
42
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
40
39
38
37

6
107
26
45
18
18
18
35
19
18
23
45
10
20
25
40
34
30
25
20
16
12
30
32
20
7
34
30
24
24
28
26
26
32
14
22
25
27
25
20
18
25
14

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

Canal./Aislam/Polar.

Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra.

C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo

I. Cálculo In/Ireg
(A)
(A)
2.425
0.115
0.058
2.309
2.252
2.194
2.136
2.079
2.021
0.346
1.617
1.501
1.039
0.982
0.924
0.866
0.808
0.751
0.058
0.058
0.346
0.289
0.231
0.058
0.115
0.058
0.693
0.635
0.577
0.52
0.462
0.404
0.346
0.289
0.173
0.115
0.058
0.058
0.289
0.231
0.173
0.115
0.058

In/Sens.Dif
(A/mA)

Sección
(mm2)
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6

I. Admisi.(A)/
Fc
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8
52.8/0.8

D.ext.tu
(mm)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

QM
02
01
03
04
05
06
07
09
10
11
14
15
16
17
18
19
41
08
13
31
32
33
34
35
36
42
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
40
39
38
37

0
-0.075
-0.139
-0.146
-0.611
-0.82
-1.023
-1.221
-1.596
-1.794
-1.826
-1.986
-2.334
-2.388
-2.489
-2.608
-2.787
-2.928
-3.044
-1.993
-2.34
-2.363
-2.381
-2.416
-2.426
-2.428
-2.43
-3.166
-3.264
-3.335
-3.4
-3.466
-3.521
-3.567
-3.615
-3.627
-3.64
-3.648
-3.623
-1.864
-1.887
-1.904
-1.918
-1.923

400
399.925
399.861
399.854
399.389
399.18
398.977
398.779
398.404
398.206
398.174
398.014
397.666
397.612
397.511
397.392
397.213
397.072
396.956
398.007
397.66
397.637
397.619
397.584
397.574
397.572
397.57
396.834
396.736
396.665
396.6
396.534
396.479
396.433
396.385
396.373
396.36
396.352
396.377
398.136
398.113
398.096
398.082
398.077

0
0.019
0.035
0.037
0.153
0.205
0.256
0.305
0.399
0.449
0.457
0.497
0.584
0.597
0.622
0.652
0.697
0.732
0.761
0.498
0.585
0.591
0.595
0.604
0.606
0.607
0.608
0.791
0.816
0.834
0.85
0.867
0.88
0.892
0.904
0.907
0.91
0.912*
0.906
0.466
0.472
0.476
0.48
0.481

(1679.994 W)
(0 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)
(-40 W)

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:
QM--02-01 = 0.04 %
QM--03-04-05-06-07-09-11-08 = 0.5 %
QM--03-04-05-06-07-09-11-14-13 = 0.59 %
QM--03-04-05-06-07-09-11-14-31-32-33-34 = 0.61 %
QM--03-04-05-06-07-09-11-14-31-32-33-35-36 = 0.61 %
QM--03-04-05-06-07-09-11-14-15-16-17-18-19-41-42-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 = 0.91 %
QM--03-04-05-06-07-09-11-14-15-16-17-18-19-41-42-20-21-22-23-24-25-26-30 = 0.91 %
QM--03-04-05-06-07-09-10-12-40-39-38-37 = 0.48 %

