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PLEC DE CONDICIONS 
 

1  CONDICIONS GENERALS 

1.1  OBJECTE. 

 Aquest plec de condicions determina els requisits tècnics per a l’execució de les 
instal·lacions en quan a la distribució d’energia elèctrica. Les característiques tècniques es 
troben especificades en aquest projecte. 

1.2  DISPOSICIONS GENERALS. 

 El Contractista està obligat al cumpliment de la Reglamentació de treball, la 
contractació del Segur Obligatori, Subsidi familiar i de vellesa, Segur d’Enfermetat i totes 
aquelles reglamentacions de caràcter social vigents o que en endavant es dictin. 

 El Contractista haurà d’estar clasificat, segons Ordre del Ministerio de Hacienda del 
18 de març de 1.968,  en el Grup, Subgrup i Categoría corresponents al projecte. Igualment 
ha de ser Instal·lador, proveït del corresponent document de qualificació empresarial. 

 El Contractista haurà de prendre totes les precaucions màximes en totes les 
operacions i usos d’equips per a protegir a les persones, animals i coses dels perills 
procedents de la feina, essent al seu càrrec les responsabilitats que per aquests accidents 
s’ocasionen. 

 El Contractista mantindrà pòlissa de Segurs que protegeixi suficientment a ell i als 
seus empleats i obrers front a les responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc. en que 
uns i altres poguessin incórrer per al Contractista o per a tercers, com a consequència de 
l’execució de les feines. 

1.3  ORGANITZACIÓ DEL TREBALL. 

 El Contractista manarà les feines de la manera més eficaç per la perfecta execució 
de les mateixes i les obres es realitzaran sempre seguint les indicacions del Director d’Obra, 
a l’ampar de les condicions següents: 

1.3.1 DADES DE L' OBRA. 

 Es lliurarà al Contractista dos copies de Plànols i un Plec de Condicions del Projecte, 
així com tants plànols o dades necessiti per a la complerta execució de l’obra. 

 El Contractista podrà prendre nota o fer còpia al seu cost de la Memòria, Pressupost i 
Annexes del Projecte, així com segones còpies de tots els documents. 

 Per altre banda, el Contractista simultàniament a l’aixecament de l’Acta de Recepció 
Provisional, lliurarà plànols actualizats d’acord amb les característiques de l’obra acabada, 
lliurant al Director d’obra dos expedients complerts dels treballs realment executats. 

 No es faran per part del Contractista alteracions, correccions, omisions o variacions 
en les dades fixades en el Projecte, llevat aprovació prèvia per escrit del Director d’Obra. 

1.3.2 REPLANTEIG DE L' OBRA. 

 Abans de començar les obres, la Direcció Tècnica farà el replanteig, amb especial 
cura dels punts singulars, sent obligació del Contractista la custòdia i reposició de les 
senyals que s’estableixin al replanteig. 

 S’aixecarà per triplicat, Acta de Replanteig, signada pel Director d’Obra i pel 
representant del Contractista. 
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 Les despeses de replanteig seran a càrrec del Contractista. 

1.3.3 FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ. 

 El Contractista proporcionarà al Director d’Obra o Delegats i colaboradors, tota mena 
de facilitats per als replantejaments, reconeixements, amidaments i proves dels materials, 
així com la mà d’obra necessària per a les feines que es tinguin per objecte comprovar el 
compliment de les condicions establertes, permetent l’accés de totes les parts de l’obra, fins 
i tot als tallers o fàbriques a on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les 
obres. 

1.3.4 MATERIALS. 

 Els materials empleats a les obres seran de primera qualitat i no es podran utilitzar 
sense abans haver estat reconeguts per la Direcció Tècnica, que podran rebutjar si no 
compleixen, al seu judici, les condicions exigibles per aconseguir l’objecte que motivarà la 
seva utilitat. 

1.3.5 ASSAJOS. 

 Els assajos, anàlisis i proves que s’han de realitzar per comprovar si els materials 
compleixen amb les condiciones exigibles, es verificaran per la Direcció Tècnica, o bè, si 
aquesta ho estima oportú, pel corresponent Laboratori Oficial. 

 Totes les despeses de proves i anàlisis seran a càrrec del Contractista. 

1.3.6 NETEJA I SEGURETAT DE LES OBRES. 

 Es obligació del Contractista mantenir netes les obres i les seves inmediacions de 
runes i materials, i fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com prendre les mides i executar les feines necessàries per a que les obres ofereixin un 
bon estat d’aspecte a judici de la Direcció tècnica. 

 Es prendran les mides oportunes per a que al llarg de l’execució de les obres 
s’ofereixi seguretat absoluta, en l’empediment d’accidents que puguin ocórrer per deficiència 
en aquesta classe de precaucions; al llarg de la nit estaran els punts de treball perfectament 
il·luminats i vallats els que siguin perillosos. 

1.3.7 MEDIS AUXILIARS. 

 No s’abonaran en concepte de medis auxiliars més quantitats que les que figurin 
explícitament consignades en el pressupost, entenent que en la resta de casos el cost 
d’aquests medis es troba inclòs en els corresponents preus del pressupost. 

1.3.8 EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 El Contractista informarà al Director d’Obra de tota l’organització tècnica de les obres, 
així com de la procedència dels materials, i haurà de complimentar quantes ordres li doni 
aquest en relació amb dades extremes. 

 Les obres s’executaran conforme al Projecte i a les condicions incloses en aquest 
Plec de Condicions Generals i al Plec Particular si ho hagués i d’acord amb les 
especificacions incloses a les Condicions Tècniques. 

 El Contractista, excepte aprovació per escrit del Director d’obra, no podrà fer cap 
alteració ni modificació de qualsevol naturalesa, tant en l’execució de l’obra en relació amb 
el Projecte, com en les Condicions Tècniques especificades. 

 L’execució de les obres serà confiada a personal que els seus coneixements tècnics i 
pràctics els permeti realitzar les feines correctament, havent de tenir al capdavant del mateix 
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un tècnic suficientment especialitzat a judici del Director d’Obra. 

1.3.9 DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

 Seran a càrrec del Contractista les despeses de replanteig, inspecció i liquidació de 
les mateixes, d’acord a les disposicions vigents. 

 Seran a càrrec també del Contractista les despeses que s’originin per l’inspecció i 
vigilància no facultativa, quan la Direcció Tècnica condideri necessari establir. 

2  CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’EXECUCIÓ D’ENLLUMEN ATS PÚBLICS 

2.1  OBJECTE I CAMP D’ APLICACIÓ. 

Article 1. 

 Aquest Plec de Condicions determina les condicions mínimes acceptables per a 
l’execució de les obres de muntatge d’enllumenats públics, especificades en el corresponent 
Projecte. 

 Aquestes obres fan referència al subministrament i instal·lació dels materials 
necessaris en la construcció d’enllumenats públics.  

 Els Plecs de Condicions particulars podran modificar les presents prescripcions. 

Article 2. 

 El Contractista haurà d’atenir-se a la Normativa d’aplicació especificada en la 
Memòria del Projecte. 

2.2  EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

2.2.1 CAPÍTOL I. MATERIALS. 

Article 3. Norma General. 

 Tots els materials empleats, de qualsevol tipus i classe, incloent els no relacionats en 
aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

 Abans de la insta·lació, el contractista presentará a la Direcció Tècnica els catàlegs, 
cartes, mostres, etc, que aquesta demani. No es podran utilitzar materials sense que 
prèviament s’hagin aprovat per la Direcció Tècnica. 

 Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats 
per la Direcció Tècnica, encara després de que estiguin col·locats, si aquests no compleixen 
les condicions demanades en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats per la 
contrata  per altres que compleixin les qualitats exigides. 

Article 4. Conductors. 

 Seran de les seccions que s’especifiquen en els plànols i memòria. 

 Tots els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de cobre i tensió 
assignada 0,6/1 kV. La resistència d’aïllament i la rigidessa dielèctrica cumpliran amb lo 
establert a l’apartat 2.9 de la ITC-BT-19. 

 El Contractista informarà per escrit a la Direcció Tècnica, del nom del fabricant dels 
conductors i li enviará una mostra dels mateixos. Si el fabricant no aportés la suficient 
garantía a judici de la Direcció Tècnica, abans d’instal·lar els conductors, es comprovaran 
les característiques d’aquests en un Laboratori Oficial. Les proves es reduiran al compliment 
de les condicions anteriorment exposades. 

 No s’admetran cables que no tinguin la marca grabada en la cuberta exterior, que 
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presentin desperfectes superficials o que no estiguin en les bobines d’origen. 

 No es permetrà l’utilització de conductors de procedència diferent en un mateix 
circuit. 

 En les bobines haurà de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció. 

Article 5. Llums 

 S’utitizaran del tipus i potència de llums especificades en memòria i plànols. El 
fabricant haurà de ser de reconeguda garantía. 

 El bulb exterior será de vidre extradur i els llums només es montaran en la posició 
recomanada pel fabricant. 

 El consum, en vatis, no haurà d’excedir del +10% del nominal si es manté la tensió 
dintre del +- 5% de la nominal. 

 La data de fabricació dels llums no será anterior a sis mesos de la de muntatge en 
obra. 

Article 6. Reactàncies i condensadors. 

 Seran les adequades als llums. La seva tensió será de 230 V. 

 Només s’admetran les reactàncies i condensadors procedents d’una fàbrica 
coneguda i amb una gran solvència en el mercat. 

 Portaran inscripcions en les que s’identifiqui el nom o marca del fabricant, la tensió o 
tensions nominals en voltis, l’intensitat nominal en amperis, la frequència en hertzs, el factor 
de potència i la potència nominal del llum o llums per a les quals han sigut dissenyades. 

 Si les connexions s'efectuen mitjançant borns, regletes o terminals, s’hauran de fixar 
de tal manera que no es podran deixar-se anar o afluixar al realitzar la connexió o 
desconnexió. Els terminals, borns o regletes no s’han de fer servir per fixar cap altre 
component de la reactància o condensador.  

 Les màximes pérdues admissibles en l’equip d’alt factor seran les següents: 

 v.s.b.p. 18 W: 8 W. 
 v.s.b.p. 35 W: 12 W. 
 v.s.a.p. 70 W: 13 W. 
 v.s.a.p. 150 W: 20 W. 
 v.s.a.p. 250 W: 25 W. 
 v.m.c.c.  80 W: 12 W. 
 v.m.c.c.  125 W: 14 W. 
 v.m.c.c.  250 W: 20 W. 
 
 La reactància alimentada a la tensió nominal, subministrarà una corrent no superior 
al 5%, ni inferior al 10% de la nominal del llum. 

 La capacitat del condensador haurà de quedar-se dintre de les toleràncies indicades 
en les plaques de característiques. 

 Al llarg del funcionament de l’equip d’alt factor, no es produiran sorolls, ni vibracions 
de ninguna classe. 

 En els casos que els llums no portin l’equip incorporat, s’utilitzarà una caixa que porti 
els dispositius de connexió, protecció i compensació. 

Article 7. Protecció contra curtcircuits. 

 Cada punt de llum portarà dos cartutxos A.P.R. de com a màxim 10 A., els quals es 
montaran en portafusibles seccionables de 20 A. 
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Article 8. Caixes d’entroncament i derivació. 

 Estaran provistes de fitxes de connexió i seran com a mínim P-549, es a dir, amb 
protecció contra la pols (5), contra les projeccions d’aigua en totes direccions (4) i contra una 
energía de xoc de 20 juls (9). 

Article 9. Braços murals. 

 Seran galvanitzats, amb un pes de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

 Les dimensions seran com a mínim les especificades en el projecte, però en 
qualsevol cas resistiran sense deformació una càrrega que estará en funció del pes de la 
lluminària, segons els valors adjunts. Aquesta càrrega es suspendrà en el extrem on es 
col·loqui la lluminària. 

 Pes de la lluminària (kg)   Càrrega vertical (kg) 
1   5 
2   6 
3   8 
4   10 
5   11 
6   13 
8       15 
10   18 
12       21 
14   24 

 Els medis de subjecció, ja siguin plaques o brides, també seran galvanitzats. 

 En els casos en que els braços es coloquin sobre recolçaments de fusta, la placa 
tindrá una forma que s’adapti a la corbatura del recolçament. 

 En els punts d’entrada dels conductors es colocará una protecció suplementària de 
material aïllant a base d’anells de protecció de PVC. 

Article 10. Bàculs i columnes. 

 Seran galvanitzats, amb un pes de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

 Estaran construits en xapa d’acer, amb un espesor de 2,5 mm. quan l’alçada útil no 
sigui superior a 7 m. i de 3 mm. per alçades superiors. 

 Els bàculs resistiran sense deformació una càrrega de 30 kg. suspesa en l’extrem on 
es col·loca la lluminària, i les columnes o bàculs resistirna un esforç horitzontal d’acord amb 
els valors adjunts, on s’indica l’alçada d’aplicació a partir de la superfície del terra: 

Alçada (m.) Força horitzontal (kg) Alçada d’aplicació (m.) 
 6   50   3 
 7   50   4 
 8   70   4 
 9   70   5 
 10   70   6 
 11   90   6 
 12   90   7 
 
 En qualsevol cas, tant els braços com les columnes i els bàculs, resistiran les 
sol·licitacions previstes en la ITC-BT-09, aptat. 6.1, amb un coeficient de seguretat no 
inferior a 2,5 particularment tenint en compte l’acció del vent. 

 No hauran de permitre l’entrada de pluja ni l’acumulació d’aigua de condensació. 

 Les columnes i bàculs hauran de tenir una obertura d’accés per a la manipulació dels 
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seus elements de protecció i maniobra, almenys a 0,30 m. del terra, dotada d’una porta o 
trampilla amb grau de protecció contra la projecció d’aigua, que solament es podrà obrir 
mitjançant eines especials. 

 Quan per la seva situació o dimensions, les columnes o bàculs fixats o incorporats a 
obres de fàbrica no permetin l’instal·lació d’elements de protecció o maniobra a la base, es 
podran col·locar aquests en la part superior, en lloc apropiat, o en la pròpia obra de fàbrica. 

 Les columnes i bàculs portaran en la seva part interior i pròxim a la porta de registre, 
un cargol amb femella per fixar la terminal de la pica de terres. 

Article 11. Lluminàries. 

 Les lluminàries compliran, com a mínim, les condicions de les indicades com a tipus 
en el projecte, en especial en: 

- tipus de portallums. 
- característiques fotométriques (corbes similars). 
- resistència als agents atmosfèrics. 
- facilitat de conservació i instal·lació. 
- estètica. 
- facilitat de reposició de llums i equips. 
- condicions de funcionament dels llums, en especial la temperatura (refrigeració, protecció 
contra el fred o la calor, etc). 
- protecció, a llums i accesoris, de la humitat i resta d’agents atmosfèrics. 
- protecció dels llums a la pols i efectes mecànics. 
 
Article 12. Quadre de maniobra i control. 

 Els armaris seran de polièster amb departament separat per a l’equip de mesura, i 
com a mínim IP-549, es a dir, amb protecció contra la pols (5), contra les projeccions de 
l’aigua en totes les direccions (4) i contra una energía de xoc de 20 juls (9). 

 Tots els aparells del quadre estaran fabricats per marques comercials de reconeguda 
garantia i preparats per tensions de servei no inferior a 500 V. 

 Els fusibles seran APR, amb bases apropiades, de mode que no quedin accesibles 
parts en tensió, ni siguin necessàries eïnes especials per a la reposició dels cartutxos. El 
calibre será exactament el indicat al projecte. 

 Els interruptors i conmutadors seran rotatius i proveïts de coberta, sent les 
dimensions de les seves peces de contacte suficients per a que la temperatura en cap pugui 
excedir de 65ºC, després de funcionar una hora amb la seva intensitat nominal. La seva 
construcció ha de ser tal que permeti realitzar un mínim de maniobres d’obertura i 
tancament, de l’ordre de 10.000, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball sense 
que es produeixin desgastos excesius o avaries en els mateixos. 

 Els contactors estaran provats a 3.000 maniobres per hora i garantitzats per a cinc 
milions de maniobres, els contactors estaran recoberts de plata. La bobina de tensió tindrá 
una tensió nominal de 400 V., amb una tolerància del +- 10 %. Aquesta tolerància s’enten en 
dos sentits: en primer lloc connectarà perfectament sempre que la tensió varíï entre aquests 
límits, i en segon lloc no es produiran escalfaments excesius quan la tensió s’elevi 
indefinidament un 10% sobre la nominal. L’elevació de la temperatura de les peces 
conductores i contactors no podrà excedir de 65ºC després de funcionar una hora a la seva 
intensitat nominal. De la mateixa manera, en tres interrupcions succesives, amb tres minuts 
d’intèrval, d’una corrent amb la intensitat corresponent a la capacitat de trencament i tensió 
igual a la nominal, no s’observaran arcs prolongats, deteriorament en els contactos, ni 
avaries en els elements constitutius del contactor. 
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 En els interruptors horaris no es consideraran necessaris els dispositius astronòmics.. 
El volant o qualsevol altre peça serà de materials que no pateixin deformacions a 
temperatura ambient. La corda será eléctrica i amb reserva per a un mínim de 36 horas. LA 
seva intensitat nominal admetrà una sobrecarrega del 20 % i la tensió podrà variar en un +- 
20%. No s’acceptaran els adelantin o es retrasin més de cinc minuts al mes. 

 Els interruptors diferencials estaran dimensionats per al corrent de fuga especificada 
en projecte, podent suportar 20.000 maniobres sota la càrrega nominal. El temps de 
resposta no serà superior a 30 ms i han d'estar proveïts de botó de prova. 

 La cèl·lula fotoelèctrica tindrà alimentació a 230 V. + - 15%, amb regulació de 20 a 
200 lux. 

 Tota la resta de petit material serà presentat prèviament a la Direcció Tècnica, la qual 
estimarà si les seves condicions són suficients per a la seva instal·lació. 

Article 13. Protección de baixants. 

 Es realitzarà en tub de ferro galvanitzat de 2 "diàmetre, proveïda en el seu extrem 
superior d'un caputxó de protecció de PVC, per tal d'aconseguir estanquitat, i per evitar el 
fregament dels conductors amb les arestes vives del tub, s'utilitzarà un anell de protecció de 
PVC La subjecció del tub a la paret es realitzarà mitjançant accessoris compostos per dues 
peces, fill roscat per encastar i suport en xapa plastificat de rosca incorporada, proveït de 
tancament especial de seguretat de doble plegat. 

Article 14. Tubería per a canalitzacions soterrades. 

 S’usarà exclusivament tubería de PVC rígida dels diàmetres especificats en el 
projecte. 

Article 15. Cable fiador. 

 S'utilitzarà exclusivament cable espiral galvanitzat reforçat, de composició 1x19 + 0, 
de 6 mm. de diàmetre, en acer de resistència 140 kg / mm², el que equival a una càrrega de 
ruptura de 2.890 kg. 

 El Contractista informarà per escrit a la Direcció Tècnica del nom del fabricant i li 
enviarà una mostra del mateix. 

 En les bobines haurà de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i diàmetre. 

2.2.2 CAPITUL II. EXECUCIÓ. 

Article 16. Replanteig. 

 El replanteig de l'obra es farà per la Direcció Tècnica, amb representació del 
contractista. Es deixaran estaquetes o quantes senyalitzacions estimi convenient la Direcció 
Tècnica. Un cop acabat el replanteig, la vigilància i conservació de la senyalització aniran a 
càrrec del contractista. 

 Qualsevol nou replanteig que fos necessari, per desaparició de les senyalitzacions, 
serà novament executat per la Direcció Tècnica. 

2.2.3 CAPITULO II-A: CONDUCCIONS SUBTERRANIES. 

RASES 

Article 17. Excavación y relleno. 

 Les rases no s'excavaran fins que vagi a efectuar-se la col·locació dels tubs 
protectors, i en cap cas amb antelació superior a vuit dies. El contractista prendrà les 
disposicions convenients per deixar el menor temps possible obertes les excavacions a fi 
d'evitar accidents. 
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 Si a causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques les rases 
amenacessin esfondrar-se, han de ser apuntalades, prenent-se les mesures de seguretat 
necessàries per evitar el despreniment del terreny i que aquest sigui arrossegat per les 
aigües. 

 En el cas que se inundessin d'aigua les rases, aquestes s'hauran de buidar abans 
d'iniciar el farciment. 

 El fons de les rases s'anivellarà acuradament, retirant tots els elements punxeguts o 
tallants. Sobre el fons es dipositarà la capa de sorra que servirà de seient als tubs. 

 En el farciment de les rases es faran servir els productes de les excavacions, excepte 
quan el terreny sigui rocós, en el cas s'utilitzarà terra d'una altra procedència. Les terres de 
farciment estaran lliures d'arrels, fangs i altres materials que siguin susceptibles de 
descomposició o de deixar buits perjudicials. Després d'omplir les rases es piconaran bé, 
deixant-les així algun temps perquè les terres vagin assentant-se i no hi hagi perill de 
trencaments posteriors al paviment, una vegada que s'hagi recanvi. 

 La terra sobrant de les excavacions que no pugui ser utilitzada en el farciment de les 
rases, s'hauran de retirar aplanant i netejant el terreny circumdant. Aquestes terres hauran 
de ser transportada a un lloc on l'dipositar no ocasioni cap perjudici. 

Article 18. Col·locació dels tubs. 

 Els conductes protectors dels cables seran conformes a la ITC-BT-21, taula 9. 

 Els tubs descansaran sobre una capa de sorra de gruix no inferior a 5 cm. La 
superfície exterior dels tubs quedarà a una distància mínima de 46 cm. per sota del sòl o 
paviment acabat. 

