ANNEX 2
INSTAL·LACIÓ DE NOVES COLUMNES I BÀCULS
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1.

Antecedents

El present document es redacta amb l’objectiu de instal·lar noves columnes i bàculs que
formen part de l’enllumenat públic de Viladecans.

2.

Normativa contemplada i d’obligat compliment

Aquesta annex recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen el seu ús
i la forma d'execució de les obres a realitzar, complint així amb les disposicions següents:
- Instruccions tècniques complementàries per a baixa tensió Electrotècnica
- Reglament (Reial decret 842/2002 de 2 d’Agost de 2002).
- Reglament d'eficiència energètica en il·luminació d'exteriors i instal·lacions
d'instruccions tècniques complementàries (Reial decret 1890 / 2008 de 14 de
novembre de 2008).
- Instruccions d'enllumenat públic urbà publicades per la direcció de planificació del
Ministeri d'habitatge l'any 1965.
- Normes tecnològiques de construcció NTE IEE - Exterior, il·luminació (BOE)
(12.8.78).
- Norm UNE-EN 60921 en llastrats per làmpades fluorescents.
- Norm UNE-EN 60923 en llastrats per làmpades de descàrrega excloent fluorescent.
- Norm UNE-EN 60929 en balasts electrònics alimentat per c.a. per a làmpades
fluorescents.
- Normes UNE 20.324 i UNE-EN 50.102 relacionades amb imatges de protecció,
mesura i Control.
- Normes UNE-EN 60.598-2-3 i UNE-EN 60.598-2-5 lluminàries i projectors per
il·luminació l'exterior.
- Reial decret 2642 / 1985 de 18 de desembre (BOE del 24-1-86) sobre aprovació de
columnes i pols.
- Reial decret 401/1989, de 14 d'abril, pel qual determinats articles de l'anterior Reial
decret modificació (BOE de) 26-4-89).
- Ordre de 16 de maig de 1989, que contenen especificacions tècniques sobre
columnes i personal (BOE de) 15-7-89).
- Ordre de 12 de juny de 1989 (BOE del 7-7-89), és establir la certificació de
conformitat a normes com a alternativa a l'aprovació dels canelobres metàl·lics
(polonesos i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de) trànsit).
- Reial decret 1955 / 2000, de 1 de Desembre que regula les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments de autorització de
instal·lacions elèctriques.
- Particular i normalització del proveïdor d'electricitat d'estàndards d'energia elèctrica.
- Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial decret 1627 / 1997 de 24 d'octubre de 1997, el mínim de seguretat i requisits
de salut en les obres.
- Signa el Reial decret 485/1997, de 14 d'abril de 1997, sobre requisits mínims en
l'àmbit de seguretat i salut en l'obra.
- Reial decret 1215 / 1997, de 18 de juliol de 1997, sobre requisits mínims de seguretat
i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de l'obra.
- Reial decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre requisits mínims de seguretat i
salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció personal.
- Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició.
- Condicions imposades per la Agències Públic afectats i Ordenances Municipal.
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3.

Emplaçament. Descripció del sector

No hi ha un emplaçament únic. Els suports dels punts de llum a escollits es troben llistats al
corresponent annex del present plec tècnic. Per tant l’àmbit de l’obra queda comprès dins el
municipi de Viladecans.

4.

Descripció del programa i justificació de la solució adoptada

L’actuació consisteix en:
-

-

5.

Repicar les bases de les columnes, per tal de determinar la distància entre perns de
subjecció del suport per realitzar la comanda de les columnes amb les distàncies de
forats de perns de les plantilles exactes, amb l’objectiu de aprofitar els perns
existents.
Retirada de la lluminària existent.
Col·locació de un nou suport aprofitant els perns d’ancoratge existents. Només en
casos justificats es realitzarà perns químics.
Col·locació de les lluminàries existents i connexió.
Restitució del paviment igual que l’existent.

Valoració.

S’han valorat totes les actuacions possibles i tenint en compte els cost i les necessitats
establertes pel STM.
La taula següent és el resum de les tipologies relacionades a l’Annex 2.1 i quantitats
previstes a considerar.
Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

6.

Quantitat
8
6
6
7
6
6
6
7
7
59

Preu total
7.719,91
5.151,46
4.939,69
5.557,09
5.257,34
4.551,46
3.916,16
4.207,91
8.698,97
50.000,00

Pressupost total

El pressupost total d’execució és de cinquanta mil euros 50.000,00 €.
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7.

Durada de l’obra

Es preveu una durada de la intervenció de vuit mesos. Durant el període d’execució de les
tasques no es permetrà la utilització dels elements afectats i per motius de seguretat i salut
l’espai afectat per cada element romandrà tancat a persones alienes a l’obra.

8.

Materials

Tots els suports d’enllumenat tindran un reforç estructural a la seva base, format per doble
gruix de material als primers 35 cm des de la seva base, amb 4 cartel·les de reforç.
En aquest plec s’han considerat quatre tipologies de columnes:
-

Troncocòniques
Cilíndriques (Spark)
Nikolson
Especials (Vilaone) amb un radi de curvatura

Cada tipologia disposa de diferents alçades i si cal que disposin de maneguet (adaptador)
de 60 cm a la punta per col·locar la lluminària. La descripció gràfica de cada tipologia es
disposa a l’Annex 2.1
Les especificitats de cada bàcul i columna es poden trobar a la relació de partides inclosa a
l’Annex 2.2 d’aquest Plec.

Fot.1: Detall del reforç estructural de la base del suport de la columna/bàcul.
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