4.3 CÀLCUL DE LA POSTA A TERRA
La posta a terra té com a finalitat el limitar la tensió que, respecta a terra, poden
presentar en un moment donat les masses metàl·liques.
La connexió a terra es realitzarà amb una pica d’acer amb recobriment de coure,
de 14mm de diàmetre i 1,5 mts d’allargada, clavada en la seva totalitat a cada punt de
llum, unida a la caixa de connexions amb cable de coure de 16 mm2 groc-verd i a la xarxa
equipotencial que serà amb cable de coure nu, de 35 mm2, que discorrerà per la part
exterior de la canalització elèctrica, i en contacte amb la terra. S’uniran a la xarxa
equipotencial dels terres tots els elements metàl·lics del mobiliari urbà que es trobin a una
distància menor dels 2 mts. de qualsevol part metàl·lica de l’enllumenat públic accessible.
En cas d’existir centres de transformació, al voltant d’aquests, en un radi de 15
metres per a terrenys amb resisitivitat inferior a 100 ohms x metre, no hi haurà cap presa
de terra ni cable nu de la xarxa equipotencial, sinó que, aquesta estarà formada per cable
protegit amb aïllament de 750V, de color groc-verd, secció 35 mm2 i anirà per l’interior
dels tubs coarrugats. Per a resistivitat superiors cal tenir en compte el punt 11 de la ICT
18 d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic de baixa tensió, Real Decret 842/2002
de 02 d’agost que indica que cal calcular la distància mínima a la E.T. on col·locar xarxes
de terra respecte varis paràmetres i un d’ells és la resistivitat del terreny.
El terreny en que es farà se li atribueix una resistivitat mitjana de 100 Ohms metre.
Instal·lació:
La resistència de terra prevista és de :
R1 = Resistència del cable enterrat
r = Resistivitat del terreny = 100 Ohms metre
L = Allargada xarxa equipotencial : 1288 mts

R1 =

2xr
2 x 100
---------- = ---------------- = 0,155 Ohms.
L
1288

R2 = Resistència de les piques
r = Resistivitat del terreny = 100 Ohms metre
L = Allargada de les piques = 2 mts
n = nombre de piques = 20

R2 =

r
100
---------- = -------------- = 2,50 Ohms.
nx L
20 x 2

1
1
1
1
1
------ = ------- + -------- = -------- + --------- = 6,45 + 0,40 = 6,85
R
R1
R2
0,155 2,50
R = 0,14 Ohms
Executada la instal·lació es determinarà experimentalment la resistència de terra,
que en cap cas serà superior a 10 Ohms.

4.4.- Càlcul del corrent de curtcircuit.
Segonsles taules consultives d’aclariments sobre el reglament de baixa tensió, ens
diu:
a.- Que en cas de desconèixer els paràmetres necessàris pel càlcul de la Intensitat
de curt circuit (Icc) com poden ser la longitud de cable fins al transformador, la seva
secció i material del transformador.
b.- Que per a potències normalitzades.
Cal buscar la informació sobre la protecció mde curtcircuits als vademècums de
l’empresa subministradora d’energia elèctrica.
En el nostre cas i per una potència normalitzada de 2,078 KW.

L’Escala, febrer 2012
El facultatiu autor del projecte.

5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1

DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra: INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL NUCLI DE VILA-ROBAU
EN EL MUNICIPI DE VENTALLÓ.
Emplaçament: Nucli Vila-Robau municipi de Ventalló.
Promotor: Ajuntament de Ventalló.

2

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
Topografia: terreny sensiblement pla
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic (no procedeix)
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn: zona residencial
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades (veure memòria)
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres:
(veure plànols).

3

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
INTRODUCCIÓ
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
PRIMERS AUXILIS
NORMATIVA APLICABLE

INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta
Administració.
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel
seguiment del pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l’obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure
el Pla de Seguretat i Salut.
El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment , comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva
recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:
a)

El manteniment de l’obra en bon estat i neteja

b)

L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d)

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e)

La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g)

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes

h)

L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l’obra o prop de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb
els següents principis generals:


Evitar riscos



Avaluar riscos que no es puguin evitar



Combatre els riscos a l’origen



Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció,
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut



Tenir en compte l’evolució de la tècnica



Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill



Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball



Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual



Donar les degudes instruccions als treballadors

2

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic

4

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures

5

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats
cooperatives respectes els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA


Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades



Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues…)



Riscos derivats del funcionament de grues



Caiguda de la càrrega transportada



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Cops i ensopegades



Caigudes de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Contactes elèctrics directes o indirectes



Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Sobre esforços per postures incorrectes



Bolcades de piles de materials



Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.3 ENDERROCS


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Contactes amb materials agressius



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caigudes de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Fallida de l’estructura