 Es cuidarà la perfecta col·locació dels tubs, sobretot en les juntes, de manera que no 
quedin cantells vius que puguin perjudicar la protecció del cable. 

 Els tubs es col·locaran completament nets per dins, i durant l'obra es tindrà cura que 
no entrin matèries estranyes. 

 A uns 25 cm per sobre dels tubs i a uns 10 cm per sota del nivell del sòl es situarà la 
cinta senyalitzadora. 

Article 19. Creuaments amb canalitzacions o calçades. 

 En els encreuaments amb canalitzacions elèctriques o d'una altra naturalesa (aigua, 
gas, etc.) i de calçades de vies amb trànsit rodat, s'envoltaran els tubs d'una capa de 
formigó en massa amb un gruix mínim de 10 cm. 

 En els encreuaments amb canalitzacions, la longitud de tub a formigonar serà, com a 
mínim, d'1 m. a cada costat de la canalització existent, havent de ser la distància entre 
aquesta i la paret exterior dels tubs de 15 cm. almenys. 

 Al formigonar els tubs es posarà una especial cura per impedir l'entrada de lletades 
de ciment dins d'ells, sent aconsellable enganxar els tubs amb el producte apropiat. 

CIMENTACIONS DE BÀCULS i COLUMNES 

Article 20. Excavació. 

 Es refereix a l'excavació necessària per als massissos de les fonamentacions dels 
bàculs i columnes, en qualsevol classe de terreny. 

 Aquesta unitat d'obra comprèn la retirada de la terra i farcit de l'excavació resultant 
després del formigonat, esgotament d'aigües, apuntalament i quants elements siguin en 
cada cas necessaris per a la seva execució. 

 Les dimensions de les excavacions s'ajustaran el més possible a les donades en el 
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projecte o, si no a les indicades per la Direcció Tècnica. Les parets dels forats seran 
verticals. Si per qualsevol altra causa s'originés un augment en el volum de l'excavació, 
aquesta seria per compte del contractista, certificant-només el volum teòric. Quan sigui 
necessari variar les dimensions de l'excavació, es farà d'acord amb la Direcció Tècnica. 

 En terrenys inclinats, s'efectuarà una explanació del terreny. Com a regla general 
s'estipula que la profunditat de l'excavació s'ha de referir al nivell mig abans citat. 
L'explanació es perllongarà fins a 30 cm., Com a mínim, per fora de l'excavació perllongant 
després amb el talús natural de la terra circumdant. 

 El contractista prendrà les disposicions convenients per deixar el menor temps 
possible obertes les excavacions, amb l'objecte d'evitar accidents. 

 Si a causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques les fosses 
amenacessin esfondrar-se, hauran de ser apuntalats, prenent-se les mesures de seguretat 
necessàries per evitar el despreniment del terreny i que aquest sigui arrossegat per les 
aigües. 

 En el cas que penetrés aigua a les fosses, aquestes s'hauran de buidar abans del 
reblert de formigó. 

 La terra sobrant de les excavacions que no pugui ser utilitzada en el farciment de les 
fosses, s'hauran de retirar aplanant i netejant el terreny que l'envolta. Aquestes terres 
hauran de ser transportada a un lloc on en dipositar-la no ocasioni cap perjudici. 

 Es prohibeix l'ús d'aigües que procedeixin de pantans, o estiguin molt carregades de 
sals carbonoses o selenitoses. 

HORMIGON 

 El pastat de formigó s'efectuarà en formigonera o a mà, sent preferible el primer 
procediment; en el segon cas es farà sobre xapa metàl·lica de suficients dimensions per 
evitar es barregi amb terra i es procedirà primer a l'elaboració del morter de ciment i sorra, 
afegint-se a continuació la grava, i llavors se li donarà una volta a la barreja, i ha de quedar 
aquesta de color uniforme; si no passa, cal tornar a donar altres voltes fins aconseguir la 
uniformitat; un cop aconseguida s'afegirà a continuació l'aigua necessària abans d'abocar al 
forat. 

 Es farà servir formigó la dosificació sigui de 200 kg / m3. La composició normal de la 
mescla serà: 

 Ciment: 1 
 Sorra: 3 
 Grava: 6 

 La dosi d'aigua no és una dada fixa, i varia segons les circumstàncies 
climatològiques i els àrids que s'utilitzin. 

 El formigó obtingut serà de consistència plàstica, podent comprovar la seva docilitat 
per mitjà del con d'Abrams. Aquest con consisteix en un motlle tronc-cònic de 30 cm. 
d'alçada i bases de 10 i 20 cm. de diàmetre. Per a la prova es col·loca el motlle recolzat per 
la seva base major, sobre un tauler, omplint-per la seva base menor, i un cop ple de formigó 
i enrasat s'aixeca deixant caure amb compte la massa. Es mesura l'altura "H" del formigó 
format i en funció d'ella es coneix la consistència: 

Consistència H (cm.) 
Seca 30 a 28 
Plàstica 28-20 
Tova 20 a 15 
Fluïda 15 a 10 
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 En la prova no s'utilitzarà àrid de més de 5 cm. 

OTROS TRABAJOS 

Article 21. Transport i retrada de bàculs i columnes. 

 Es faran servir els mitjans auxiliars necessaris perquè durant el transport no pateixin 
les columnes i bàculs deteriorament algun. 

 L'hissat i col·locació dels bàculs i columnes s'efectuarà de manera que quedin 
perfectament aplomats en totes les direccions. 

 Les femelles dels perns de fixació han de tenir volanderes. 

 La fixació definitiva es realitzarà a base de contrafemelles. Acabada aquesta 
operació es rematarà la fonamentació amb morter de ciment. 

Article 22. Arquetes de registre. 

 Seran de les dimensions especificades en el projecte, deixant com a fons la terra 
original a fi de facilitar el drenatge. 

 El marc serà de angular 45x45x5 i la tapa, prefabricada, de formigó de Rk = 160 kg / 
cm², armat amb diàmetre 10 o metàl·lica i marc d'angular 45x45x5. En el cas de voreres 
amb terratzo, l'acabat es realitzarà fonent lloses d'idèntiques característiques. 

 El contractista prendrà les disposicions convenients per deixar el menor temps 
possible obertes les arquetes amb l'objecte d'evitar accidents. 

 Quan no hi hagi voreres, s'envoltarà el conjunt arqueta-cimentació amb vorades de 
25x15x12 prefabricats de formigó, havent de quedar la rasant a 12 cm. sobre el nivell del 
terreny natural. 

Article 23. Estesa  dels conductors. 

 L'estesa dels conductors es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i 
torçades, així com frecs perjudicials i traccions exagerades. 

 No es donarà als conductors curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 
El radi interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels 
conductors. 

Article 24. Escomeses. 

 Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran a les caixes 
situades a l'interior de les columnes i bàculs, sense empalmes a l'interior dels mateixos. 
Només es traurà l'aïllament dels conductors en la longitud que penetrin en els borns de 
connexió. 

 Els cofreds han de tenir fitxes de connexió (IV). La protecció ha de ser, com a mínim, 
IP-437, és a dir, protecció contra cossos sòlids superiors a 1 mm. (4), contra aigua de pluja 
fins a 60º de la vertical (3) i contra energia de xoc de 6 juliols (7). Els fusibles (I) seran APR 
de com a màxim 10 A, i aniran a la tapa de la caixa, de manera que aquesta faci la funció de 
seccionament. L'entrada i sortida dels conductors de la xarxa es realitzarà per la cara inferior 
de la caixa i la sortida de l'escomesa per la cara superior. 

 Les connexions es realitzaran de manera que hi hagi equilibri entre fases. 

 Quan les lluminàries no portin incorporat l'equip de reactància i condensador, aquest 
equip es fixarà sòlidament a l'interior del bàcul o columna en lloc accessible. 

Article 25. Empalmes y derivaciones. 

 Els empalmaments i derivacions es realitzaran preferiblement en les caixes 
d'escomeses descrites en l'apartat anterior. De no resultar possible es faran a les arquetes, 
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utilitzant fitxes de connexió (una per fil), les quals s'encintaran amb cinta autosoldable d'una 
rigidesa dielèctrica de 12 kV / mm, amb capes a mitja solapa i sobre d'una cinta de vinil amb 
dues capes a mitja solapa. 

 Es reduirà al mínim el nombre de connexions, però en cap cas hi haurà connexions 
al llarg de les esteses subterranies. 

Article 26. Preses de terra. 

 La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, serà 
com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei 
de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ohm. També s'admetran interruptors diferencials 
d'intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra mesura 
en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ohm i a 1 Ohm, 
respectivament. En qualsevol cas, la màxima resistència de posada a terra serà tal que, al 
llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions 
de contacte majors de 24 V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, 
quadres metàl·lics, etc.). 

 La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú 
per a totes les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control. En les 
xarxes de terra, s'instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
lluminàries, i sempre en el primer i en l'últim suport de cada línia. Els conductors de la xarxa 
de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

- Nus, de coure, de 35 mm² de secció mínima, si formen part de la 
pròpia xarxa de terra, en aquest cas aniran per fora de les canalitzacions 
dels cables d'alimentació. 

- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750 V, amb 
recobriment de color verd-groc, amb conductors de coure, de secció 
mínima 16 mm² per a xarxes subterrànies, i d'igual secció que els 
conductors de fase per a les xarxes posades, en aquest cas aniran per 
l'interior de les canalitzacions dels cables d'alimentació. 

 El conductor de protecció que uneix cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa de 
terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color 
verd-groc, i secció mínima de 16 mm² de coure. 

 Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes, 
soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra 
la corrosió. 

Article 27. Baixants. 

 En les proteccions se utilizarà, exclusivament, el tub i accesoris descrits a l’ apartat 
2.1.11. 

 Aquest tub arribarà a una alçada mínima des de terra de 2,50 m.. 

2.2.4 CAPITULO II-B. CONDUCCIONES AEREAS. 

Article 28. Col·locació dels conductors. 

 Els conductors es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant 
per a això les possibilitats d'ocultació que ofereixin les façanes dels edificis. 

 Quan s'utilitzin grapes, o cinta d'alumini, en les alineacions rectes, la separació entre 
dos punts de fixació consecutius serà, com a màxim, de 40 cm. Les grapes quedaran ben 
subjectes a les parets. 
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 Quan s'utilitzin tacs i brides, de les usuals per a xarxes trenades, aquestes seran del 
tipus especificat en el projecte. Igualment la separació serà, com a màxim, l'especificada en 
el projecte. 

 Els conductors es fixaran d'una part a una altra dels canvis de direcció i en la 
proximitat immediata de la seva entrada en caixes de derivació o altres dispositius. 

 No es donaran als conductors curvatures superiors a les admissibles per a cada 
tipus. El radi interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels 
conductors. 

 L'estesa es realitzarà amb molta cura, evitant la formació de coques i torçades, així 
com frecs perjudicials i traccions exagerades. 

 Els conductors es fixaran a una alçada no inferior a 2,50 m. del sòl 

.Article 29 Escomeses. 

 Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran a l'interior de 
caixes, sense empalmes al llarg de tota l'escomesa. Les caixes han de tenir fitxes de 
connexió bimetàl·liques i als conductors només es traurà l'aïllament en la longitud que 
penetrin en els borns de connexió. 

 Si les lluminàries porten incorporada l'equip de reactància i condensador, s'utilitzaran 
caixes de les descrites en l'apartat 2.1.6, proveïdes de dos cartutxos A.P.R. de com a màxim 
10 A., els quals es muntaran en portafusibles seccionables de 20 A. 

 Si les lluminàries no portessin incorporat l'equip de reactància i condensador, 
s'utilitzaran caixes en xapa galvanitzada de les descrites en el projecte, en què es 
col·locaran les fitxes de connexió, l'equip d'encesa i els dos cartutxos APR de 6 A. , els 
quals es muntaran en portafusibles seccionables de 20 A. La distància d'aquesta caixa a 
terra no serà inferior a 2,50 m. 

 Sigui quin sigui el tipus de caixa, l'entrada i sortida dels conductors es farà per la cara 
inferior. 

 Les connexions es realitzaran de manera que hi hagi equilibri de fases. 

 Els conductors de l'escomesa no patiran deteriorament o aixafament al seu pas per 
l'interior dels braços. La part roscada dels portalàmpades, o el seu equivalent, es connectarà 
al conductor que tingui menor tensió respecte a terra. 

Article 31. Empalmaments i derivacions. 

 Els empalmaments i derivacions s'efectuaran exclusivament en caixes de les 
descrites a l'Article 8 i l'entrada i sortida dels conductors es farà per la cara inferior. 

Es reduirà al mínim el nombre de connexions. 

Article 32. Colocación de brazos murales. 

 Es faran servir els mitjans auxiliars necessaris perquè durant el transport els braços 
no pateixin cap deteriorament. 

 Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho 
permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc., procurant deixar per sobre 
de l'ancoratge una altura de construcció almenys de 50 cm. 

 Els orificis d'encastament seran reduïts al mínim possible. 

 La posada a terra complirà les condicions indicades en el capítol II-A. 

Article 33. Creuaments. 

 Quan es passi d'un edifici a un altre, o es creuin carrers i vies transitades, s'utilitzarà 
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cable fiador del tipus descrit a l'Article 15. Aquest cable anirà proveït d'arpes galvanitzades, 
60x60x6 mm (una a cada extrem), gossets galvanitzats (dos a cada extrem), un tensor 
galvanitzat de ½ ", com mínim i guardacaps galvanitzats. 

 Als carrers i vies transitades l'alçada mínima del conductor, en la condició de fletxa 
més desfavorable, serà de 6 m. 

 L'estesa d'aquest tipus de conduccions serà tal que ambdós extrems quedin a la 
mateixa horitzontal i procurant perpendicularitat amb les façanes. 

Article 34. Pas a subterráni. 

 Es realitzarà segons l’ Article 28. 

Article 35. Palometes. 

 Seran galvanitzades, en angular 60x60x6 mm., Amb urpes d'idèntic material. La seva 
longitud serà tal que arribat l'estesa l'alçada necessària en cada cas, els extrems quedin a la 
mateixa horitzontal. 

 Si fossin necessaris tornapuntes seran d'idèntic material, però si el necessari fossin 
vents, s'utilitzarà el cable descrit en l'Article 15, amb els accessoris descrits a l'Article 33. Els 
ancoratges dels vents es faran preferiblement sobre edificis, en llocs que puguin absorbir els 
esforços a transmetre; mai es faran servir els arbres per als ancoratges. Els vents que 
puguin ser assolits sense mitjans especials des del terra, terrasses, balcons, finestres o 
altres llocs de fàcil accés a les persones, estaran interromputs per aïlladors de retenció 
apropiats. 

 En les esteses verticals, els conductors es fixaran a les palometes mitjançant 
abraçadores de doble collaret de les usades en línies trenades. 

 Quan les palometes siguin accessibles portaran una presa de terra que estarà 
d'acord al que indica Capítol II-A. 

2.2.5 CAPITULO II-C. TREBALLS COMUNS. 

Article 36. Fixació i regulació de les lluminaries. 

 Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació adequada a l'altura del punt de llum, 
ample de calçada i tipus de lluminària. En qualsevol cas el seu pla transversal de simetria 
serà perpendicular al de la calçada. 

 En les lluminàries que tinguin regulació de focus, els llums es situaran en el punt 
adequat a la seva forma geomètrica, a l'òptica de la lluminària, a l'altura del punt de llum i 
l'ample de la calçada. 

 Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, 
ròtula, etc.) un cop finalitzats el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta, de 
manera que no pugui girar o oscil·lar respecte al suport. 

Article 37. Quadre de maniobra i control. 

 Totes les parts metàl·liques (bastidor, barres suport, etc.) estaran estrictament unides 
entre si i a la presa de terra general, constituïda segons els especificat en el capítol II-A. 

 L'entrada i sortida dels conductors es realitzarà de tal manera que no faci baixar el 
grau d'estanquitat de l'armari. 

Article 38. Cél·lula fotoelèctrica. 

 S'instal·larà orientada al Nord, de tal manera que no sigui possible que rebi llum de 
cap punt de llum d'enllumenat públic, dels fars dels vehicles o de finestres pròximes. Si és 
necessari s'instal·laran pantalles de xapa galvanitzada o alumini amb les dimensions i 
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orientació que indiqui la Direcció Tècnica. 

Article 39. Mesura de il·luminació. 

 La comprovació del nivell mitjà d'enllumenat serà verificada passats els 30 dies de 
funcionament de les instal·lacions. Es prendrà una zona de la calçada compresa entre dos 
punts de llum consecutius d'una mateixa banda si aquests estan situats a portell, i entre tres 
en cas d'estar aparellats o disposats unilateralment. Els punts de llum que s'escullin estaran 
separats una distància que sigui el més propera possible a la separació mitjana. 

 En les hores de menys trànsit, i fins i tot tancant aquest, es dividirà la zona en 
rectangles de dos a tres metres de llarg mesurant-se la il·luminació horitzontal en cada un 
dels vèrtexs. Els valors obtinguts multiplicats pel factor de conservació, s'indicarà en un pla. 

 Els mesuraments es realitzaran arran de terra i, en cap cas, a una alçada superior a 
50 cm., Havent de prendre les mesures necessàries perquè no s'interfereixi la llum 
procedent de les diverses lluminàries. 

 La cèl·lula fotoelèctrica del luxòmetre es mantindrà perfectament horitzontal durant la 
lectura de il·luminació; en cas que la llum incideixi sobre el pla de la calçada en angle 
comprès entre 60º i 70º amb la vertical, es tindrà en compte el "error de cosinus". Si 
l'adaptació de l'escala del luxòmetre s'efectua mitjançant filtre, es considerarà aquest error a 
partir dels 50º. 

 Abans de procedir a aquest mesurament s'autoritzarà a l'adjudicatari a que efectuï 
una neteja de pols que s'hagués pogut dipositar sobre els reflectors i aparells. 

 La il luminació mitjana es definirà com la relació de la mínima intensitat d'il·luminació, 
a la mitjana intensitat d'il·luminació. 

Article 40. Seguretat. 

 En realitzar els treballs en vies públiques, tant urbanes com interurbanes o de 
qualsevol tipus, l'execució pugui entorpir la circulació de vehicles, es col·locaran els senyals 
indicadors que especifica el vigent Codi de la Circulació. Igualment es prendran les 
oportunes precaucions per evitar accidents de vianants, com a conseqüència de l'execució 
de l'obra. 

3  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS ELEMENTS 

3.1  INTERRUPTORS AUTOMÀTICS (GG110800) 

 Els interruptors automàtics es podran utilitzar per a la protecció de línies i circuits. 
Tots els interruptors automàtics fins a 63 A hauran d'anar proveïts d'un dispositiu de 
subjecció apressió que tal que es pugui fixar ràpidament i de manera segura a un carril 
normalitzat. 

 Els contactes dels automàtics hauran d'estar fabricats amb material resistent a la 
fusió instantània. Tots els interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les proves 
de tensió, aïllament, resistència al calor, mecànics i automatismes, exigits a aquesta classe 
de materials a les normes DIN i VDE, en les recomanacions de l'A.E.E. i la norma UNE 
20.347. 

 Sempre que sigui possible el conjunt de protecció s’instal·larà de la mateixa marca i 
model que els ja existents i es tindrà en compte la selectivitat amb les proteccions 
instal·lades aigües amunt. 

3.2  INTERRUPTORS DIFERENCIALS (GG110810) 

Els interruptors diferencials tenen per objecte evitar els corrents de derivació a terra que 
puguin ésser perillosos, sempre acompanyaran als interruptors automàtics. 
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Aquest tipus d’interruptors no permetran mai que s’arribi a una tensió de contacte de 50 V en 
zones seques i 24 V en zones mullades o conductores.  

Per dimensionar aquests interruptors es tindran en compte els següents punts:  

 Es prendrà el valor de la resistència de terra actual per determinar la calibració 
màxima de la sensibilitat de desconnexió. 

 Es calibrarà la sensibilitat de corrent diferencial, si es necessari, per garantir la 
selectivitat de la protecció en cas de efectuar una instal·lació en cascada. 

 La intensitat nominal mínima serà de 25 A i el tall s’efectuarà per bobina d’emissió en 
el cas d’interruptor de caixa emmotllada o per bloc diferencial associat en el cas 
d’interruptors modulars. 

 La sensibilitat serà de 300 mA, així doncs, la protecció a instal·lar serà de una 
sensibilitat igual o inferior a l’esmentada. 

 La capacitat de maniobra ha de garantir, tant en cas de curtcircuit com en derivació a 
terra, o simultàniament amb dues, una desconnexió perfecta. 

 A través d'ells han de passar tots els conductors que serveixin per a alimentar els 
aparells receptors. 

 S'instal·laran sobre grups d'elements que, en cas necessari, puguin posar-se fora de 
servei sense perjudicar el bon funcionament de les instal·lacions. En qualsevol cas, resta a 
judici de la Direcció Facultativa acceptar la proposta de l'instal·lador o indicar-li quins grups 
d'elements han de quedar sota la detecció de cada un dels relés diferencials. 

 En el cas d’interruptors diferencials instal·lats a circuits amb càrregues no lineals, 
serà preceptiu que tots siguin superimmunitzats de classe A. 