Sobre esforços per postures incorrectes



Acumulació i baixada de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Cops i ensopegades



Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques



Caigudes de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases



Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes



Accidents derivats de condicions atmosfèriques



Sobre esforços per postures incorrectes



Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.3.5 FONAMENTS


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Contactes amb materials agressius



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caigudes de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases



Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes



Despreniments i/o esllavissament de terres i/o roques



Contactes elèctrics directes o indirectes



Sobre esforços per postures incorrectes



Fallides d’encofrats



Fallides de recalçaments



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.6 ESTRUCTURA


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Contactes amb materials agressius



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Contactes elèctrics directes o indirectes



Sobre esforços per postures incorrectes



Fallides d’encofrats



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)



Riscos derivats de l’accés a les plantes



Riscos derivats de la pujada o recepció dels materials

3.3.7 RAM DE PALETA


Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Projecció de partícules durant el s treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Contactes amb materials agressius



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caigudes de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Sobre esforços per postures incorrectes



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.8 COBERTA


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…)



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Contactes amb materials agressius



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caigudes de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Sobre esforços per postures incorrectes



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Caigudes de pals i antenes



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS


Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Projecció de partícules durant els treballs



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Contactes amb materials agressius



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caigudes de materials, rebots



Sobre esforços per postures incorrectes



Bolcada de piles de material



Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.10 INSTAL·LACIONS


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…)



Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caigudes de materials, rebots



Emanacions de gasos en obertures de pous morts



Contactes elèctrics directes o indirectes

3.3.11



Sobre esforços per postures incorrectes



Caigudes de pals i antenes

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS
ESPECIALS (Annex II del R.D. 1627/199)

QUE

IMPLIQUEN

RISCOS

3.3.11.1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball
3.3.11.2 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible
3.3.11.3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzats pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
3.3.11.4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió
3.3.11.5 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió
3.3.11.6 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterrànies
3.3.11.7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
3.3.11.8 Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit
3.3.11.9 Treballs que impliquin l’ús d’explosius
3.3.11.10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

3.4

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA


Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l’obra



Senyalització de les zones de perill



Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de
l’obra com en relació amb els vials exteriors



Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària



Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega



Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents



Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants



Fonamentació correcta de la maquinària d’obra



Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada,blocatge, etc



Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra



Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat



Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)



Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases



Utilització de paviments antilliscants



Col·locació de xarxat en forats horitzontals



Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)



Ús de canalitzacions d’evacuació de runes , correctament instal·lades



Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides



Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL


Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules



Utilització de calçat de seguretat



Utilització de casc homologat



A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria



Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
i minimitzar el risc de talls i punxades



Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos



Utilització de mandils



Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs
amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

3.5



Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar.



Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació
amb els vials exteriors



Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega



Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)



Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3.6

NORMATIVA APLICABLE

Veure Annex

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENT APLICABLES
(en negreta les que afecten directament a la Construcció)
Data d’actualització: 30/01/1998

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

-

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimes de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción
temporales o móviles

-

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/09/97)
Disposiciones mínimes de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transpocició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligarietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en Projectes
D’edificació i obres públiques

-

Ley 31/1955 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desnvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:


RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los servicios de Prevención



RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo



RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a
escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)



RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores



RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización



RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo



RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo


RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de segurida y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual



RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilizaciós por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971



O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcció
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/01/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. De 20 de gener de 1956



O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene



O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70: 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las Industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d’errades: BOE: 31/10/86



O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad y Higiene
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86



O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/087)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento
y tramitación



O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado



O. de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE 14/03/81)



O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complemetaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)



O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto



O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto



RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo



O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d’errades: BOE: 06/04/71
Modificació:
BOE: 02/11/89




Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S’Aprova el model de Llibre d’Incidencies en obre de construcció
Resoluciones aprovatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores













R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)

L’Escala, febrer de 2012.
El Facultatiu autor del Projecte :

6.- PLÀNOLS
1.- Situació
2.- Planta amb distribució dels punts de llum
3.- Planta amb distribució dels punts de llum
4.- Esquema elèctric unifilar
5.- Esquema elèctric del quadre de comandament