3.3  CONTACTOR PER A L’AUTOMATISME (GG110820) 

Marca        Telemecanique O SIMILAR 

Nom del producte      TeSys D o similar 

Nom curt del dispositiu     LC1D 

Aplicació de contactor     Càrrega resistiva 

Categoria d'ocupació      AC-1 

Nombre de pols      4P 

Composició del pol de potència    2 NA + 2 NC 

[Ue] tensió de funcionament nominal   300 V CCfor circuit d'alimentació 

       690VCA 50 Hz per circuit d'alimentació 

[Ie] intensitat de funcionament nominal   32 A (<= 60 ° C) en <= 440 V CA AC-1 
per a circuit d'alimentació 

Tipus de circuit de control     CA 50/60 Hz 

Tensió de circuit de control     230 V CA 50/60 Hz 

Composició de contactes auxiliars    1 a + 1 NC 

[UIMP] tensió nominal suportada a impuls   6 kV d'acord amb IEC 60947 

Categoria de sobretensió     III 

[Ith] intensitat tèrmica a l'aire lliure    32 A en<= 60 °C per circuit d'alimentació 

       10A en<=60 °Cfor circuit de senyalització 
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Durabilitat elèctrica      1 Mciclos 32 A AC-1 a Ue <= 440 V 

3.4  CONDUCTORS AÏLLATS: CABLES RZ1 (TIPUS AFUMEX) (GG319___)  

 El material aïllant serà a base d'EVA ó similar, ignífug, amb additius plastificats i 
estabilitzats que elevaran la resistència a l'envelliment tèrmic. 

 La instal·lació d'aquests cables s'ha de fer a temperatures no inferiors als zero graus 
centígrads. 

 Els cables amb aïllant tipus AFUMEX o similar tindran una superfície exempta de 
defectes, esquerdes i matèries estranyes, presentant un color uniforme a la capa exterior. El 
gruix de la capa aïllant serà uniforme i col·locada concèntricament respecte del conductor.  

 La rigidesa dielèctrica d'aquest cable és de 30 a 40x103 V/mm i la secció serà la que 
en cada cas concret s'especifica, tenint present els valors d'intensitat màxima admissible 
durant un temps de 0,25 segons que es pot presentar en cas de curt circuit, aquests valors 
per a conductors unipolars de coure seran com a mínim els següents, suportats sense 
deteriorament de la capa aïllant durant 0,25 segons: 

 Els materials que composen la formació d'aquests cables, corresponen als cables de 
coure de classe II, amb separadors adequats, aïllament especial i coberta exterior de 
propietats ignífugues, baixa corrosivitat toxicitat i baixa densitat i opacitat de fums. Per baixa 
tensió la coberta serà de color verd o negre (colors normalitzats per FMB). 

 Aquest conductor pot arribar a permetre una temperatura màxima de curt circuit de 
250º C, i la temperatura de servei serà de 90º C. 

El comportament dels conductors i cables front el foc complirà el següent: 

- No propagació de la flama.- Segons UNE EN 50265-2-1 

- No propagació del foc.- Segons UNE EN 50266-2-4 Categoria C. 

- Baixa emissió de fums.- Segons UNE EN 50268 

- Baixa emissió de gasos tòxics.- Segons UNE EN 50267-2-2 

- Lliure d'halògens.- Segons UNE EN 50267-2-1 

- Baix índex de corrosió: (UNE 21.147) 

3.5  CONDUCTORS DE POSADA A TERRA (GG381035) 

 Els conductors de protecció o de posada a terra que es tinguin que instal·lar amb 
coberta aïllant serà del tipus AFUMEX (RZ1), o similar segons descripció dels apartats 
anteriors. 

 Fins a seccions inferiors a 16 mm2 , la secció de la posada a terra serà igual a la de 
les seves fases. 

 Els conductors de posada a terra també podran ser de filferro de coure nu en tremp 
dur, semidur o suau.  

 Certificacions principals aplicacions els filferros de coure en funció del seu tremp 
s'usen sobre aïlladors en línies de distribució elèctrica. en connexions de neutres i posades 
a terra d'equips i sistemes elèctrics. característiques el material dels filferros ha de ser de 
coure d'alta puresa amb un contingut mínim de 99,9% de coure.  

 Es fabriquen en calibres de 0,051-107,2 mm2 (30 a 4/0 awg). temple dur, semidur o 
suau depenent de les aplicacions.  
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3.6  COFRED (GG110830) 

 Les caixes de connexió per lluminàries estan dissenyades per a la protecció contra 
contactes directes i indirectes en treballs d'instal·lació i manteniment de lluminàries per a 
enllumenat públic. 

 Una completa gamma de caixes de connexió i les seves variants i accessoris permet 
la seva utilització en tots els casos que es presenten habitualment.  

Envolvent: 

- Material: policarbonat gris RAL 7035 

- Dimensió: 156 x 64 x 64 mm 

- Adequat per bàculs o columnes amb portells d'accés de mida reduïda. 

- Muntatge: en interior de bàcul o columna 

- Diàmetre mínim columna: 65 mm Part elèctrica 

- Capacitat: alimentació tetrapolar fins a 25 mm2 

- Secció màxima de cables a cada born: 2x10 mm2 

- Tensió de treball: 230/400 V 

- Fusibles cilíndrics tipus UTE 10 x 38 mm 

- Envolvents amb protecció independent de borns d'entrada i fusibles. 

Característiques Tècniques 

• Envoltant de policarbonat color gris Ral 7035 

• Grau de protecció contra pols i aigua IP43 i contra impactes IK07 

• Gran resistència a la corrosió i als raigs ultraviolats. 

• autoextingibles, segons UNE 53.315. 

• Elevada rigidesa dielèctrica. 

• Mínima absorció d'humitat. 

• autoventilació per convecció natural sense reduir el grau de protecció indicat 

• Permet treballar entre -20ºC i 120 º C de forma contínua, i puntes de fins a 200 º C 

Directives 

• Protecció contra pols / aigua IP s / n UNE 20.324 

• Protecció contra impactes IK s / n UNE EN 50.102 

• Classe Tèrmica s / n UNE 21.305 

• Resistència a la calor o foc s / n UNE EN 60 695-2-1 / 0 

• Doble Aïllament s / n IEC 60439-1 

• Directiva Material Elèctric (B.T.) 73/23 / CEE 

Modificació Directiva (73/23 / CEE) 93/68 / CEE 

• Directiva compatibilitat electromagnètica 89/336 CEE 

Modificació Directiva (89/336 / CEE) 92/31 CEE 

Modificació Directiva (89/336 / CEE) 93/98 CEE 

El cofred escollit es de la marca Cahors o similar 



 

Estudi per millorar l'enllumenat viari al polígon industrial de 
Mercabarna dins el terme municipal de Barcelona 

 
 

 

 

 

 

DOC. NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

Referencia    0011011-C 

Designaci    DF20/1-1C  

Bornes ent (nx sec.)   5 x 16  

Bornes ent (nx sec.)   2 x 6 

Grado     IP44 

3.7  TUB METAL·LIC FLEXIBLE (GG210840) 

 Tub metal·lic flexible marca Gaestopas o similar model ecomilflex es una  manguera 
ondulada en forma d’espiral de acer galvanitzat recoberta de PVC gris per a protección de 
cables. Flexible, estanca a l’aire i l’aigua, temperatura de treball entre –20ºC y +80ºC, durant 
un breve temps fins a +100ºC. IP 65 Resistencia mecànica segons  

Tipus  ∅ int. mm  ∅ ext mm  

Pg-7 9 13 

Pg-9 11 15 

Pg-11 14 18 

Pg-13 16 20 

Pg-16 18 22 

Pg-21 23 28 

Pg-29 31 37 

Pg-36 40 47 

Pg-48 52 59 

 Els ràcors apropiats per aquest tipus de tub son el tipus “WeGe” serie 200. 

3.8  REIXETA DE VARILLA ELECTROSOLDADA (GG210850) 

 Reixeta de varilles d’acer electrosoldat amb la vora de seguretat que evita danys a 
les persones i als cables. De fàcil manipulació, el seu sistema "tallar, doblegar i unir" permet 
adaptar-se fàcilment a cada instal·lació i proporciona un estalvi de muntatge superior al 
30%. És lleugera, ofereix la màxima ventilació i neteja, proporciona gran resistència i 
elasticitat i permet la construcció d'accessoris en obra. 

 Disposa d'una amplíssima gamma d'accessoris: Suports Click, Omega, reforçats, 
sistemes per a sortida de fibra òptica així com diferents acabats / materials: La canal 
escollida atenent al lloc on anirà instal·lada i per aquesta instal·lació es la galvanitzada en 
calent segons la  UNE-EN-ISO 1461 ja que te molt bones qualitats tant en ambients humits 
com per instal·lacions a l’exterior. 

4  MANTENIMENT DE L’ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES I NSTAL·LACIONS 

 Per garantir en el transcurs del temps el valor del factor de manteniment de la 
instal·lació, es realitzaran les operacions de reposició de làmpades i neteja de lluminàries 
amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor. 

 El titular de la instal·lació serà el responsable de garantir l'execució del pla de 
manteniment de la instal·lació descrit en el projecte o memòria tècnica de disseny. 

 Les operacions de manteniment relatives a la neteja de les lluminàries i a la 
substitució de làmpades avariades les pot fer directament pel titular de la instal·lació o 
mitjançant subcontractació. 
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 Els mesuraments elèctrics i luminotècnics incloses en el pla de manteniment seran 
realitzades per un instal·lador autoritzat en baixa tensió, que ha de portar un registre 
d'operacions de manteniment, en el qual es reflecteixin els resultats de les tasques 
realitzades. 

 El registre podrà realitzar-se en un llibre o fulls de treball o un sistema informatitzat. 
En qualsevol dels casos, es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la 
instal·lació d'enllumenat exterior, hi ha de figurar, com a mínim, la següent informació: 

- El titular de la instal·lació i la ubicació d'aquesta. 

- El titular del manteniment. 

- El número d'ordre de l'operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 

- El número d'ordre de l'operació de manteniment correctiu. 

- La data d'execució. 

- Les operacions realitzades i el personal que les va realitzar. 

 A més, a fi de facilitar l'adopció de mesures d'estalvi energètic, s'ha de registrar: 

- Consum energètic anual. 

- Temps d'encesa i apagada dels punts de llum. 

- Mesura i valoració de l'energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i 
factor de potència. 

- Nivells d'il·luminació mantinguts. 

5  MESURES LUMINOTÈCNIQUES EN LES INSTAL·LACIONS D’ ENLLUMENAT 

5.1  COMPROBACIONS ABANS DE REALITZAR LES MESURES. 

5.1.1  CONDICIONS DE VALIDESA PER A LES MESURES. 

a) Geometria de la instal·lació: els càlculs i mesures seran representatius per a totes 
aquelles zones que tinguin la mateixa geometria quant a: 

- Distància entre punts de llum. 

- Alçada de muntatge dels punts de llum que intervenen en la mesura. 

- Longitud del braç, sortint i inclinació. 

- Ample de calçada. 

- Dimensions de vorals, mitjanes, etc. 

b) Tensió d'alimentació: durant la mesura es registrarà el valor de la tensió d'alimentació 
mitjançant un voltímetre registrador o, si no, es realitzaran mesures de la tensió 
d'alimentació cada 30 minuts. Si es mesuren desviacions o variacions en la tensió 
d'alimentació respecte al valor assignat de la instal·lació que puguin afectar significativament 
el flux lluminós emès per les làmpades, s'aplicaran les correccions corresponents. En cas 
d'utilitzar sistema de regulació de flux, el mesurament es durà a terme amb els equips a 
règim nominal. 

c) Influència d'altres instal·lacions: Tots els llums properes a una instal·lació alienes a 
aquesta s'han d'apagar en el moment de les mesures (inclosos els fars dels vehicles, en 
qualsevol dels sentits de circulació). 

d) Condicions meteorològiques: encara que les exigències de visibilitat són anàlogues per a 
totes les condicions meteorològiques, les mesures s'han de fer en temps sec i amb els 
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paviments nets (llevat que es dissenyi per a paviments humits, de manera que les 
condicions visuals no es deteriorin notablement durant els intervals plujosos). A més, no 
s'han d'executar les mesures si l'atmosfera no està completament lliure d'boires o boires. 

Mesurament de luminancies. 

 La mesura de la luminància mitjana i les uniformitats s'han de fer sobre el terreny, 
comparant els resultats obtinguts en el càlcul inclòs en el projecte amb els de la mesura. La 
mesura requereix un paviment usat durant un cert temps, i un tram recte de calçada de 
longitud aproximada de 250 m. 

a) luminàncies puntuals (L). 

 La mesura s'ha de fer amb luminancímetre, amb un mesurador d'angle no major de 
2'en la vertical, i entre 6'y 20'en l'horitzontal. 

b) Luminància mitjana (Lm). 

 Per a la mesura de la luminància mitjana s'utilitzarà un luminancímetre integrador, 
amb limitadors de camp que corresponguin a la superfície a mesurar: 100 m de longitud per 
l'amplada dels carrils de circulació. El punt d'observació estarà situat a 60 m abans del límit 
anterior de la zona de mesura, i el luminancímetre estarà situat a 1,5 m d'altura ia 1/4 de 
l'ample de la calçada, mesurat des del límit exterior en l'últim carril . 

 El mètode de referència per comprovar la luminància mitjana dinàmica consisteix a 
fer dues mesures amb el luminancímetre integrador, un començant la zona de mesura entre 
dos llums i una altra coincidint amb una de les lluminàries (en el cas d'una disposició a 
portell, entre dos llums en diferents carrils). 

 La mitjana d'aquestes dues mesures és una bona aproximació a la luminància 
mitjana dinàmica. 

Mesurament de il·luminancies. 

 La mesura es realitzarà amb un il·luminancímetre, també anomenat luxòmetre, que 
haurà de complir les següents exigències: 

a) Ha de tenir un rang de mesura adequat, d'acord amb els nivells a mesurar i estar calibrat 
per un laboratori acreditat. 

b) Ha de disposar de correcció del cosinus fins a un angle de 85º. 

c) Tindrà correcció cromàtica, segons CIE 69: 1987 d'acord amb la distribució espectral de 
les fonts lluminoses emprades i la seva resposta s'ajustarà a la corba mitjana de sensibilitat 
V (I). 

d) El coeficient d'error per temperatura ha d'estar especificat per marge de les temperatures 
de funcionament previstes durant el seu ús. 

e) La fotocèl·lula d'luxòmetre estarà muntada sobre un sistema que permeti que aquesta es 
mantingui horitzontal en qualsevol punt de mesura. 

 Les mesures es realitzaran sobre la capa de rodament de la calçada, en els punts 
determinats en la retícula de càlcul del projecte. Totes les lluminàries que intervenen en la 
mesura i formen part de la instal·lació d'enllumenat, han d'estar lliures d'obstacles i podran 
veure des de la fotocèl·lula. 

 Una reducció de la retícula de mesura, pel que fa a la de càlcul, serà admissible quan 
no modifiqui els valors mínims, màxims i mitjans en + - 5%. 

5.1.2 COMPROBACIÓ DE LES MESURES LUMINOTECNIQUES. 

 Els valors mitjos de les magnituts mesurades no diferiran mes d’un 10 % respecte als 
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valors de càlcul de projecte. 

5.2  MESURAMENT DE LUMINANCIES. 

 La luminància en un punt de la calçada s'obté mitjançant la fórmula: 

L = � (l • r / h²) 

on el sumatori (�) comprèn tots els llums de la instal·lació considerada. Els valors de la 
intensitat lluminosa (l) i del coeficient de luminància reduït (f) s'obtenen per interpolació 
quadràtica en la matriu d'intensitats del llum i en la taula de reflexió del paviment. Finalment, 
la variable (h) és l'altura de la lluminària. 

 Un cop finalitzada la instal·lació de l'enllumenat exterior, es procedirà a fer els 
mesuraments luminotècnics, a fi de comprovar els resultats del projecte. La retícula de 
mesura que es concreta més endavant és la que s'utilitzarà en les mesures de camp. No 
obstant això, es poden utilitzar altres retícules en el càlcul del projecte sempre que 
incorporin un major nombre de punts.. 

5.2.1 SELECCIÓ DE LA RETÍCULA DE MESURA. 

 La retícula de mesurament és el conjunt de punts en els que en el projecte es 
calculen els valors de luminància. En sentit longitudinal, la retícula ha de cobrir el tram de 
calçada comprès entre dos llums consecutives del mateix costat. En sentit transversal, ha 
d'abraçar l'amplada definit per l'àrea de referència (normalment l'amplada del carril de 
trànsit). 

 Els punts de mesura es disposaran, uniformement separats, com mostra la figura 1 
de la ITC-EA-07, sent la seva separació longitudinal D, no superior a 5 m, i la seva separació 
transversal d, no superior a 1,5 m. El nombre mínim de punts en la direcció longitudinal N, o 
transversal n, serà de 3. 

5.2.2 POSICIÓ DE L’OBSERVADOR. 

 L'observador es col·locarà a 1,5 m d'altura sobre la superfície de la calçada i en 
sentit longitudinal, a 60 m de la primera línia transversal de punts de càlcul. En sentit 
transversal es situarà a: 

a) 1/4 d'ample total de la calçada, mesurat des de la vora dret de la mateixa (costat oposat al 
dels punts de llum en implantació unilateral), per a la mesura de la luminància mitjana Lm i 
de la uniformitat global Uo i 

b) en el centre de cada un dels carrils del sentit considerat per a la mesura de la uniformitat 
longitudinal Ul, per a cada sentit de circulació. 

5.2.3 AREA LÍMIT. 

 Per tal d'evitar l'efecte d'altres instal·lacions d'enllumenat en els valors mesurats de 
luminància d'una instal·lació, s'estableix una àrea límit dins de la qual s'ha d'apagar durant el 
mesurament qualsevol llum que no pertanyi a la instal·lació. 

 La figura 4 de la ITC-EA-07 reflecteix l'àrea límit esmentada anteriorment, on H 
l'altura de muntatge de les llums de la instal·lació considerada.. 

5.3  MESURAMENT DE IL·LUMINANCIES. 

 La il·luminancia horitzontal en un punt de la calçada s'expressa mitjançant: 

E = � (l • cos3 � / h²) 

 On I és la intensitat lluminosa, � l'angle format per la direcció d'incidència en el punt 
amb la vertical i h l'altura de la lluminària. El sumatori (�) comprèn tots els llums de la 



 

Estudi per millorar l'enllumenat viari al polígon industrial de 
Mercabarna dins el terme municipal de Barcelona 

 
 

 

 

 

 

DOC. NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

instal·lació. 

5.3.1 SELECCIÓ DE LA RETÍCULA DE MESURA. 

 La retícula de mesurament és el conjunt de punts en els que en el projecte es 
calculen els valors d'il·luminació. En sentit longitudinal, la retícula ha de cobrir el tram de 
superfície il·luminada comprès entre dos llums consecutives. En sentit transversal, ha 
d'abraçar l'amplada d'àrea aplicable, tal com es representa a la figura 5 de la ITC-EA-07. 

 Els punts de mesura es disposaran, uniformement separats i cobrint tota l'àrea 
aplicable, com mostra la figura 5, sent la seva separació longitudinal D, no superior a 3 m, i 
la seva separació transversal d, no superior a 1 m. El nombre mínim de punts en la direcció 
longitudinal N serà de 3. 

5.3.2 AREA LÍMIT. 

 Per tal d'evitar l'efecte d'altres instal·lacions d'enllumenat en els valors mesurats 
d'il·luminància d'una instal·lació, s'estableix una àrea límit dins de la qual s'ha d'apagar 
durant la mesura, qualsevol llum que no pertanyi a la instal·lació. 

 L'àrea límit a considerar aquesta definida per una distància al punt de mesura de 5 
vegades l'altura de muntatge H de les llums de la instal·lació considerada. 

5.3.3 METODE SIMPLIFICAT DE MESURA DE LA IL·LUMINÀNCIA MI TJANA. 

 El mètode denominat dels "nou punts" permet determinar de manera simplificada, la 
il·luminació mitjana (Em), així com també les uniformitats mitjana (Um) i general (Ug). 

 A partir del mesurament de la il · luminació en quinze punts de la calçada (vegeu fig. 
6 de la ITC-EA-07), es determinarà la il·luminació mitjana horitzontal (Em) mitjançant una 
mitjana ponderada, d'acord amb l'anomenat mètode dels "nou punts". 

 Mitjançant el luxòmetre es mesura la il · luminació en els quinze punts resultants de 
la intersecció de les abscisses B, C, D, amb les ordenades 1, 2, 3, 4 i 5, de la figura 6. 

 Tenint en compte una eventual inclinació de les lluminàries cap a un costat o un altre, 
s'ha d'adoptar com a mesura real de la il·luminació en el punt teòric P1 la mitjana aritmètica 
de les mesures obtingudes en els punts B1 i B5 i així successivament, tal com consta a la 
taula que s'adjunta més endavant. 

 La il luminació mitjana és la següent: 

 Em = E1 + 2E2 + E3 + 2E4 + 4E5 + 2E6 + E7 + 2E8 + E9  / 16 
On: 
E1 = (B1 + B5) /2 
E2 = (C1 + C5) /2 
E3 = (D1 + D5) /2 
E4 = (B2 + B4) /2 
E5 = (C2 + C4) /2 
E6 = (D2 + D4) /2 
E7 = B3 
E8 = C3 
E9 =D3 
 La uniformitat mitjana (Um) d'il·luminació és el quocient entre el valor mínim de les 
il·luminacions Ei calculades anteriorment i la il·luminació mitjana (Em). 

 La uniformitat general o extrema (Ug) es calcula dividint el valor mínim de de les 
il·luminacions Ei entre el valor màxim d'aquestes il·luminàncies. 
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6  NORMATIVA D’APLICACIÓ 

A més a més de les normes esmentades en les clàusules d'aquest Plec, s'aplicaran, en 
absència de prescripcions que fan referència als materials, components i equips, per al seu 
muntatge, proves i assaigs, les normes U.N.E. aplicables a criteri de l'Enginyer Director de 
les obres. 

En absència de les normes U.N.E. s'aplicaran les normes específiques determinades 
contradictòriament pel Contractista i l'Enginyer Director de les obres, i per fi també serán 
d'aplicació: 

- El Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Construcció d'Obres de l'Estat 
vigent (Decret 3854/1970 del 31 de Desembre). 

- El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Normes U.N.E. aplicables als materials i als seus assaigs, inclosos en el present 
Projecte. 

- Reglament Electrònic de Baixa Tensió, Decret 2413/1973 de 20 de Setembre i llurs 
instruccions complementàries MI-BT, segons O.M. de 31 d'Octubre de 1973. 

- Reglament de Seguretat i Higiene al Treball. Ordre del 20 de maig de 1952, i 
modificacions posteriors. 

- Les normes per a treballs al Ferrocarril Metropolità de Barcelona, de Seguretat i 
Salut, del document número 1. 

- UNE 20-109-73: Aparells elèctrics per a baixa tensió. 

- UNE 20-119: Auxiliars de comandament: prescripcions generals i contactors. 

- UNE 20-098: Conjunts d’aparells de baixa tensió muntats a fàbrica. 

- HD 384 – UNE 20-460: Instal·lacions elèctriques a edificis. 

- UNE 20-432 i UNE 20-427: Assaigs de no propagació d’incendis, corresponent a la 
norma IEC-321-1 

- UNE 21-147.1: Requisits de baixa corrosió, toxicitat, i baixa densitat de fums, 
corresponent a la norma IEC-754.1 

- No propagació de la flama.- A aquest respecte, satisfà les especificacions de la 
Norma UNE 20432-1 (IEC 332-1), CEI 20.35, NF-C 32070-C2, BS-4066.1 i la VDE-
0472d. 

- No propagació del foc.- Supera les exigències de la Norma IEEE 383-74, que 
s'utilitza per a verificar la no propagació del foc en els cables de les Centrals 
Nuclears. 

- Baixa emissió de fums.- La quantitat de fums emes sos per aquests materials segons 
la Norma 21172 (IEC 1034) és inferior al 10% als que desprenen els convencionals, 
T1>60%. 

- Baixa emissió de gasos tòxics.- L'índex de toxicitat (It) és inferior a 2, segons Norma 
UNE 21172-1,2, IEC 1034-1,2. 

- Lliure d'halògens.- Segons Norma UNE 21147-1 (IEC 754-1, BS 6425-1), total 
absència d'halògens. 

- Baix índex de corrosió: (UNE 21.147) 

- IEC 255-4: Proves de pertorbacions a alta freqüència. 

- IEC 65: Proves de trens d’impulsos. 
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- IEC 801: Resistència a les pertorbacions per descàrregues electrostàtiques i pels 
camps de radiació electromagnètica. 

- EN 50081, EN 50082 i EN 90081-1: La compatibilitat electromagnètica (EMC) serà la 
descrita, particularment els “nivells resolencials” descrits en la EN 90081-1 

- L’autòmat programable, PLC, haurà de complir la norma IEC que surti de la comissió 
65. 
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PAVELLÓ E 
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ANNEX 
 

1  OBJECTE DE L’ ANNEX 

 L’ Objecte del present annex es definir la nova alimentació elèctrica de les lluminàries 
instal·lades sobre les marquesines dels pavellons corresponent al “ESTUDI PER MILLORAR 
L'ENLLUMENAT VIARI AL POLÍGON INDUSTRIAL DE MERCABARNA”, situat al Terme 
Municipal de BARCELONA. 

2  SISTEMA ESCOLLIT DE DISTRIBUCIÓ I ALIMENTACIÓ A RECEPTORS 

 L’alimentació a receptors de cada pavelló, s’ha previst mitjantçant tres circuïts, 
anomenats C3, C4 i C5. Els cables d’aquestes línies viatjaran per la safata rejiband donant 
alimentació elèctrica a cada lluminària, el màxim de conductors a instal·lar dins la canal serà 
de 3 cables tetrapolars de secció, un d’ ells de 4 x 4 mm2 i els altres dos de 4 x 6 mm2. S’ha 
previst un únic punt de sortida, per la façana costat mar, des del quadre a l’exterior 

- El circuït C3 donarà servei a quatre lluminàries de cadascuna de les façanes PRAT i 
BCN que son les que il·luminen els carrers transversals, s’ha escollit les lluminàries 
dels vèrtex del pavelló i les dues centrals, les dels extrems marquen el gàlib de 
l’edifici i les central il·luminarà possibles accessos dins els pavellons en horari 
nocturn. Aquest circuït s’ha anomenat vials 1 i el seu automatisme estarà governat 
pel sistema de control mitjantçant un contactor, instal·lat al quadre de distribució. 
Aquesta sortida d’alimentació, estarà protegida amb un interruptor magnetotèrmic de 
10 A i un interruptor diferencial de com a màxim 40 A i 300 mA de sensibilitat. 

- La resta de les lluminàries del pavelló es reparteixen en dos circuïts elèctrics 
independents C4 i C5 que alimentaran alternativament les lluminàries, les sortides 
d’alimentació, estaran protegides amb un interruptor magnetotèrmic de 16 A i un 
interruptor diferencial de com a màxim 40 A i 300 mA de sensibilitat per a cada 
circuït. L’automatisme estarà governat pel sistema de control mitjantçant un contactor 
comú pels dos circuïts, instal·lat al quadre de distribució. Aquest circuït s’ha 
anomenat vials 2. 

3  SISTEMA ESCOLLIT DE POSADA A TERRA 

 A rel de les converses mantingudes amb el projectista que realitzarà l’estudi pèr a 
remodelar el quadres elèctrics i l’enllumenat inferior de les marquesines mitjantçant pantalles 
estanques de fluorescents, es va convenir de instal·lar una safata rejiband perimetral, al 
voltant de cada pavelló, aquesta safata estarà compartida per a les dues instal·lacions, 
l’enllumenta inferior de les marquesines i l’enllumenat viari. 

A continuació exposarem els requeriments necessaris per a poder posar en normativa la 
instal·laciío d’enllumenat viari i que cal que es tingui en compte alhora de realitzar aquesta 
primera actuació: 

- La safata rejiband per a donar compliment al REBT, cal posar-la a terra, es proposa 
que se instal·li un cable de coure nu de 1 x 35 mm2, en tot el seu recorregut, des 
d’aquest cable de terres es donarà terra a la marquesina i als suports de les 
lluminàries, de tal manera que assegurem la equipotencialitat entre ambdós 
sistemes. 

- El cable de terra nu sortirà de la cambra de BT del mateix borner de terres de 
quadre, els primers metres fins arribar a la canal es farà amb cable de la mateixa 
secció aïllat. De tal manera que assegurem un terra únic per a tota la instal·lació. 

- Per a realitzar les equipòtencialitats unirem el cable que transcorre per la safata, 
mitjantçant els corresponents terminals i brides amb la marquesina. S’han previst 8 
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punts de connexió 2 per cada façana. 

- Des del cable que transcorre per la safata mitjantçant els corresponents terminals i 
brides, es durà un altre cable, aquest cop serà aïllat i de color groc verd, fins al 
terminal de terra previst al interior dels cofreds de protecció de les lluminàries, aquest 
cable tindrà una secció 1 x 6 mm2 . En el terminal de terra de dins els cofreds es 
connectarà el cable de terra de l’escomesa a la lluminària i també altre cable que 
tidrà per objectiu posar a terra els suports de les lluminàries que caldrà fixar-lo amb 
els corresponents cargols autorroscants. 

4   SISTEMES DE CÀLCUL 

- Els càlculs s’ han realitzat mitjançant programa informàtic de càlculs de línies per 
enllumenat públic, en el present annex s’ inclouen les sortides per impressora de la 
base de introducció de dades i resultats que s’ han aconseguit en cadascun dels 
casos. 

Fórmules Generals 

Utilitzarem les següents: 
Sistema Trifàsic 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 

Sistema Monofàsic: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 

On: 
Pc = Potencia de Càlcul en Watts. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos ϕ = Cosinus de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 
Fórmula Conductivitat Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Sent, 
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables soterrats = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensitat prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  
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Fórmules Sobrecarregues  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
On: 
Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció regulables, In es la intensitat de regulació 
escollida. 
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la pràctica I2 se toma igual: 
 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per a los interruptores automàtics (1,45 In com a 
màxim). 
 - a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In). 
 
Fórmules Curtcircuit  
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Sent, 
IpccI: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
U: Tensió trifàsica en V. 
Zt: Impedància total en mohm, aigües a dalt del punt de c.c. (sense incloure la línia o circuit del estudi). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Sent, 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. a final de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
UF: Tensió monofàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuït (por tant es igual a la impedància en origen mas la 
pròpia del conductor o línia). 
 
* La impedància total fins al punt de curtcircuit serà: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Sent, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistències de las línies aigües arriba fins a el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactàncies de las línies aigües arriba fins a el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistència de la línia en mohm. 
X: Reactància de la línia en mohm. 
L: Longitud de la línia en m. 
CR: Coeficient de resistivitat, extret de les condiciones generales de c.c. 

K: Conductivitat del metall. 
S: Secció de la línia en mm². 
Xu: Reactància de la línia, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Sent, 
tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 
Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor y del seu aïllament. 
S: Secció de la línia en mm². 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Sent, 
tficc: temps de fusió d’ un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit. 
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IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Sent, 
Lmax: Longitud màxima de conductor protegida a c.c. (m) (per a protecció per fusibles) 
UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat 
S: Secció del conductor (mm²) 
Xu: Reactància por unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficient de tensió. 
CR = 1,5: Es el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg. 

 
* Corbes vàlides.(Per a protecció de Interruptores automàtics dotats de Relé electromagnètic). 
 
CORBA B   IMAG = 5 In 
CORBA C   IMAG = 10 In 
CORBA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
Fórmules Resistència a Terra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ / P  
Sent,  
Rt: Resistència a terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
P: Perímetre de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
Sent,  
Rt: Resistència a terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrat horitzontalment  
 
 Rt = 2 · ρ / L  
Sent,  
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Associació en paral·lel de varis elèctrodes  
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
Sent,  
Rt: Resistència a terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las piques (m)  
P: Perímetre de las plaques (m)  
 



 

Estudi per millorar l'enllumenat viari al polígon industrial de 
Mercabarna dins el terme municipal de Barcelona 

 
 

 

 

 

 

ANNEX ENNLLUMENAT VIARI 

Red Enllumenat Públic 1 
 
Las característiques generals de la xarxa son: 
 
Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 

Resultats obtinguts per a las distintes branques i nusos: 

Línia 
Nus 

Orig. 

Nus 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

Xu(mΩ/m) 
Safata./Design./Polar. 

I.Cálcul 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA)  

Secció 

(mm2) 

I. Admisi. 

(A)/Fc 

D.tub 

(mm) 

1 1 2 15 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 11,69 16 25/.300 4x6 21,09/0,57  

2 2 3 6 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85   4x6 21,09/0,57  

3 3 4 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,2   4x6 21,09/0,57  

4 4 5 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 4,55   4x6 21,09/0,57  

5 5 6 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,9   4x6 21,09/0,57  

6 6 7 20 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25   4x6 21,09/0,57  

7 7 8 45 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x6 21,09/0,57  

8 8 9 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x6 21,09/0,57  

9 9 10 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x6 21,09/0,57  

10 10 11 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x6 21,09/0,57  

11 2 12 18 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85   4x6 21,09/0,57  

12 12 13 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,2   4x6 21,09/0,57  

13 13 14 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 4,55   4x6 21,09/0,57  

14 14 15 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,9   4x6 21,09/0,57  

15 15 16 8 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25   4x6 21,09/0,57  

16 16 17 54 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x6 21,09/0,57  

17 17 18 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x6 21,09/0,57  

18 18 19 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x6 21,09/0,57  

19 19 20 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x6 21,09/0,57  

20 3 21 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

21 4 22 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

22 5 23 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

23 6 24 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

24 7 25 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

25 8 26 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 
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26 9 27 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

27 10 28 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

28 11 29 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

29 12 30 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

30 13 31 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

31 14 32 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

32 15 33 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

33 16 34 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

34 17 35 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

35 18 36 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

36 19 37 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

37 20 38 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

38 1 39 18 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 11,69 16 25/.300 4x6 37/1 25 

39 39 40 18 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 5,85   4x6 37/1 25 

40 40 41 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 5,2   4x6 37/1 25 

41 41 42 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 4,55   4x6 37/1 25 

42 42 43 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 3,9   4x6 37/1 25 

43 43 44 45 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 3,25   4x6 37/1 25 

44 44 45 20 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x6 37/1 25 

45 45 46 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x6 37/1 25 

46 46 47 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x6 37/1 25 

47 47 48 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x6 37/1 25 

48 39 49 6 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 5,85   4x6 37/1 25 

49 49 50 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 5,2   4x6 37/1 25 

50 50 51 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 4,55   4x6 37/1 25 

51 51 52 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 3,9   4x6 37/1 25 

52 52 53 60 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 3,25   4x6 37/1 25 

53 53 54 10 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x6 37/1 25 

54 54 55 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x6 37/1 25 

55 55 56 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x6 37/1 25 

56 56 57 24 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x6 37/1 25 

57 40 58 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

58 41 59 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 
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59 42 60 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

60 43 61 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

61 44 62 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

62 45 63 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

63 46 64 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

64 47 65 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

65 48 66 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

66 49 67 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

67 50 68 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

68 51 69 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

69 52 70 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

70 53 71 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

71 54 72 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

72 55 73 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

73 56 74 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

74 57 75 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

75 1 76 15 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 5,2 10 25/.300 4x4 30/1 20 

76 76 77 96 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x4 30/1 20 

77 77 78 14 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x4 30/1 20 

78 78 79 14 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x4 30/1 20 

79 79 80 14 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x4 30/1 20 

80 76 81 96 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x4 30/1 20 

81 81 82 14 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x4 30/1 20 

82 82 83 14 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x4 30/1 20 

83 83 84 14 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x4 30/1 20 

84 77 85 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

85 78 86 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

86 79 87 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

87 80 88 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

88 81 89 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

89 82 90 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

90 83 91 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

91 84 92 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 
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Nus C.d.t.(V) 
Tensió 

Nus(V) 
C.d.t.(%) Carga Nus 

1 0 400 0 (19.800 W) 

2 -0,904 399,096 0,226 (0 W) 

3 -1,085 398,915 0,271 (0 W) 

4 -1,728 398,272 0,432 (0 W) 

5 -2,29 397,71 0,573 (0 W) 

6 -2,772 397,228 0,693 (0 W) 

7 -3,107 396,893 0,777 (0 W) 

8 -3,71 396,29 0,927 (0 W) 

9 -3,951 396,049 0,988 (0 W) 

10 -4,112 395,888 1,028 (0 W) 

11 -4,192 395,808 1,048 (0 W) 

12 -1,446 398,554 0,362 (0 W) 

13 -2,089 397,911 0,522 (0 W) 

14 -2,652 397,348 0,663 (0 W) 

15 -3,134 396,866 0,783 (0 W) 

16 -3,268 396,732 0,817 (0 W) 

17 -3,991 396,009 0,998 (0 W) 

18 -4,232 395,768 1,058 (0 W) 

19 -4,393 395,607 1,098 (0 W) 

20 -4,473 395,527 1,118 (0 W) 

21 -0,849 229,151 0,369 (-450 W) 

22 -1,22 228,78 0,531 (-450 W) 

23 -1,545 228,455 0,672 (-450 W) 

24 -1,823 228,177 0,793 (-450 W) 

25 -2,017 227,983 0,877 (-450 W) 

26 -2,365 227,635 1,028 (-450 W) 

27 -2,504 227,496 1,089 (-450 W) 

28 -2,597 227,403 1,129 (-450 W) 

29 -2,643 227,357 1,149 (-450 W) 

30 -1,058 228,942 0,46 (-450 W) 

31 -1,429 228,571 0,621 (-450 W) 

32 -1,754 228,246 0,762 (-450 W) 
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33 -2,032 227,968 0,884 (-450 W) 

34 -2,109 227,891 0,917 (-450 W) 

35 -2,527 227,473 1,099 (-450 W) 

36 -2,666 227,334 1,159 (-450 W) 

37 -2,759 227,241 1,2 (-450 W) 

38 -2,805 227,195 1,22 (-450 W) 

39 -1,085 398,915 0,271 (0 W) 

40 -1,627 398,373 0,407 (0 W) 

41 -2,27 397,73 0,568 (0 W) 

42 -2,833 397,167 0,708 (0 W) 

43 -3,315 396,685 0,829 (0 W) 

44 -4,068 395,932 1,017 (0 W) 

45 -4,336 395,664 1,084 (0 W) 

46 -4,577 395,423 1,144 (0 W) 

47 -4,738 395,262 1,184 (0 W) 

48 -4,818 395,182 1,205 (0 W) 

49 -1,266 398,734 0,316 (0 W) 

50 -1,908 398,092 0,477 (0 W) 

51 -2,471 397,529 0,618 (0 W) 

52 -2,953 397,047 0,738 (0 W) 

53 -3,958 396,042 0,989 (0 W) 

54 -4,092 395,908 1,023 (0 W) 

55 -4,333 395,667 1,083 (0 W) 

56 -4,493 395,507 1,123 (0 W) 

57 -4,574 395,426 1,143 (0 W) 

58 -1,162 228,838 0,505 (-450 W) 

59 -1,533 228,467 0,667 (-450 W) 

60 -1,858 228,142 0,808 (-450 W) 

61 -2,137 227,863 0,929 (-450 W) 

62 -2,571 227,429 1,118 (-450 W) 

63 -2,726 227,274 1,185 (-450 W) 

64 -2,865 227,135 1,246 (-450 W) 

65 -2,958 227,042 1,286 (-450 W) 
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66 -3,004 226,996 1,306* (-450 W) 

67 -0,953 229,047 0,415 (-450 W) 

68 -1,325 228,675 0,576 (-450 W) 

69 -1,649 228,351 0,717 (-450 W) 

70 -1,928 228,072 0,838 (-450 W) 

71 -2,508 227,492 1,09 (-450 W) 

72 -2,585 227,415 1,124 (-450 W) 

73 -2,724 227,276 1,184 (-450 W) 

74 -2,817 227,183 1,225 (-450 W) 

75 -2,863 227,137 1,245 (-450 W) 

76 -0,603 399,397 0,151 (0 W) 

77 -2,531 397,469 0,633 (0 W) 

78 -2,742 397,258 0,686 (0 W) 

79 -2,883 397,117 0,721 (0 W) 

80 -2,953 397,047 0,738 (0 W) 

81 -2,531 397,469 0,633 (0 W) 

82 -2,742 397,258 0,686 (0 W) 

83 -2,883 397,117 0,721 (0 W) 

84 -2,953 397,047 0,738 (0 W) 

85 -1,684 228,316 0,732 (-450 W) 

86 -1,806 228,194 0,785 (-450 W) 

87 -1,887 228,113 0,82 (-450 W) 

88 -1,928 228,072 0,838 (-450 W) 

89 -1,684 228,316 0,732 (-450 W) 

90 -1,806 228,194 0,785 (-450 W) 

91 -1,887 228,113 0,82 (-450 W) 

92 -1,928 228,072 0,838 (-450 W) 

 

NOTA:  

- * Nus de major c.d.t.  

 



 

Estudi per millorar l'enllumenat viari al polígon industrial de 
Mercabarna dins el terme municipal de Barcelona 

 
 

 

 

 

 

ANNEX ENNLLUMENAT VIARI 

Caiguda de tensió total en els diferents itineraris:  

  1-2-3-21 = 0.37 % 

  1-2-3-4-22 = 0.53 % 

  1-2-3-4-5-23 = 0.67 % 

  1-2-3-4-5-6-24 = 0.79 % 

  1-2-3-4-5-6-7-25 = 0.88 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-26 = 1.03 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-27 = 1.09 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-28 = 1.13 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-29 = 1.15 % 

  1-2-12-30 = 0.46 % 

  1-2-12-13-31 = 0.62 % 

  1-2-12-13-14-32 = 0.76 % 

  1-2-12-13-14-15-33 = 0.88 % 

  1-2-12-13-14-15-16-34 = 0.92 % 

  1-2-12-13-14-15-16-17-35 = 1.1 % 

  1-2-12-13-14-15-16-17-18-36 = 1.16 % 

  1-2-12-13-14-15-16-17-18-19-37 = 1.2 % 

  1-2-12-13-14-15-16-17-18-19-20-38 = 1.22 % 

  1-39-40-58 = 0.51 % 

  1-39-40-41-59 = 0.67 % 

  1-39-40-41-42-60 = 0.81 % 

  1-39-40-41-42-43-61 = 0.93 % 

  1-39-40-41-42-43-44-62 = 1.12 % 

  1-39-40-41-42-43-44-45-63 = 1.19 % 

  1-39-40-41-42-43-44-45-46-64 = 1.25 % 

  1-39-40-41-42-43-44-45-46-47-65 = 1.29 % 

  1-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-66 = 1.31 % 

  1-39-49-67 = 0.41 % 

  1-39-49-50-68 = 0.58 % 

  1-39-49-50-51-69 = 0.72 % 

  1-39-49-50-51-52-70 = 0.84 % 
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  1-39-49-50-51-52-53-71 = 1.09 % 

  1-39-49-50-51-52-53-54-72 = 1.12 % 

  1-39-49-50-51-52-53-54-55-73 = 1.18 % 

  1-39-49-50-51-52-53-54-55-56-74 = 1.22 % 

  1-39-49-50-51-52-53-54-55-56-57-75 = 1.24 % 

  1-76-77-85 = 0.73 % 

  1-76-77-78-86 = 0.79 % 

  1-76-77-78-79-87 = 0.82 % 

  1-76-77-78-79-80-88 = 0.84 % 

  1-76-81-89 = 0.73 % 

  1-76-81-82-90 = 0.79 % 

  1-76-81-82-83-91 = 0.82 % 

  1-76-81-82-83-84-92 = 0.84 % 

 

Resultats Curtcircuit:  

Línia 
Nus 

Orig. 
Nus Dest. 

IpccI 

(kA) 

P de C 

(kA) 
IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Corbes 

1 1 2 12 15 1.354,64 0,4  16; B 

2 2 3 2,72  1.030,55 0,69   

3 3 4 2,07  526,08 2,66   

4 4 5 1,056  353,09 5,9   

5 5 6 0,709  265,7 10,43   

6 6 7 0,534  220,27 15,17   

7 7 8 0,442  159,07 29,09   

8 8 9 0,319  138,54 38,36   

9 9 10 0,278  122,7 48,9   

10 10 11 0,246  110,11 60,71   

11 2 12 2,72  696,66 1,52   

12 12 13 1,399  422,57 4,12   

13 13 14 0,849  303,23 8,01   

14 14 15 0,609  236,44 13,17   

15 15 16 0,475  220,27 15,17   

16 16 17 0,442  150,69 32,42   
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17 17 18 0,303  132,14 42,16   

18 18 19 0,265  117,66 53,18   

19 19 20 0,236  106,03 65,48   

20 3 21 2,07 50 583,21 0,38 0,037 10 

21 4 22 1,056 50 377,95 0,89 0,088 10 

22 5 23 0,709 50 279,54 1,64 0,16 10 

23 6 24 0,534 50 221,79 2,6 0,254 10 

24 7 25 0,442 50 189,21 3,57 0,349 10 

25 8 26 0,319 50 142,21 6,32 0,618 10 

26 9 27 0,278 50 125,57 8,11 0,793 10 

27 10 28 0,246 50 112,42 10,11 0,989 10 

28 11 29 0,221 50 101,76 12,34 1,207 10 

29 12 30 1,399 50 458,67 0,61 0,059 10 

30 13 31 0,849 50 321,38 1,24 0,121 10 

31 14 32 0,609 50 247,34 2,09 0,204 10 

32 15 33 0,475 50 201,02 3,16 0,309 10 

33 16 34 0,442 50 189,21 3,57 0,349 10 

34 17 35 0,303 50 135,48 6,96 0,681 10 

35 18 36 0,265 50 120,29 8,83 0,864 10 

36 19 37 0,236 50 108,17 10,92 1,068 10 

37 20 38 0,213 50 98,27 13,24 1,294 10 

38 1 39 12 15 1.170,65 0,54  16; B 

39 39 40 2,351  644,43 1,77   

40 40 41 1,294  402,76 4,54   

41 41 42 0,809  292,89 8,58   

42 42 43 0,588  230,11 13,9   

43 43 44 0,462  164,13 27,33   

44 44 45 0,33  145,58 34,73   

45 45 46 0,292  128,2 44,79   

46 46 47 0,257  114,52 56,13   

47 47 48 0,23  103,48 68,75   

48 39 49 2,351  920,34 0,87   

49 49 50 1,848  495,73 3   
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50 50 51 0,996  339,15 6,4   

51 51 52 0,681  257,73 11,08   

52 52 53 0,518  161,06 28,38   

53 53 54 0,323  151,58 32,04   

54 54 55 0,304  132,82 41,73   

55 55 56 0,267  118,2 52,69   

56 56 57 0,237  106,47 64,94   

57 40 58 1,294 50 435,43 0,67 0,066 10 

58 41 59 0,809 50 309,79 1,33 0,13 10 

59 42 60 0,588 50 240,41 2,21 0,216 10 

60 43 61 0,462 50 196,42 3,31 0,324 10 

61 44 62 0,33 50 146,24 5,98 0,584 10 

62 45 63 0,292 50 131,33 7,41 0,725 10 

63 46 64 0,257 50 117,02 9,33 0,913 10 

64 47 65 0,23 50 105,51 11,48 1,123 10 

65 48 66 0,208 50 96,07 13,85 1,354 10 

66 49 67 1,848 50 546,14 0,43 0,042 10 

67 50 68 0,996 50 362,02 0,98 0,095 10 

68 51 69 0,681 50 270,73 1,74 0,171 10 

69 52 70 0,518 50 216,2 2,73 0,267 10 

70 53 71 0,323 50 143,8 6,18 0,605 10 

71 54 72 0,304 50 136,19 6,89 0,674 10 

72 55 73 0,267 50 120,86 8,75 0,856 10 

73 56 74 0,237 50 108,63 10,83 1,059 10 

74 57 75 0,214 50 98,64 13,13 1,285 10 

75 1 76 12 15 972,33 0,35  10; B,C 

76 76 77 1,953  151,14 14,32   

77 77 78 0,304  134,56 18,07   

78 78 79 0,27  121,26 22,25   

79 79 80 0,244  110,35 26,87   

80 76 81 1,953  151,14 14,32   

81 81 82 0,304  134,56 18,07   

82 82 83 0,27  121,26 22,25   
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83 83 84 0,244  110,35 26,87   

84 77 85 0,304 50 135,83 6,93 0,677 10 

85 78 86 0,27 50 122,29 8,55 0,836 10 

86 79 87 0,244 50 111,21 10,33 1,011 10 

87 80 88 0,222 50 101,96 12,29 1,202 10 

88 81 89 0,304 50 135,83 6,93 0,677 10 

89 82 90 0,27 50 122,29 8,55 0,836 10 

90 83 91 0,244 50 111,21 10,33 1,011 10 

91 84 92 0,222 50 101,96 12,29 1,202 10 
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ANNEX 
 

1  OBJECTE DE L’ ANNEX 

 L’ Objecte del present annex es definir la nova alimentació elèctrica de les lluminàries 
instal·lades sobre les marquesines dels pavellons corresponent al “ESTUDI PER MILLORAR 
L'ENLLUMENAT VIARI AL POLÍGON INDUSTRIAL DE MERCABARNA”, situat al Terme 
Municipal de BARCELONA. 

2  SISTEMA ESCOLLIT DE DISTRIBUCIÓ I ALIMENTACIÓ A RECEPTORS 

 L’alimentació a receptors de cada pavelló, s’ha previst mitjantçant tres circuïts, 
anomenats C3, C4 i C5. Els cables d’aquestes línies viatjaran per la safata rejiband donant 
alimentació elèctrica a cada lluminària, el màxim de conductors a instal·lar dins la canal serà 
de 3 cables tetrapolars de secció, un d’ ells de 4 x 4 mm2 i els altres dos de 4 x 6 mm2. S’ha 
previst un únic punt de sortida, per la façana costat mar, des del quadre a l’exterior 

- El circuït C3 donarà servei a quatre lluminàries de cadascuna de les façanes PRAT i 
BCN que son les que il·luminen els carrers transversals, s’ha escollit les lluminàries 
dels vèrtex del pavelló i les dues centrals, les dels extrems marquen el gàlib de 
l’edifici i les central il·luminarà possibles accessos dins els pavellons en horari 
nocturn. Aquest circuït s’ha anomenat vials 1 i el seu automatisme estarà governat 
pel sistema de control mitjantçant un contactor, instal·lat al quadre de distribució. 
Aquesta sortida d’alimentació, estarà protegida amb un interruptor magnetotèrmic de 
10 A i un interruptor diferencial de com a màxim 40 A i 300 mA de sensibilitat. 

- La resta de les lluminàries del pavelló es reparteixen en dos circuïts elèctrics 
independents C4 i C5 que alimentaran alternativament les lluminàries, les sortides 
d’alimentació, estaran protegides amb un interruptor magnetotèrmic de 16 A i un 
interruptor diferencial de com a màxim 40 A i 300 mA de sensibilitat per a cada 
circuït. L’automatisme estarà governat pel sistema de control mitjantçant un contactor 
comú pels dos circuïts, instal·lat al quadre de distribució. Aquest circuït s’ha 
anomenat vials 2. 

3  SISTEMA ESCOLLIT DE POSADA A TERRA 

 A rel de les converses mantingudes amb el projectista que realitzarà l’estudi pèr a 
remodelar el quadres elèctrics i l’enllumenat inferior de les marquesines mitjantçant pantalles 
estanques de fluorescents, es va convenir de instal·lar una safata rejiband perimetral, al 
voltant de cada pavelló, aquesta safata estarà compartida per a les dues instal·lacions, 
l’enllumenta inferior de les marquesines i l’enllumenat viari. 

A continuació exposarem els requeriments necessaris per a poder posar en normativa la 
instal·laciío d’enllumenat viari i que cal que es tingui en compte alhora de realitzar aquesta 
primera actuació: 

- La safata rejiband per a donar compliment al REBT, cal posar-la a terra, es proposa 
que se instal·li un cable de coure nu de 1 x 35 mm2, en tot el seu recorregut, des 
d’aquest cable de terres es donarà terra a la marquesina i als suports de les 
lluminàries, de tal manera que assegurem la equipotencialitat entre ambdós 
sistemes. 

- El cable de terra nu sortirà de la cambra de BT del mateix borner de terres de 
quadre, els primers metres fins arribar a la canal es farà amb cable de la mateixa 
secció aïllat. De tal manera que assegurem un terra únic per a tota la instal·lació. 

- Per a realitzar les equipòtencialitats unirem el cable que transcorre per la safata, 
mitjantçant els corresponents terminals i brides amb la marquesina. S’han previst 8 
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punts de connexió 2 per cada façana. 

- Des del cable que transcorre per la safata mitjantçant els corresponents terminals i 
brides, es durà un altre cable, aquest cop serà aïllat i de color groc verd, fins al 
terminal de terra previst al interior dels cofreds de protecció de les lluminàries, aquest 
cable tindrà una secció 1 x 6 mm2 . En el terminal de terra de dins els cofreds es 
connectarà el cable de terra de l’escomesa a la lluminària i també altre cable que 
tidrà per objectiu posar a terra els suports de les lluminàries que caldrà fixar-lo amb 
els corresponents cargols autorroscants. 

4   SISTEMES DE CÀLCUL 

- Els càlculs s’ han realitzat mitjançant programa informàtic de càlculs de línies per 
enllumenat públic, en el present annex s’ inclouen les sortides per impressora de la 
base de introducció de dades i resultats que s’ han aconseguit en cadascun dels 
casos. 

Fórmules Generals 
 
Utilitzarem les següents: 
 
Sistema Trifàsic 
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 
Sistema Monofàsic: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 
On: 
Pc = Potencia de Càlcul en Watts. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos ϕ = Cosinus de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmula Conductivitat Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Sent, 
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables soterrats = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
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I = Intensitat prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 
Fórmules Sobrecarregues  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
On: 
Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció regulables, In es la intensitat de 
regulació escollida. 
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la pràctica I2 se toma igual: 
 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per a los interruptores automàtics (1,45 In com a 
màxim). 
 - a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In). 
 
Fórmules Curtcircuit  
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Sent, 
IpccI: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
U: Tensió trifàsica en V. 
Zt: Impedància total en mohm, aigües a dalt del punt de c.c. (sense incloure la línia o circuit del estudi). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Sent, 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. a final de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
UF: Tensió monofàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuït (por tant es igual a la impedància en origen mas la 
pròpia del conductor o línia). 
 
* La impedància total fins al punt de curtcircuit serà: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Sent, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistències de las línies aigües arriba fins a el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactàncies de las línies aigües arriba fins a el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistència de la línia en mohm. 
X: Reactància de la línia en mohm. 
L: Longitud de la línia en m. 
CR: Coeficient de resistivitat, extret de les condiciones generales de c.c. 

K: Conductivitat del metall. 
S: Secció de la línia en mm². 
Xu: Reactància de la línia, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Sent, 
tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 
Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor y del seu aïllament. 
S: Secció de la línia en mm². 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
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Sent, 
tficc: temps de fusió d’ un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit. 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Sent, 
Lmax: Longitud màxima de conductor protegida a c.c. (m) (per a protecció per fusibles) 
UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat 
S: Secció del conductor (mm²) 
Xu: Reactància por unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficient de tensió. 
CR = 1,5: Es el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg. 

 
* Corbes vàlides.(Per a protecció de Interruptores automàtics dotats de Relé electromagnètic). 
 
CORBA B   IMAG = 5 In 
CORBA C   IMAG = 10 In 
CORBA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
Fórmules Resistència a Terra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ / P  
Sent,  
Rt: Resistència a terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
P: Perímetre de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
Sent,  
Rt: Resistència a terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrat horitzontalment  
 
 Rt = 2 · ρ / L  
Sent,  
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Associació en paral·lel de varis elèctrodes  
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
Sent,  
Rt: Resistència a terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las piques (m)  
P: Perímetre de las plaques (m)  
 

Red Enllumenat Públic 1 
 
Las característiques generals de la xarxa son: 
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Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 

 

- Resultats obtinguts per a las distintes branques i nusos: 

Línia 
Nus 

Orig. 

Nus 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

Xu(mΩ/m) 
Safata./Design./Polar. 

Cálcul 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA)  

Sección 

(mm2) 

I. Admisi. 

(A)/Fc 

D.tub 

(mm) 

1 1 2 15 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 11,69 16 25/.300 4x6 21,09/0,57  

2 2 3 6 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85   4x6 21,09/0,57  

3 3 4 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,2   4x6 21,09/0,57  

4 4 5 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 4,55   4x6 21,09/0,57  

5 5 6 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,9   4x6 21,09/0,57  

6 6 7 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25   4x6 21,09/0,57  

7 7 8 58 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x6 21,09/0,57  

8 8 9 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x6 21,09/0,57  

9 9 10 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x6 21,09/0,57  

10 10 11 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x6 21,09/0,57  

11 2 12 18 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85   4x6 21,09/0,57  

12 12 13 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,2   4x6 21,09/0,57  

13 13 14 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 4,55   4x6 21,09/0,57  

14 14 15 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,9   4x6 21,09/0,57  

15 15 16 14 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25   4x6 21,09/0,57  

16 16 17 70 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x6 21,09/0,57  

17 17 18 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x6 21,09/0,57  

18 18 19 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x6 21,09/0,57  

19 19 20 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x6 21,09/0,57  

20 3 21 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

21 4 22 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

22 5 23 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

23 6 24 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

24 7 25 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

25 8 26 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

26 9 27 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 
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27 10 28 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

28 11 29 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

29 12 30 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

30 13 31 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

31 14 32 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

32 15 33 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

33 16 34 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

34 17 35 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

35 18 36 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

36 19 37 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

37 20 38 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

38 1 39 18 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 11,69 16 25/.300 4x6 37/1  

39 39 40 18 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85   4x6 37/1  

40 40 41 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,2   4x6 37/1  

41 41 42 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 4,55   4x6 37/1  

42 42 43 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,9   4x6 37/1  

43 43 44 58 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25   4x6 37/1  

44 44 45 26 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x6 37/1  

45 45 46 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x6 37/1  

46 46 47 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x6 37/1  

47 47 48 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x6 37/1  

48 39 49 6 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85   4x6 37/1  

49 49 50 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,2   4x6 37/1  

50 50 51 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 4,55   4x6 37/1  

51 51 52 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,9   4x6 37/1  

52 52 53 70 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25   4x6 37/1  

53 53 54 15 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x6 37/1  

54 54 55 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x6 37/1  

55 55 56 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x6 37/1  

56 56 57 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x6 37/1  

57 40 58 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

58 41 59 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

59 42 60 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 
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60 43 61 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

61 44 62 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

62 45 63 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

63 46 64 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

64 47 65 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

65 48 66 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

66 49 67 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

67 50 68 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

68 51 69 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

69 52 70 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

70 53 71 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

71 54 72 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

72 55 73 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

73 56 74 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

74 57 75 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

75 1 76 15 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,2 10 25/.300 4x4 30/1  

76 76 77 96 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x4 30/1  

77 77 78 20 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x4 30/1  

78 78 79 20 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x4 30/1  

79 79 80 20 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x4 30/1  

80 76 81 96 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6   4x4 30/1  

81 81 82 20 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95   4x4 30/1  

82 82 83 20 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3   4x4 30/1  

83 83 84 20 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65   4x4 30/1  

84 77 85 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

85 78 86 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

86 79 87 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

87 80 88 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

88 81 89 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

89 82 90 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

90 83 91 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

91 84 92 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 10  2x2,5 23/1 16 

-  
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Nus C.d.t.(V) 
Tensió 

Nus(V) 
C.d.t.(%) Carrega Nus 

1 0 400 0 (19.800 W) 

2 -0,904 399,096 0,226 (0 W) 

3 -1,085 398,915 0,271 (0 W) 

4 -1,728 398,272 0,432 (0 W) 

5 -2,29 397,71 0,573 (0 W) 

6 -2,772 397,228 0,693 (0 W) 

7 -3,191 396,809 0,798 (0 W) 

8 -3,968 396,032 0,992 (0 W) 

9 -4,209 395,791 1,052 (0 W) 

10 -4,369 395,631 1,092 (0 W) 

11 -4,45 395,55 1,112 (0 W) 

12 -1,446 398,554 0,362 (0 W) 

13 -2,089 397,911 0,522 (0 W) 

14 -2,652 397,348 0,663 (0 W) 

15 -3,134 396,866 0,783 (0 W) 

16 -3,368 396,632 0,842 (0 W) 

17 -4,306 395,694 1,076 (0 W) 

18 -4,547 395,453 1,137 (0 W) 

19 -4,708 395,292 1,177 (0 W) 

20 -4,788 395,212 1,197 (0 W) 

21 -0,849 229,151 0,369 (-450 W) 

22 -1,22 228,78 0,531 (-450 W) 

23 -1,545 228,455 0,672 (-450 W) 

24 -1,823 228,177 0,793 (-450 W) 

25 -2,065 227,935 0,898 (-450 W) 

26 -2,513 227,487 1,093 (-450 W) 

27 -2,653 227,347 1,153 (-450 W) 

28 -2,745 227,255 1,194 (-450 W) 

29 -2,792 227,208 1,214 (-450 W) 

30 -1,058 228,942 0,46 (-450 W) 

31 -1,429 228,571 0,621 (-450 W) 

32 -1,754 228,246 0,762 (-450 W) 
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33 -2,032 227,968 0,884 (-450 W) 

34 -2,167 227,833 0,942 (-450 W) 

35 -2,709 227,291 1,178 (-450 W) 

36 -2,848 227,152 1,238 (-450 W) 

37 -2,941 227,059 1,279 (-450 W) 

38 -2,987 227,013 1,299 (-450 W) 

39 -1,085 398,915 0,271 (0 W) 

40 -1,627 398,373 0,407 (0 W) 

41 -2,27 397,73 0,568 (0 W) 

42 -2,833 397,167 0,708 (0 W) 

43 -3,315 396,685 0,829 (0 W) 

44 -4,286 395,714 1,071 (0 W) 

45 -4,634 395,366 1,158 (0 W) 

46 -4,875 395,125 1,219 (0 W) 

47 -5,036 394,964 1,259 (0 W) 

48 -5,116 394,884 1,279 (0 W) 

49 -1,266 398,734 0,316 (0 W) 

50 -1,908 398,092 0,477 (0 W) 

51 -2,471 397,529 0,618 (0 W) 

52 -2,953 397,047 0,738 (0 W) 

53 -4,125 395,875 1,031 (0 W) 

54 -4,326 395,674 1,081 (0 W) 

55 -4,567 395,433 1,142 (0 W) 

56 -4,728 395,272 1,182 (0 W) 

57 -4,808 395,192 1,202 (0 W) 

58 -1,162 228,838 0,505 (-450 W) 

59 -1,533 228,467 0,667 (-450 W) 

60 -1,858 228,142 0,808 (-450 W) 

61 -2,137 227,863 0,929 (-450 W) 

62 -2,697 227,303 1,173 (-450 W) 

63 -2,898 227,102 1,26 (-450 W) 

64 -3,037 226,963 1,321 (-450 W) 

65 -3,13 226,87 1,361 (-450 W) 



 

Estudi per millorar l'enllumenat viari al polígon industrial de 
Mercabarna dins el terme municipal de Barcelona 

 
 

 

 

 

 

ANNEX ENNLLUMENAT VIARI 

66 -3,177 226,823 1,381* (-450 W) 

67 -0,953 229,047 0,415 (-450 W) 

68 -1,325 228,675 0,576 (-450 W) 

69 -1,649 228,351 0,717 (-450 W) 

70 -1,928 228,072 0,838 (-450 W) 

71 -2,604 227,396 1,132 (-450 W) 

72 -2,72 227,28 1,183 (-450 W) 

73 -2,86 227,141 1,243 (-450 W) 

74 -2,952 227,048 1,284 (-450 W) 

75 -2,999 227,001 1,304 (-450 W) 

76 -0,603 399,397 0,151 (0 W) 

77 -2,531 397,469 0,633 (0 W) 

78 -2,833 397,167 0,708 (0 W) 

79 -3,033 396,967 0,758 (0 W) 

80 -3,134 396,866 0,783 (0 W) 

81 -2,531 397,469 0,633 (0 W) 

82 -2,833 397,167 0,708 (0 W) 

83 -3,033 396,967 0,758 (0 W) 

84 -3,134 396,866 0,783 (0 W) 

85 -1,684 228,316 0,732 (-450 W) 

86 -1,858 228,142 0,808 (-450 W) 

87 -1,974 228,026 0,858 (-450 W) 

88 -2,032 227,968 0,884 (-450 W) 

89 -1,684 228,316 0,732 (-450 W) 

90 -1,858 228,142 0,808 (-450 W) 

91 -1,974 228,026 0,858 (-450 W) 

92 -2,032 227,968 0,884 (-450 W) 

 

NOTA:  

- * Nus de major c.d.t.  

 



 

Estudi per millorar l'enllumenat viari al polígon industrial de 
Mercabarna dins el terme municipal de Barcelona 

 
 

 

 

 

 

ANNEX ENNLLUMENAT VIARI 

Caiguda de tensió total en els diferents itineraris:  

  1-2-3-21 = 0.37 % 

  1-2-3-4-22 = 0.53 % 

  1-2-3-4-5-23 = 0.67 % 

  1-2-3-4-5-6-24 = 0.79 % 

  1-2-3-4-5-6-7-25 = 0.9 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-26 = 1.09 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-27 = 1.15 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-28 = 1.19 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-29 = 1.21 % 

  1-2-12-30 = 0.46 % 

  1-2-12-13-31 = 0.62 % 

  1-2-12-13-14-32 = 0.76 % 

  1-2-12-13-14-15-33 = 0.88 % 

  1-2-12-13-14-15-16-34 = 0.94 % 

  1-2-12-13-14-15-16-17-35 = 1.18 % 

  1-2-12-13-14-15-16-17-18-36 = 1.24 % 

  1-2-12-13-14-15-16-17-18-19-37 = 1.28 % 

  1-2-12-13-14-15-16-17-18-19-20-38 = 1.3 % 

  1-39-40-58 = 0.51 % 

  1-39-40-41-59 = 0.67 % 

  1-39-40-41-42-60 = 0.81 % 

  1-39-40-41-42-43-61 = 0.93 % 

  1-39-40-41-42-43-44-62 = 1.17 % 

  1-39-40-41-42-43-44-45-63 = 1.26 % 

  1-39-40-41-42-43-44-45-46-64 = 1.32 % 

  1-39-40-41-42-43-44-45-46-47-65 = 1.36 % 

  1-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-66 = 1.38 % 

  1-39-49-67 = 0.41 % 

  1-39-49-50-68 = 0.58 % 

  1-39-49-50-51-69 = 0.72 % 

  1-39-49-50-51-52-70 = 0.84 % 
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  1-39-49-50-51-52-53-71 = 1.13 % 

  1-39-49-50-51-52-53-54-72 = 1.18 % 

  1-39-49-50-51-52-53-54-55-73 = 1.24 % 

  1-39-49-50-51-52-53-54-55-56-74 = 1.28 % 

  1-39-49-50-51-52-53-54-55-56-57-75 = 1.3 % 

  1-76-77-85 = 0.73 % 

  1-76-77-78-86 = 0.81 % 

  1-76-77-78-79-87 = 0.86 % 

  1-76-77-78-79-80-88 = 0.88 % 

  1-76-81-89 = 0.73 % 

  1-76-81-82-90 = 0.81 % 

  1-76-81-82-83-91 = 0.86 % 

  1-76-81-82-83-84-92 = 0.88 % 

 

Resultats Curtcircuit:  

Línia 
Nus 

Orig. 
Nus Dest. 

IpccI 

(kA) 

P de C 

(kA) 
IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Corbes 

1 1 2 12 15 1.354,64 0,4  16; B 

2 2 3 2,72  1.030,55 0,69   

3 3 4 2,07  526,08 2,66   

4 4 5 1,056  353,09 5,9   

5 5 6 0,709  265,7 10,43   

6 6 7 0,534  211,24 16,5   

7 7 8 0,424  143,16 35,92   

8 8 9 0,287  126,31 46,14   

9 9 10 0,254  113,01 57,64   

10 10 11 0,227  102,25 70,42   

11 2 12 2,72  696,66 1,52   

12 12 13 1,399  422,57 4,12   

13 13 14 0,849  303,23 8,01   

14 14 15 0,609  236,44 13,17   

15 15 16 0,475  209,52 16,77   

16 16 17 0,421  133,51 41,3   
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17 17 18 0,268  118,74 52,21   

18 18 19 0,238  106,91 64,4   

19 19 20 0,215  97,23 77,87   

20 3 21 2,07 50 583,21 0,38 0,037 10 

21 4 22 1,056 50 377,95 0,89 0,088 10 

22 5 23 0,709 50 279,54 1,64 0,16 10 

23 6 24 0,534 50 221,79 2,6 0,254 10 

24 7 25 0,424 50 182,51 3,84 0,375 10 

25 8 26 0,287 50 129,35 7,64 0,747 10 

26 9 27 0,254 50 115,44 9,59 0,938 10 

27 10 28 0,227 50 104,23 11,76 1,151 10 

28 11 29 0,205 50 95,01 14,16 1,385 10 

29 12 30 1,399 50 458,67 0,61 0,059 10 

30 13 31 0,849 50 321,38 1,24 0,121 10 

31 14 32 0,609 50 247,34 2,09 0,204 10 

32 15 33 0,475 50 201,02 3,16 0,309 10 

33 16 34 0,421 50 181,22 3,89 0,381 10 

34 17 35 0,268 50 121,43 8,67 0,848 10 

35 18 36 0,238 50 109,09 10,74 1,05 10 

36 19 37 0,215 50 99,02 13,03 1,275 10 

37 20 38 0,195 50 90,66 15,55 1,521 10 

38 1 39 12 15 1.170,65 0,54  16; B 

39 39 40 2,351  644,43 1,77   

40 40 41 1,294  402,76 4,54   

41 41 42 0,809  292,89 8,58   

42 42 43 0,588  230,11 13,9   

43 43 44 0,462  151,58 32,04   

44 44 45 0,304  131,47 42,59   

45 45 46 0,264  117,12 53,67   

46 46 47 0,235  105,6 66,02   

47 47 48 0,212  96,14 79,64   

48 39 49 2,351  920,34 0,87   

49 49 50 1,848  495,73 3   
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50 50 51 0,996  339,15 6,4   

51 51 52 0,681  257,73 11,08   

52 52 53 0,518  151,58 32,04   

53 53 54 0,304  139,29 37,95   

54 54 55 0,28  123,29 48,43   

55 55 56 0,248  110,59 60,2   

56 56 57 0,222  100,26 73,24   

57 40 58 1,294 50 435,43 0,67 0,066 10 

58 41 59 0,809 50 309,79 1,33 0,13 10 

59 42 60 0,588 50 240,41 2,21 0,216 10 

60 43 61 0,462 50 196,42 3,31 0,324 10 

61 44 62 0,304 50 136,19 6,89 0,674 10 

62 45 63 0,264 50 119,74 8,91 0,872 10 

63 46 64 0,235 50 107,72 11,01 1,077 10 

64 47 65 0,212 50 97,89 13,34 1,304 10 

65 48 66 0,193 50 89,71 15,88 1,553 10 

66 49 67 1,848 50 546,14 0,43 0,042 10 

67 50 68 0,996 50 362,02 0,98 0,095 10 

68 51 69 0,681 50 270,73 1,74 0,171 10 

69 52 70 0,518 50 216,2 2,73 0,267 10 

70 53 71 0,304 50 136,19 6,89 0,674 10 

71 54 72 0,28 50 126,19 8,03 0,785 10 

72 55 73 0,248 50 112,91 10,02 0,98 10 

73 56 74 0,222 50 102,17 12,24 1,198 10 

74 57 75 0,201 50 93,29 14,69 1,436 10 

75 1 76 12 15 972,33 0,35  10; B 

76 76 77 1,953  151,14 14,32   

77 77 78 0,304  128,52 19,81   

78 78 79 0,258  111,79 26,18   

79 79 80 0,224  98,91 33,44   

80 76 81 1,953  151,14 14,32   

81 81 82 0,304  128,52 19,81   

82 82 83 0,258  111,79 26,18   
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83 83 84 0,224  98,91 33,44   

84 77 85 0,304 50 135,83 6,93 0,677 10 

85 78 86 0,258 50 117,28 9,29 0,909 10 

86 79 87 0,224 50 103,19 12 1,174 10 

87 80 88 0,199 50 92,12 15,06 1,473 10 

88 81 89 0,304 50 135,83 6,93 0,677 10 

89 82 90 0,258 50 117,28 9,29 0,909 10 

90 83 91 0,224 50 103,19 12 1,174 10 

91 84 92 0,199 50 92,12 15,06 1,473 10 
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ANNEX 

1  OBJECTE DE L’ ANNEX 

 L’ Objecte del present annex es definir la nova alimentació elèctrica de les lluminàries 
instal·lades sobre les marquesines dels pavellons corresponent al “ESTUDI PER MILLORAR 
L'ENLLUMENAT VIARI AL POLÍGON INDUSTRIAL DE MERCABARNA”, situat al Terme 
Municipal de BARCELONA. 

2  SISTEMA ESCOLLIT DE DISTRIBUCIÓ I ALIMENTACIÓ A RECEPTORS 

 L’alimentació a receptors del pavelló G, s’ha previst mitjantçant quatre circuits, 
anomenats C3, C4, C5 i C6. Els cables d’aquestes línies viatjaran per la safata rejiband 
donant alimentació elèctrica a cada lluminària, el màxim de conductors a instal·lar dins la 
canal serà de 3 cables tetrapolars de secció màxima de 4 x 4 mm2. S’ha previst, degut a les 
dimensions del pavelló G dos punts de sortida, un per la façana costat Barcelona i altre per 
la façana costat Prat. 

- El circuit C3 donarà servei a nou lluminàries de cadascuna de les façanes PRAT i 
BCN que son les que il·luminen els carrers transversals. Aquest circuit s’ha anomenat 
vials 1 i el seu automatisme estarà governat pel sistema de control mitjantçant un 
contactor, instal·lat al quadre de distribució. Aquesta sortida d’alimentació, estarà 
protegida amb un interruptor magnetotèrmic de 16 A i un interruptor diferencial de 
com a màxim 40 A i 300 mA de sensibilitat. 

- El circuit C4 donarà servei a nou lluminàries de cadascuna de les façanes PRAT i 
BCN que son les que il·luminen els carrers transversals. Aquest circuit s’ha anomenat 
vials 2 i el seu automatisme estarà governat pel sistema de control mitjantçant un 
contactor, instal·lat al quadre de distribució. Aquesta sortida d’alimentació, estarà 
protegida amb un interruptor magnetotèrmic de 16 A i un interruptor diferencial de 
com a màxim 40 A i 300 mA de sensibilitat. 

- El circuit C5, agrupa les lluminàries del pavelló G costat muntanya, en total 6 
lluminàries. Aquest circuit s’ha anomenat vials 3. Les sortides d’alimentació estaran 
protegides amb un interruptor magnetotèrmic de 10 A i un interruptor diferencial de 
com a màxim 40 A i 300 mA de sensibilitat per a cada circuït. L’automatisme estarà 
governat pel sistema de control mitjantçant un contactor, instal·lat al quadre de 
distribució. 

- La façana costat mar, actualment no te il·luminació, en el present estudi s’ha 
projectat un nou circuit C6 i la instal·lació de 4 noves lluminàries. Aquest circuit s’ha 
anomenat vials 4. Les sortides d’alimentació estaran protegides amb un interruptor 
magnetotèrmic de 10 A i un interruptor diferencial de com a màxim 40 A i 300 mA de 
sensibilitat per a cada circuit. L’automatisme estarà governat pel sistema de control 
mitjantçant un contactor, instal·lat al quadre de distribució. 

3  SISTEMA ESCOLLIT DE POSADA A TERRA 

 A rel de les converses mantingudes amb el projectista que realitzarà l’estudi pèr a 
remodelar el quadres elèctrics i l’enllumenat inferior de les marquesines mitjantçant pantalles 
estanques de fluorescents, es va convenir de instal·lar una safata rejiband perimetral, al 
voltant de cada pavelló, aquesta safata estarà compartida per a les dues instal·lacions, 
l’enllumenat inferior de les marquesines i l’enllumenat viari. 

A continuació exposarem els requeriments necessaris per a poder posar en normativa la 
instal·lació d’enllumenat viari i que cal que es tingui en compte alhora de realitzar aquesta 
primera actuació: 
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- La safata rejiband per a donar compliment al REBT, cal posar-la a terra, es proposa 
que s’instal·li un cable de coure nu d’1 x 35 mm2, en tot el seu recorregut, des 
d’aquest cable de terres es donarà terra a la marquesina i als suports de les 
lluminàries, de tal manera que assegurem la equipotencialitat entre ambdós 
sistemes. 

- El cable de terra nu sortirà de la cambra de BT del mateix borner de terres de 
quadre, els primers metres fins arribar a la canal es farà amb cable de la mateixa 
secció aïllat. De tal manera que assegurem un terra únic per a tota la instal·lació. 

- Per a realitzar les equipotencialitats unirem el cable que transcorre per la safata, 
mitjantçant els corresponents terminals i brides amb la marquesina. S’han previst 12 
punts de connexió 2 per a cadascuna de les façanes mar i muntanya i 4 per a 
cadascuna de les façanes PRAT i BCN. 

- Des del cable que transcorre per la safata mitjantçant els corresponents terminals i 
brides, es durà un altre cable, aquest cop serà aïllat i de color groc verd, fins al 
terminal de terra previst a l’interior dels cofrets de protecció de les lluminàries, aquest 
cable tindrà una secció d’1 x 6 mm2 . En el terminal de terra de dins els cofrets es 
connectarà el cable de terra de l’escomesa a la lluminària i també altre cable que 
tindrà per objectiu posar a terra els suports de les lluminàries que caldrà fixar-lo amb 
els corresponents cargols autorroscants. 

4 SISTEMES DE CÀLCUL

Els càlculs s’ han realitzat mitjançant programa informàtic de càlculs de línies per enllumenat 
públic, en el present annex s’ inclouen les sortides per impressora de la base de introducció 
de dades i resultats que s’ han aconseguit.

Fórmules Generals 

Utilitzarem les següents: 

Sistema Trifàsic 

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)] = volts (V) 

Sistema Monofàsic: 

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)] = volts (V) 

On:

Pc = Potencia de Càlcul en Watts. 

L = Longitud de Càlcul en metres. 

e = Caiguda de tensió en Volts. 

K = Conductivitat. 

I = Intensitat en Ampers. 

U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 

S = Secció del conductor en mm². 

Cos   = Cosinus de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en m!/m. 

Fórmula Conductivitat Eléctrica 

K = 1/"
" = "20[1+# (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Sent, 

K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 

" = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 

"20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  
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 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

# = Coeficient de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables soterrats = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensitat prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

Fórmules Sobrecarregues

Ib $%In $%Iz
I2 $%1,45 Iz 

On:

Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 

Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció regulables, In es la intensitat de regulació

escollida. 

I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la pràctica I2 se toma igual: 

 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per a los interruptores automàtics (1,45 In com a 

màxim). 

 - a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In). 

Fórmules Curtcircuit

* IpccI = Ct U / &3 Zt  

Sent, 

IpccI: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 

Ct: Coeficient de tensió. 

U: Tensió trifàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, aigües a dalt del punt de c.c. (sense incloure la línia o circuit del estudi). 

* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

Sent, 

IpccF: Intensitat permanent de c.c. a final de línia en kA. 

Ct: Coeficient de tensió. 

UF: Tensió monofàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuït (por tant es igual a la impedància en origen mas la 

pròpia del conductor o línia). 

* La impedància total fins al punt de curtcircuit serà: 

 Zt = (Rt² + Xt²)½

Sent, 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistències de las línies aigües arriba fins a el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactàncies de las línies aigües arriba fins a el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 

R: Resistència de la línia en mohm. 

X: Reactància de la línia en mohm. 

L: Longitud de la línia en m. 

CR: Coeficient de resistivitat, extret de les condiciones generales de c.c. 

K: Conductivitat del metall. 

S: Secció de la línia en mm². 
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Xu: Reactància de la línia, en mohm por metro. 

n: nº de conductores por fase. 

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   

Sent, 

tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 

Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor y del seu aïllament. 

S: Secció de la línia en mm². 

IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 

* tficc = cte. fusible / IpccF² 

Sent, 

tficc: temps de fusió d’ un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit. 

IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  &(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

Sent, 

Lmax: Longitud màxima de conductor protegida a c.c. (m) (per a protecció per fusibles) 

UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat 

S: Secció del conductor (mm²) 

Xu: Reactància por unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1. 

n: nº de conductores por fase 

Ct= 0,8: Es el coeficient de tensió. 

CR = 1,5: Es el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg. 

* Corbes vàlides.(Per a protecció de Interruptores automàtics dotats de Relé electromagnètic). 

CORBA B   IMAG = 5 In 

CORBA C   IMAG = 10 In 

CORBA D Y MA   IMAG = 20 In 

Fórmules Resistència a Terra

Placa enterrada 

 Rt = 0,8 · " / P  

Sent,

Rt: Resistència a terra (Ohm)  

": Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

P: Perímetre de la placa (m)  

Pica vertical 

 Rt = " / L  

Sent,

Rt: Resistència a terra (Ohm)  

": Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

Conductor enterrat horitzontalment  

 Rt = 2 · " / L  

Sent,

Rt: Resistència de terra (Ohm)  

": Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

Associació en paral·lel de varis elèctrodes  
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 Rt = 1 / (Lc/2" + Lp/" + P/0,8")

Sent,

Rt: Resistència a terra (Ohm)  

": Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de las piques (m)  

P: Perímetre de las plaques (m)  

Red Enllumenat Públic 1

Las característiques generals de la xarxa son: 

Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos   : 1  

Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

Resultats obtinguts per a las diferents branques i nusos: 

Linia 
Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m!/m) 

Safata./Design./Polar. 
I.Càlcul 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Secció 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tub 
(mm)

1 1 2 10 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 11,69 16 25/.300 4x4 19,49/0,65
2 2 3 5 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85  4x4 19,49/0,65
3 3 4 19 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25  4x4 19,49/0,65
4 4 5 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6  4x4 19,49/0,65
5 5 6 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65
6 6 7 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
7 7 8 21 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
8 3 9 8 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6  4x4 19,49/0,65
9 9 10 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65

10 10 11 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
11 11 12 57 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
12 2 13 40 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85  4x4 19,49/0,65
13 13 14 19 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25  4x4 19,49/0,65
14 14 15 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6  4x4 19,49/0,65
15 15 16 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65
16 16 17 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
17 17 18 21 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
18 13 19 8 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6  4x4 19,49/0,65
19 19 20 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65
20 20 21 24 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
21 21 22 57 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
22 1 23 10 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 11,69 16 25/.300 4x4 19,49/0,65
23 23 24 5 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85  4x4 19,49/0,65
24 24 25 8 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25  4x4 19,49/0,65
25 25 26 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6  4x4 19,49/0,65
26 26 27 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65
27 27 28 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
28 28 29 22 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
29 24 30 19 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6  4x4 19,49/0,65
30 30 31 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65
31 31 32 37 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
32 32 33 57 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
33 23 34 40 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 5,85  4x4 19,49/0,65
34 34 35 8 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25  4x4 19,49/0,65
35 35 36 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6  4x4 19,49/0,65
36 36 37 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65
37 37 38 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
38 38 39 22 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
39 34 40 19 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6  4x4 19,49/0,65
40 40 41 25 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65
41 41 42 36 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
42 42 43 57 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
43 1 44 120 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,9 10 25/.300 4x4 19,49/0,65
44 44 45 10 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 3,25  4x4 19,49/0,65
45 45 46 10 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6  4x4 19,49/0,65
46 46 47 10 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65
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Linia 
Nus 

Orig. 
Nus 

Dest. 
Long. 

(m)
Metal/ 

Xu(m$/m) 
Safata./Design./Polar.

I.Càlcul 
(A)

In/Ireg 
(A)

In/Sens. 
Dif(A/mA) 

Secció 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc

D.tub 
(mm)

47 47 48 10 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
48 48 49 10 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
49 1 50 155 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 2,6 10 25/.300 4x4 19,49/0,65
50 50 51 22 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,95  4x4 19,49/0,65
51 51 52 22 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 1,3  4x4 19,49/0,65
52 52 53 22 Cu Safata.S.E.O RV-K Tetra. 0,65  4x4 19,49/0,65
53 4 54 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
54 5 55 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
55 6 56 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
56 7 57 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
57 8 58 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
58 9 59 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
59 10 60 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
60 11 61 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
61 12 62 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
62 14 63 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
63 15 64 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
64 16 65 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
65 17 66 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
66 18 67 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
67 19 68 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
68 20 69 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
69 21 70 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
70 22 71 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
71 25 72 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
72 26 73 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
73 27 74 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
74 28 75 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
75 29 76 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
76 30 77 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
77 31 78 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
78 32 79 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
79 33 80 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
80 35 81 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
81 36 82 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
82 37 83 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
83 38 84 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
84 39 85 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
85 40 86 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
86 41 87 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
87 42 88 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
88 43 89 8 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
89 44 90 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
90 45 91 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
91 46 92 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
92 47 93 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
93 48 94 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
94 49 95 4 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
95 50 96 6 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
96 51 97 6 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
97 52 98 6 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
98 53 99 6 Cu Tubs Sup.E.O RV-K Bipol. 1,95 6  2x2,5 23/1 16
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Nus C.d.t.(V) 
Tensió 
Nus(V) 

C.d.t.(%) Carrega Nus 

1 0 400 0 (20.700 W)
2 -0,904 399,096 0,226 (0 W)
3 -1,13 398,87 0,283 (0 W)
4 -1,607 398,393 0,402 (0 W)
5 -2,109 397,891 0,527 (0 W)
6 -2,486 397,514 0,622 (0 W)
7 -2,727 397,273 0,682 (0 W)
8 -2,833 397,167 0,708 (0 W)
9 -1,291 398,709 0,323 (0 W)

10 -1,667 398,333 0,417 (0 W)
11 -1,919 398,081 0,48 (0 W)
12 -2,205 397,795 0,551 (0 W)
13 -2,712 397,288 0,678 (0 W)
14 -3,189 396,811 0,797 (0 W)
15 -3,691 396,309 0,923 (0 W)
16 -4,068 395,932 1,017 (0 W)
17 -4,309 395,691 1,077 (0 W)
18 -4,415 395,585 1,104 (0 W)
19 -2,873 397,127 0,718 (0 W)
20 -3,234 396,766 0,809 (0 W)
21 -3,475 396,525 0,869 (0 W)
22 -3,762 396,238 0,94 (0 W)
23 -0,904 399,096 0,226 (0 W)
24 -1,13 398,87 0,283 (0 W)
25 -1,331 398,669 0,333 (0 W)
26 -1,833 398,167 0,458 (0 W)
27 -2,21 397,79 0,552 (0 W)
28 -2,461 397,539 0,615 (0 W)
29 -2,571 397,429 0,643 (0 W)
30 -1,512 398,488 0,378 (0 W)
31 -1,888 398,112 0,472 (0 W)
32 -2,26 397,74 0,565 (0 W)
33 -2,546 397,454 0,637 (0 W)
34 -2,712 397,288 0,678 (0 W)
35 -2,913 397,087 0,728 (0 W)
36 -3,415 396,585 0,854 (0 W)
37 -3,792 396,208 0,948 (0 W)
38 -4,043 395,957 1,011 (0 W)
39 -4,153 395,847 1,038 (0 W)
40 -3,094 396,906 0,773 (0 W)
41 -3,47 396,53 0,868 (0 W)
42 -3,832 396,168 0,958 (0 W)
43 -4,118 395,882 1,03 (0 W)
44 -3,616 396,384 0,904 (0 W)
45 -3,867 396,133 0,967 (0 W)
46 -4,068 395,932 1,017 (0 W)
47 -4,219 395,781 1,055 (0 W)
48 -4,319 395,681 1,08 (0 W)
49 -4,369 395,631 1,092 (0 W)
50 -3,114 396,886 0,778 (0 W)
51 -3,445 396,555 0,861 (0 W)
52 -3,666 396,334 0,917 (0 W)
53 -3,777 396,223 0,944 (0 W)
54 -1,039 228,961 0,452 (-450 W)
55 -1,329 228,671 0,578 (-450 W)
56 -1,547 228,453 0,672 (-450 W)
57 -1,686 228,314 0,733 (-450 W)
58 -1,747 228,253 0,759 (-450 W)
59 -0,857 229,143 0,372 (-450 W)
60 -1,074 228,926 0,467 (-450 W)
61 -1,219 228,781 0,53 (-450 W)
62 -1,496 228,504 0,65 (-450 W)
63 -1,953 228,047 0,849 (-450 W)
64 -2,243 227,757 0,975 (-450 W)
65 -2,46 227,54 1,07 (-450 W)
66 -2,599 227,401 1,13 (-450 W)
67 -2,66 227,34 1,157* (-450 W)
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68 -1,77 228,23 0,77 (-450 W)
69 -1,979 228,021 0,86 (-450 W)
70 -2,118 227,882 0,921 (-450 W)
71 -2,395 227,605 1,041 (-450 W)
72 -0,88 229,12 0,383 (-450 W)
73 -1,17 228,83 0,509 (-450 W)
74 -1,387 228,613 0,603 (-450 W)
75 -1,532 228,468 0,666 (-450 W)
76 -1,596 228,404 0,694 (-450 W)
77 -0,984 229,016 0,428 (-450 W)
78 -1,202 228,798 0,522 (-450 W)
79 -1,528 228,472 0,664 (-450 W)
80 -1,693 228,307 0,736 (-450 W)
81 -1,793 228,207 0,78 (-450 W)
82 -2,083 227,917 0,906 (-450 W)
83 -2,301 227,699 1 (-450 W)
84 -2,446 227,554 1,063 (-450 W)
85 -2,509 227,491 1,091 (-450 W)
86 -1,898 228,102 0,825 (-450 W)
87 -2,115 227,885 0,92 (-450 W)
88 -2,435 227,565 1,059 (-450 W)
89 -2,6 227,4 1,131 (-450 W)
90 -2,199 227,801 0,956 (-450 W)
91 -2,344 227,656 1,019 (-450 W)
92 -2,46 227,54 1,07 (-450 W)
93 -2,547 227,453 1,107 (-450 W)
94 -2,605 227,395 1,133 (-450 W)
95 -2,634 227,366 1,145 (-450 W)
96 -1,965 228,035 0,854 (-450 W)
97 -2,156 227,844 0,937 (-450 W)
98 -2,284 227,716 0,993 (-450 W)
99 -2,348 227,652 1,021 (-450 W)

 

NOTA:  

- * Nus de major c.d.t.  
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Caiguda de tensió total en els diferents itineraris:

  1-2-3-4-54 = 0.45 % 
  1-2-3-4-5-55 = 0.58 % 
  1-2-3-4-5-6-56 = 0.67 % 
  1-2-3-4-5-6-7-57 = 0.73 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-58 = 0.76 % 
  1-2-3-9-59 = 0.37 % 
  1-2-3-9-10-60 = 0.47 % 
  1-2-3-9-10-11-61 = 0.53 % 
  1-2-3-9-10-11-12-62 = 0.65 % 
  1-2-13-14-63 = 0.85 % 
  1-2-13-14-15-64 = 0.98 % 
  1-2-13-14-15-16-65 = 1.07 % 
  1-2-13-14-15-16-17-66 = 1.13 % 
  1-2-13-14-15-16-17-18-67 = 1.16 % 
  1-2-13-19-68 = 0.77 % 
  1-2-13-19-20-69 = 0.86 % 
  1-2-13-19-20-21-70 = 0.92 % 
  1-2-13-19-20-21-22-71 = 1.04 % 
  1-23-24-25-72 = 0.38 % 
  1-23-24-25-26-73 = 0.51 % 
  1-23-24-25-26-27-74 = 0.6 % 
  1-23-24-25-26-27-28-75 = 0.67 % 
  1-23-24-25-26-27-28-29-76 = 0.69 % 
  1-23-24-30-77 = 0.43 % 
  1-23-24-30-31-78 = 0.52 % 
  1-23-24-30-31-32-79 = 0.66 % 
  1-23-24-30-31-32-33-80 = 0.74 % 
  1-23-34-35-81 = 0.78 % 
  1-23-34-35-36-82 = 0.91 % 
  1-23-34-35-36-37-83 = 1 % 
  1-23-34-35-36-37-38-84 = 1.06 % 
  1-23-34-35-36-37-38-39-85 = 1.09 % 
  1-23-34-40-86 = 0.83 % 
  1-23-34-40-41-87 = 0.92 % 
  1-23-34-40-41-42-88 = 1.06 % 
  1-23-34-40-41-42-43-89 = 1.13 % 
  1-44-90 = 0.96 % 
  1-44-45-91 = 1.02 % 
  1-44-45-46-92 = 1.07 % 
  1-44-45-46-47-93 = 1.11 % 
  1-44-45-46-47-48-94 = 1.13 % 
  1-44-45-46-47-48-49-95 = 1.15 % 
  1-50-96 = 0.85 % 
  1-50-51-97 = 0.94 % 
  1-50-51-52-98 = 0.99 % 
  1-50-51-52-53-99 = 1.02 % 
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Resultats Curtcircuit:

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF(A) 
tmcicc  

(sg) 
tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 1.354,64 0,18 16; B
2 2 3 2,72  972,33 0,35
3 3 4 1,953  468,68 1,49
4 4 5 0,941  278,63 4,21
5 5 6 0,56  198,24 8,33
6 6 7 0,398  155,23 13,58
7 7 8 0,312  130,47 19,22
8 3 9 1,953  669,53 0,73
9 9 10 1,345  339,15 2,84

10 10 11 0,681  227,06 6,35
11 11 12 0,456  129,48 19,51
12 2 13 2,72  326,27 3,07
13 13 14 0,655  239,74 5,69
14 14 15 0,481  177,72 10,36
15 15 16 0,357  141,19 16,41
16 16 17 0,284  117,93 23,53
17 17 18 0,237  103,06 30,8
18 13 19 0,655  283,23 4,08
19 19 20 0,569  202,92 7,95
20 20 21 0,408  158,09 13,09
21 21 22 0,317  103,69 30,43
22 1 23 12 15 1.354,64 0,18 16; B
23 23 24 2,72  972,33 0,35
24 24 25 1,953  669,53 0,73
25 25 26 1,345  339,15 2,84
26 26 27 0,681  227,06 6,35
27 27 28 0,456  170,66 11,23
28 28 29 0,343  140,04 16,68
29 24 30 1,953  468,68 1,49
30 30 31 0,941  278,63 4,21
31 31 32 0,56  174,12 10,79
32 32 33 0,35  110,35 26,87
33 23 34 2,72  326,27 3,07
34 34 35 0,655  283,23 4,08
35 35 36 0,569  200,55 8,13
36 36 37 0,403  155,23 13,58
37 37 38 0,312  126,62 20,41
38 38 39 0,254  108,95 27,56
39 34 40 0,655  239,74 5,69
40 40 41 0,481  177,72 10,36
41 41 42 0,357  129,48 19,51
42 42 43 0,26  90,56 39,89
43 1 44 12 15 140,04 16,68 10; B
44 44 45 0,281  129,48 19,51
45 45 46 0,26  120,41 22,57
46 46 47 0,242  112,52 25,84
47 47 48 0,226  105,6 29,34
48 48 49 0,212  99,48 33,06
49 1 50 12 15 108,95 27,56 10; B
50 50 51 0,219  95,61 35,8
51 51 52 0,192  85,17 45,1
52 52 53 0,171  76,79 55,48
53 4 54 0,941 50 399,02 0,8 0,025 6
54 5 55 0,56 50 252,43 2,01 0,062 6
55 6 56 0,398 50 184,6 3,75 0,115 6
56 7 57 0,312 50 146,74 5,94 0,182 6
57 8 58 0,262 50 124,42 8,26 0,253 6
58 9 59 1,345 50 535,92 0,44 0,014 6
59 10 60 0,681 50 301,1 1,41 0,043 6
60 11 61 0,456 50 209,35 2,92 0,089 6
61 12 62 0,26 50 118,09 9,17 0,281 6
62 14 63 0,481 50 220,08 2,64 0,081 6
63 15 64 0,357 50 166,68 4,6 0,141 6
64 16 65 0,284 50 134,14 7,1 0,218 6
65 17 66 0,237 50 112,96 10,02 0,307 6
66 18 67 0,207 50 99,25 12,97 0,398 6
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67 19 68 0,569 50 256,19 1,95 0,06 6
68 20 69 0,408 50 188,65 3,59 0,11 6
69 21 70 0,317 50 149,3 5,73 0,176 6
70 22 71 0,208 50 96,25 13,8 0,423 6
71 25 72 1,345 50 535,92 0,44 0,014 6
72 26 73 0,681 50 301,1 1,41 0,043 6
73 27 74 0,456 50 209,35 2,92 0,089 6
74 28 75 0,343 50 160,45 4,96 0,152 6
75 29 76 0,281 50 133,1 7,21 0,221 6
76 30 77 0,941 50 399,02 0,8 0,025 6
77 31 78 0,56 50 252,43 2,01 0,062 6
78 32 79 0,35 50 154,12 5,38 0,165 6
79 33 80 0,222 50 101,96 12,29 0,377 6
80 35 81 0,569 50 256,19 1,95 0,06 6
81 36 82 0,403 50 186,61 3,67 0,113 6
82 37 83 0,312 50 146,74 5,94 0,182 6
83 38 84 0,254 50 120,92 8,74 0,268 6
84 39 85 0,219 50 104,7 11,66 0,358 6
85 40 86 0,481 50 220,08 2,64 0,081 6
86 41 87 0,357 50 166,68 4,6 0,141 6
87 42 88 0,26 50 118,09 9,17 0,281 6
88 43 89 0,182 50 84,84 17,76 0,545 6
89 44 90 0,281 50 133,1 7,21 0,221 6
90 45 91 0,26 50 123,52 8,38 0,257 6
91 46 92 0,242 50 115,24 9,62 0,295 6
92 47 93 0,226 50 107,99 10,96 0,336 6
93 48 94 0,212 50 101,6 12,38 0,38 6
94 49 95 0,2 50 95,93 13,89 0,426 6
95 50 96 0,219 50 102,69 12,12 0,372 6
96 51 97 0,192 50 90,76 15,52 0,476 6
97 52 98 0,171 50 81,3 19,33 0,593 6
98 53 99 0,154 50 73,63 23,57 0,723 6
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PLEC DE CONDICIONS 

1  CONDICIONS GENERALS 

1.1  OBJECTE. 

 Aquest plec de condicions determina els requisits tècnics per a l’execució de les 
instal·lacions en quan a la distribució d’energia elèctrica. Les característiques tècniques es 
troben especificades en aquest projecte. 

1.2  DISPOSICIONS GENERALS. 

 El Contractista està obligat al cumpliment de la Reglamentació de treball, la 
contractació del Segur Obligatori, Subsidi familiar i de vellesa, Segur d’Enfermetat i totes 
aquelles reglamentacions de caràcter social vigents o que en endavant es dictin. 

 El Contractista haurà d’estar clasificat, segons Ordre del Ministerio de Hacienda del 
18 de març de 1.968,  en el Grup, Subgrup i Categoría corresponents al projecte. Igualment 
ha de ser Instal·lador, proveït del corresponent document de qualificació empresarial. 

 El Contractista haurà de prendre totes les precaucions màximes en totes les 
operacions i usos d’equips per a protegir a les persones, animals i coses dels perills 
procedents de la feina, essent al seu càrrec les responsabilitats que per aquests accidents 
s’ocasionen. 

 El Contractista mantindrà pòlissa de Segurs que protegeixi suficientment a ell i als 
seus empleats i obrers front a les responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc. en que 
uns i altres poguessin incórrer per al Contractista o per a tercers, com a consequència de 
l’execució de les feines. 

1.3  ORGANITZACIÓ DEL TREBALL. 

 El Contractista manarà les feines de la manera més eficaç per la perfecta execució 
de les mateixes i les obres es realitzaran sempre seguint les indicacions del Director d’Obra, 
a l’ampar de les condicions següents: 

1.3.1 DADES DE L' OBRA. 

 Es lliurarà al Contractista dos copies de Plànols i un Plec de Condicions del Projecte, 
així com tants plànols o dades necessiti per a la complerta execució de l’obra. 

 El Contractista podrà prendre nota o fer còpia al seu cost de la Memòria, Pressupost i 
Annexes del Projecte, així com segones còpies de tots els documents. 

 Per altre banda, el Contractista simultàniament a l’aixecament de l’Acta de Recepció 
Provisional, lliurarà plànols actualizats d’acord amb les característiques de l’obra acabada, 
lliurant al Director d’obra dos expedients complerts dels treballs realment executats. 

 No es faran per part del Contractista alteracions, correccions, omisions o variacions 
en les dades fixades en el Projecte, llevat aprovació prèvia per escrit del Director d’Obra. 

1.3.2 REPLANTEIG DE L' OBRA. 

 Abans de començar les obres, la Direcció Tècnica farà el replanteig, amb especial 
cura dels punts singulars, sent obligació del Contractista la custòdia i reposició de les 
senyals que s’estableixin al replanteig. 

 S’aixecarà per triplicat, Acta de Replanteig, signada pel Director d’Obra i pel 
representant del Contractista. 
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 Les despeses de replanteig seran a càrrec del Contractista. 

1.3.3 FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ. 

 El Contractista proporcionarà al Director d’Obra o Delegats i colaboradors, tota mena 
de facilitats per als replantejaments, reconeixements, amidaments i proves dels materials, 
així com la mà d’obra necessària per a les feines que es tinguin per objecte comprovar el 
compliment de les condicions establertes, permetent l’accés de totes les parts de l’obra, fins 
i tot als tallers o fàbriques a on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les 
obres. 

1.3.4 MATERIALS. 

 Els materials empleats a les obres seran de primera qualitat i no es podran utilitzar 
sense abans haver estat reconeguts per la Direcció Tècnica, que podran rebutjar si no 
compleixen, al seu judici, les condicions exigibles per aconseguir l’objecte que motivarà la 
seva utilitat. 

1.3.5 ASSAJOS.

 Els assajos, anàlisis i proves que s’han de realitzar per comprovar si els materials 
compleixen amb les condiciones exigibles, es verificaran per la Direcció Tècnica, o bè, si 
aquesta ho estima oportú, pel corresponent Laboratori Oficial. 

 Totes les despeses de proves i anàlisis seran a càrrec del Contractista. 

1.3.6 NETEJA I SEGURETAT DE LES OBRES. 

 Es obligació del Contractista mantenir netes les obres i les seves inmediacions de 
runes i materials, i fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com prendre les mides i executar les feines necessàries per a que les obres ofereixin un 
bon estat d’aspecte a judici de la Direcció tècnica. 

 Es prendran les mides oportunes per a que al llarg de l’execució de les obres 
s’ofereixi seguretat absoluta, en l’empediment d’accidents que puguin ocórrer per deficiència 
en aquesta classe de precaucions; al llarg de la nit estaran els punts de treball perfectament 
il·luminats i vallats els que siguin perillosos. 

1.3.7 MEDIS AUXILIARS. 

 No s’abonaran en concepte de medis auxiliars més quantitats que les que figurin 
explícitament consignades en el pressupost, entenent que en la resta de casos el cost 
d’aquests medis es troba inclòs en els corresponents preus del pressupost. 

1.3.8 EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 El Contractista informarà al Director d’Obra de tota l’organització tècnica de les obres, 
així com de la procedència dels materials, i haurà de complimentar quantes ordres li doni 
aquest en relació amb dades extremes. 

 Les obres s’executaran conforme al Projecte i a les condicions incloses en aquest 
Plec de Condicions Generals i al Plec Particular si ho hagués i d’acord amb les 
especificacions incloses a les Condicions Tècniques. 

 El Contractista, excepte aprovació per escrit del Director d’obra, no podrà fer cap 
alteració ni modificació de qualsevol naturalesa, tant en l’execució de l’obra en relació amb 
el Projecte, com en les Condicions Tècniques especificades. 

 L’execució de les obres serà confiada a personal que els seus coneixements tècnics i 
pràctics els permeti realitzar les feines correctament, havent de tenir al capdavant del mateix 
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un tècnic suficientment especialitzat a judici del Director d’Obra. 

1.3.9 DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

 Seran a càrrec del Contractista les despeses de replanteig, inspecció i liquidació de 
les mateixes, d’acord a les disposicions vigents. 

 Seran a càrrec també del Contractista les despeses que s’originin per l’inspecció i 
vigilància no facultativa, quan la Direcció Tècnica condideri necessari establir. 

2  CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’EXECUCIÓ D’ENLLUMENATS PÚBLICS 

2.1  OBJECTE I CAMP D’ APLICACIÓ. 

Article 1. 

 Aquest Plec de Condicions determina les condicions mínimes acceptables per a 
l’execució de les obres de muntatge d’enllumenats públics, especificades en el corresponent 
Projecte. 

 Aquestes obres fan referència al subministrament i instal·lació dels materials 
necessaris en la construcció d’enllumenats públics.  

 Els Plecs de Condicions particulars podran modificar les presents prescripcions. 

Article 2. 

 El Contractista haurà d’atenir-se a la Normativa d’aplicació especificada en la 
Memòria del Projecte. 

2.2  EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

2.2.1 CAPÍTOL I. MATERIALS. 

Article 3. Norma General. 

 Tots els materials empleats, de qualsevol tipus i classe, incloent els no relacionats en 
aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

 Abans de la insta·lació, el contractista presentará a la Direcció Tècnica els catàlegs, 
cartes, mostres, etc, que aquesta demani. No es podran utilitzar materials sense que 
prèviament s’hagin aprovat per la Direcció Tècnica. 

 Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats 
per la Direcció Tècnica, encara després de que estiguin col·locats, si aquests no compleixen 
les condicions demanades en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats per la 
contrata  per altres que compleixin les qualitats exigides. 

Article 4. Conductors. 

 Seran de les seccions que s’especifiquen en els plànols i memòria. 

 Tots els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de cobre i tensió 
assignada 0,6/1 kV. La resistència d’aïllament i la rigidessa dielèctrica cumpliran amb lo 
establert a l’apartat 2.9 de la ITC-BT-19. 

 El Contractista informarà per escrit a la Direcció Tècnica, del nom del fabricant dels 
conductors i li enviará una mostra dels mateixos. Si el fabricant no aportés la suficient 
garantía a judici de la Direcció Tècnica, abans d’instal·lar els conductors, es comprovaran 
les característiques d’aquests en un Laboratori Oficial. Les proves es reduiran al compliment 
de les condicions anteriorment exposades. 

 No s’admetran cables que no tinguin la marca grabada en la cuberta exterior, que 
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presentin desperfectes superficials o que no estiguin en les bobines d’origen. 

 No es permetrà l’utilització de conductors de procedència diferent en un mateix 
circuit. 

 En les bobines haurà de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció. 

Article 5. Llums 

 S’utitizaran del tipus i potència de llums especificades en memòria i plànols. El 
fabricant haurà de ser de reconeguda garantía. 

 El bulb exterior será de vidre extradur i els llums només es montaran en la posició 
recomanada pel fabricant. 

 El consum, en vatis, no haurà d’excedir del +10% del nominal si es manté la tensió 
dintre del +- 5% de la nominal. 

 La data de fabricació dels llums no será anterior a sis mesos de la de muntatge en 
obra. 

Article 6. Reactàncies i condensadors. 

 Seran les adequades als llums. La seva tensió será de 230 V. 

 Només s’admetran les reactàncies i condensadors procedents d’una fàbrica 
coneguda i amb una gran solvència en el mercat. 

 Portaran inscripcions en les que s’identifiqui el nom o marca del fabricant, la tensió o 
tensions nominals en voltis, l’intensitat nominal en amperis, la frequència en hertzs, el factor 
de potència i la potència nominal del llum o llums per a les quals han sigut dissenyades. 

 Si les connexions s'efectuen mitjançant borns, regletes o terminals, s’hauran de fixar 
de tal manera que no es podran deixar-se anar o afluixar al realitzar la connexió o 
desconnexió. Els terminals, borns o regletes no s’han de fer servir per fixar cap altre 
component de la reactància o condensador.  

 Les màximes pérdues admissibles en l’equip d’alt factor seran les següents: 

 v.s.b.p. 18 W: 8 W. 
 v.s.b.p. 35 W: 12 W. 
 v.s.a.p. 70 W: 13 W. 
 v.s.a.p. 150 W: 20 W. 
 v.s.a.p. 250 W: 25 W. 
 v.m.c.c.  80 W: 12 W. 
 v.m.c.c.  125 W: 14 W. 
 v.m.c.c.  250 W: 20 W. 
 
 La reactància alimentada a la tensió nominal, subministrarà una corrent no superior 
al 5%, ni inferior al 10% de la nominal del llum. 

 La capacitat del condensador haurà de quedar-se dintre de les toleràncies indicades 
en les plaques de característiques. 

 Al llarg del funcionament de l’equip d’alt factor, no es produiran sorolls, ni vibracions 
de ninguna classe. 

 En els casos que els llums no portin l’equip incorporat, s’utilitzarà una caixa que porti 
els dispositius de connexió, protecció i compensació. 

Article 7. Protecció contra curtcircuits. 

 Cada punt de llum portarà dos cartutxos A.P.R. de com a màxim 10 A., els quals es 
montaran en portafusibles seccionables de 20 A. 
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Article 8. Caixes d’entroncament i derivació. 

 Estaran provistes de fitxes de connexió i seran com a mínim P-549, es a dir, amb 
protecció contra la pols (5), contra les projeccions d’aigua en totes direccions (4) i contra una 
energía de xoc de 20 juls (9). 

Article 9. Braços murals. 

 Seran galvanitzats, amb un pes de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

 Les dimensions seran com a mínim les especificades en el projecte, però en 
qualsevol cas resistiran sense deformació una càrrega que estará en funció del pes de la 
lluminària, segons els valors adjunts. Aquesta càrrega es suspendrà en el extrem on es 
col·loqui la lluminària. 

 Pes de la lluminària (kg)   Càrrega vertical (kg) 
1   5 
2   6 
3   8 
4   10 
5   11 
6   13 
8       15 
10   18 
12       21 
14   24 

 Els medis de subjecció, ja siguin plaques o brides, també seran galvanitzats. 

 En els casos en que els braços es coloquin sobre recolçaments de fusta, la placa 
tindrá una forma que s’adapti a la corbatura del recolçament. 

 En els punts d’entrada dels conductors es colocará una protecció suplementària de 
material aïllant a base d’anells de protecció de PVC. 

Article 10. Bàculs i columnes. 

 Seran galvanitzats, amb un pes de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

 Estaran construits en xapa d’acer, amb un espesor de 2,5 mm. quan l’alçada útil no 
sigui superior a 7 m. i de 3 mm. per alçades superiors. 

 Els bàculs resistiran sense deformació una càrrega de 30 kg. suspesa en l’extrem on 
es col·loca la lluminària, i les columnes o bàculs resistirna un esforç horitzontal d’acord amb 
els valors adjunts, on s’indica l’alçada d’aplicació a partir de la superfície del terra: 

Alçada (m.) Força horitzontal (kg) Alçada d’aplicació (m.) 
 6   50   3 
 7   50   4 
 8   70   4 
 9   70   5 
 10   70   6 
 11   90   6 
 12   90   7 
 
 En qualsevol cas, tant els braços com les columnes i els bàculs, resistiran les 
sol·licitacions previstes en la ITC-BT-09, aptat. 6.1, amb un coeficient de seguretat no 
inferior a 2,5 particularment tenint en compte l’acció del vent. 

 No hauran de permitre l’entrada de pluja ni l’acumulació d’aigua de condensació. 

 Les columnes i bàculs hauran de tenir una obertura d’accés per a la manipulació dels 



Estudi per millorar l'enllumenat viari al polígon industrial de 
Mercabarna dins el terme municipal de Barcelona 

DOC. NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

seus elements de protecció i maniobra, almenys a 0,30 m. del terra, dotada d’una porta o 
trampilla amb grau de protecció contra la projecció d’aigua, que solament es podrà obrir 
mitjançant eines especials. 

 Quan per la seva situació o dimensions, les columnes o bàculs fixats o incorporats a 
obres de fàbrica no permetin l’instal·lació d’elements de protecció o maniobra a la base, es 
podran col·locar aquests en la part superior, en lloc apropiat, o en la pròpia obra de fàbrica. 

 Les columnes i bàculs portaran en la seva part interior i pròxim a la porta de registre, 
un cargol amb femella per fixar la terminal de la pica de terres. 

Article 11. Lluminàries. 

 Les lluminàries compliran, com a mínim, les condicions de les indicades com a tipus 
en el projecte, en especial en: 

- tipus de portallums. 
- característiques fotométriques (corbes similars). 
- resistència als agents atmosfèrics. 
- facilitat de conservació i instal·lació. 
- estètica. 
- facilitat de reposició de llums i equips. 
- condicions de funcionament dels llums, en especial la temperatura (refrigeració, protecció 
contra el fred o la calor, etc). 
- protecció, a llums i accesoris, de la humitat i resta d’agents atmosfèrics. 
- protecció dels llums a la pols i efectes mecànics. 
 
Article 12. Quadre de maniobra i control. 

 Els armaris seran de polièster amb departament separat per a l’equip de mesura, i 
com a mínim IP-549, es a dir, amb protecció contra la pols (5), contra les projeccions de 
l’aigua en totes les direccions (4) i contra una energía de xoc de 20 juls (9). 

 Tots els aparells del quadre estaran fabricats per marques comercials de reconeguda 
garantia i preparats per tensions de servei no inferior a 500 V. 

 Els fusibles seran APR, amb bases apropiades, de mode que no quedin accesibles 
parts en tensió, ni siguin necessàries eïnes especials per a la reposició dels cartutxos. El 
calibre será exactament el indicat al projecte. 

 Els interruptors i conmutadors seran rotatius i proveïts de coberta, sent les 
dimensions de les seves peces de contacte suficients per a que la temperatura en cap pugui 
excedir de 65ºC, després de funcionar una hora amb la seva intensitat nominal. La seva 
construcció ha de ser tal que permeti realitzar un mínim de maniobres d’obertura i 
tancament, de l’ordre de 10.000, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball sense 
que es produeixin desgastos excesius o avaries en els mateixos. 

 Els contactors estaran provats a 3.000 maniobres per hora i garantitzats per a cinc 
milions de maniobres, els contactors estaran recoberts de plata. La bobina de tensió tindrá 
una tensió nominal de 400 V., amb una tolerància del +- 10 %. Aquesta tolerància s’enten en 
dos sentits: en primer lloc connectarà perfectament sempre que la tensió varíï entre aquests 
límits, i en segon lloc no es produiran escalfaments excesius quan la tensió s’elevi 
indefinidament un 10% sobre la nominal. L’elevació de la temperatura de les peces 
conductores i contactors no podrà excedir de 65ºC després de funcionar una hora a la seva 
intensitat nominal. De la mateixa manera, en tres interrupcions succesives, amb tres minuts 
d’intèrval, d’una corrent amb la intensitat corresponent a la capacitat de trencament i tensió 
igual a la nominal, no s’observaran arcs prolongats, deteriorament en els contactos, ni 
avaries en els elements constitutius del contactor. 
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 En els interruptors horaris no es consideraran necessaris els dispositius astronòmics.. 
El volant o qualsevol altre peça serà de materials que no pateixin deformacions a 
temperatura ambient. La corda será eléctrica i amb reserva per a un mínim de 36 horas. LA 
seva intensitat nominal admetrà una sobrecarrega del 20 % i la tensió podrà variar en un +- 
20%. No s’acceptaran els adelantin o es retrasin més de cinc minuts al mes. 

 Els interruptors diferencials estaran dimensionats per al corrent de fuga especificada 
en projecte, podent suportar 20.000 maniobres sota la càrrega nominal. El temps de 
resposta no serà superior a 30 ms i han d'estar proveïts de botó de prova. 

 La cèl·lula fotoelèctrica tindrà alimentació a 230 V. + - 15%, amb regulació de 20 a 
200 lux. 

 Tota la resta de petit material serà presentat prèviament a la Direcció Tècnica, la qual 
estimarà si les seves condicions són suficients per a la seva instal·lació. 

Article 13. Protección de baixants. 

 Es realitzarà en tub de ferro galvanitzat de 2 "diàmetre, proveïda en el seu extrem 
superior d'un caputxó de protecció de PVC, per tal d'aconseguir estanquitat, i per evitar el 
fregament dels conductors amb les arestes vives del tub, s'utilitzarà un anell de protecció de 
PVC La subjecció del tub a la paret es realitzarà mitjançant accessoris compostos per dues 
peces, fill roscat per encastar i suport en xapa plastificat de rosca incorporada, proveït de 
tancament especial de seguretat de doble plegat. 

Article 14. Tubería per a canalitzacions soterrades. 

 S’usarà exclusivament tubería de PVC rígida dels diàmetres especificats en el 
projecte. 

Article 15. Cable fiador. 

 S'utilitzarà exclusivament cable espiral galvanitzat reforçat, de composició 1x19 + 0, 
de 6 mm. de diàmetre, en acer de resistència 140 kg / mm², el que equival a una càrrega de 
ruptura de 2.890 kg. 

 El Contractista informarà per escrit a la Direcció Tècnica del nom del fabricant i li 
enviarà una mostra del mateix. 

 En les bobines haurà de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i diàmetre. 

2.2.2 CAPITUL II. EXECUCIÓ. 

Article 16. Replanteig. 

 El replanteig de l'obra es farà per la Direcció Tècnica, amb representació del 
contractista. Es deixaran estaquetes o quantes senyalitzacions estimi convenient la Direcció 
Tècnica. Un cop acabat el replanteig, la vigilància i conservació de la senyalització aniran a 
càrrec del contractista. 

 Qualsevol nou replanteig que fos necessari, per desaparició de les senyalitzacions, 
serà novament executat per la Direcció Tècnica. 

2.2.3 CAPITULO II-A: CONDUCCIONS SUBTERRANIES. 

RASES 

Article 17. Excavación y relleno. 

 Les rases no s'excavaran fins que vagi a efectuar-se la col·locació dels tubs 
protectors, i en cap cas amb antelació superior a vuit dies. El contractista prendrà les 
disposicions convenients per deixar el menor temps possible obertes les excavacions a fi 
d'evitar accidents. 
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 Si a causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques les rases 
amenacessin esfondrar-se, han de ser apuntalades, prenent-se les mesures de seguretat 
necessàries per evitar el despreniment del terreny i que aquest sigui arrossegat per les 
aigües. 

 En el cas que se inundessin d'aigua les rases, aquestes s'hauran de buidar abans 
d'iniciar el farciment. 

 El fons de les rases s'anivellarà acuradament, retirant tots els elements punxeguts o 
tallants. Sobre el fons es dipositarà la capa de sorra que servirà de seient als tubs. 

 En el farciment de les rases es faran servir els productes de les excavacions, excepte 
quan el terreny sigui rocós, en el cas s'utilitzarà terra d'una altra procedència. Les terres de 
farciment estaran lliures d'arrels, fangs i altres materials que siguin susceptibles de 
descomposició o de deixar buits perjudicials. Després d'omplir les rases es piconaran bé, 
deixant-les així algun temps perquè les terres vagin assentant-se i no hi hagi perill de 
trencaments posteriors al paviment, una vegada que s'hagi recanvi. 

 La terra sobrant de les excavacions que no pugui ser utilitzada en el farciment de les 
rases, s'hauran de retirar aplanant i netejant el terreny circumdant. Aquestes terres hauran 
de ser transportada a un lloc on l'dipositar no ocasioni cap perjudici. 

Article 18. Col·locació dels tubs. 

 Els conductes protectors dels cables seran conformes a la ITC-BT-21, taula 9. 

 Els tubs descansaran sobre una capa de sorra de gruix no inferior a 5 cm. La 
superfície exterior dels tubs quedarà a una distància mínima de 46 cm. per sota del sòl o 
paviment acabat. 

 Es cuidarà la perfecta col·locació dels tubs, sobretot en les juntes, de manera que no 
quedin cantells vius que puguin perjudicar la protecció del cable. 

 Els tubs es col·locaran completament nets per dins, i durant l'obra es tindrà cura que 
no entrin matèries estranyes. 

 A uns 25 cm per sobre dels tubs i a uns 10 cm per sota del nivell del sòl es situarà la 
cinta senyalitzadora. 

Article 19. Creuaments amb canalitzacions o calçades. 

 En els encreuaments amb canalitzacions elèctriques o d'una altra naturalesa (aigua, 
gas, etc.) i de calçades de vies amb trànsit rodat, s'envoltaran els tubs d'una capa de 
formigó en massa amb un gruix mínim de 10 cm. 

 En els encreuaments amb canalitzacions, la longitud de tub a formigonar serà, com a 
mínim, d'1 m. a cada costat de la canalització existent, havent de ser la distància entre 
aquesta i la paret exterior dels tubs de 15 cm. almenys. 

 Al formigonar els tubs es posarà una especial cura per impedir l'entrada de lletades 
de ciment dins d'ells, sent aconsellable enganxar els tubs amb el producte apropiat. 

CIMENTACIONS DE BÀCULS i COLUMNES 

Article 20. Excavació. 

 Es refereix a l'excavació necessària per als massissos de les fonamentacions dels 
bàculs i columnes, en qualsevol classe de terreny. 

 Aquesta unitat d'obra comprèn la retirada de la terra i farcit de l'excavació resultant 
després del formigonat, esgotament d'aigües, apuntalament i quants elements siguin en 
cada cas necessaris per a la seva execució. 

 Les dimensions de les excavacions s'ajustaran el més possible a les donades en el 
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projecte o, si no a les indicades per la Direcció Tècnica. Les parets dels forats seran 
verticals. Si per qualsevol altra causa s'originés un augment en el volum de l'excavació, 
aquesta seria per compte del contractista, certificant-només el volum teòric. Quan sigui 
necessari variar les dimensions de l'excavació, es farà d'acord amb la Direcció Tècnica. 

 En terrenys inclinats, s'efectuarà una explanació del terreny. Com a regla general 
s'estipula que la profunditat de l'excavació s'ha de referir al nivell mig abans citat. 
L'explanació es perllongarà fins a 30 cm., Com a mínim, per fora de l'excavació perllongant 
després amb el talús natural de la terra circumdant. 

 El contractista prendrà les disposicions convenients per deixar el menor temps 
possible obertes les excavacions, amb l'objecte d'evitar accidents. 

 Si a causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques les fosses 
amenacessin esfondrar-se, hauran de ser apuntalats, prenent-se les mesures de seguretat 
necessàries per evitar el despreniment del terreny i que aquest sigui arrossegat per les 
aigües. 

 En el cas que penetrés aigua a les fosses, aquestes s'hauran de buidar abans del 
reblert de formigó. 

 La terra sobrant de les excavacions que no pugui ser utilitzada en el farciment de les 
fosses, s'hauran de retirar aplanant i netejant el terreny que l'envolta. Aquestes terres 
hauran de ser transportada a un lloc on en dipositar-la no ocasioni cap perjudici. 

 Es prohibeix l'ús d'aigües que procedeixin de pantans, o estiguin molt carregades de 
sals carbonoses o selenitoses. 

HORMIGON 

 El pastat de formigó s'efectuarà en formigonera o a mà, sent preferible el primer 
procediment; en el segon cas es farà sobre xapa metàl·lica de suficients dimensions per 
evitar es barregi amb terra i es procedirà primer a l'elaboració del morter de ciment i sorra, 
afegint-se a continuació la grava, i llavors se li donarà una volta a la barreja, i ha de quedar 
aquesta de color uniforme; si no passa, cal tornar a donar altres voltes fins aconseguir la 
uniformitat; un cop aconseguida s'afegirà a continuació l'aigua necessària abans d'abocar al 
forat. 

 Es farà servir formigó la dosificació sigui de 200 kg / m3. La composició normal de la 
mescla serà: 

 Ciment: 1 
 Sorra: 3 
 Grava: 6 

 La dosi d'aigua no és una dada fixa, i varia segons les circumstàncies 
climatològiques i els àrids que s'utilitzin. 

 El formigó obtingut serà de consistència plàstica, podent comprovar la seva docilitat 
per mitjà del con d'Abrams. Aquest con consisteix en un motlle tronc-cònic de 30 cm. 
d'alçada i bases de 10 i 20 cm. de diàmetre. Per a la prova es col·loca el motlle recolzat per 
la seva base major, sobre un tauler, omplint-per la seva base menor, i un cop ple de formigó 
i enrasat s'aixeca deixant caure amb compte la massa. Es mesura l'altura "H" del formigó 
format i en funció d'ella es coneix la consistència: 

Consistència H (cm.) 
Seca 30 a 28 
Plàstica 28-20 
Tova 20 a 15 
Fluïda 15 a 10 
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 En la prova no s'utilitzarà àrid de més de 5 cm. 

OTROS TRABAJOS 

Article 21. Transport i retrada de bàculs i columnes. 

 Es faran servir els mitjans auxiliars necessaris perquè durant el transport no pateixin 
les columnes i bàculs deteriorament algun. 

 L'hissat i col·locació dels bàculs i columnes s'efectuarà de manera que quedin 
perfectament aplomats en totes les direccions. 

 Les femelles dels perns de fixació han de tenir volanderes. 

 La fixació definitiva es realitzarà a base de contrafemelles. Acabada aquesta 
operació es rematarà la fonamentació amb morter de ciment. 

Article 22. Arquetes de registre. 

 Seran de les dimensions especificades en el projecte, deixant com a fons la terra 
original a fi de facilitar el drenatge. 

 El marc serà de angular 45x45x5 i la tapa, prefabricada, de formigó de Rk = 160 kg / 
cm², armat amb diàmetre 10 o metàl·lica i marc d'angular 45x45x5. En el cas de voreres amb 
terratzo, l'acabat es realitzarà fonent lloses d'idèntiques característiques. 

 El contractista prendrà les disposicions convenients per deixar el menor temps 
possible obertes les arquetes amb l'objecte d'evitar accidents. 

 Quan no hi hagi voreres, s'envoltarà el conjunt arqueta-cimentació amb vorades de 
25x15x12 prefabricats de formigó, havent de quedar la rasant a 12 cm. sobre el nivell del 
terreny natural. 

Article 23. Estesa  dels conductors. 

 L'estesa dels conductors es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i 
torçades, així com frecs perjudicials i traccions exagerades. 

 No es donarà als conductors curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 
El radi interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels 
conductors. 

Article 24. Escomeses. 

 Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran a les caixes 
situades a l'interior de les columnes i bàculs, sense empalmes a l'interior dels mateixos. 
Només es traurà l'aïllament dels conductors en la longitud que penetrin en els borns de 
connexió. 

 Els cofreds han de tenir fitxes de connexió (IV). La protecció ha de ser, com a mínim, 
IP-437, és a dir, protecció contra cossos sòlids superiors a 1 mm. (4), contra aigua de pluja 
fins a 60º de la vertical (3) i contra energia de xoc de 6 juliols (7). Els fusibles (I) seran APR 
de com a màxim 10 A, i aniran a la tapa de la caixa, de manera que aquesta faci la funció de 
seccionament. L'entrada i sortida dels conductors de la xarxa es realitzarà per la cara inferior 
de la caixa i la sortida de l'escomesa per la cara superior. 

 Les connexions es realitzaran de manera que hi hagi equilibri entre fases. 

 Quan les lluminàries no portin incorporat l'equip de reactància i condensador, aquest 
equip es fixarà sòlidament a l'interior del bàcul o columna en lloc accessible. 

Article 25. Empalmes y derivaciones. 

 Els empalmaments i derivacions es realitzaran preferiblement en les caixes 
d'escomeses descrites en l'apartat anterior. De no resultar possible es faran a les arquetes, 
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utilitzant fitxes de connexió (una per fil), les quals s'encintaran amb cinta autosoldable d'una 
rigidesa dielèctrica de 12 kV / mm, amb capes a mitja solapa i sobre d'una cinta de vinil amb 
dues capes a mitja solapa. 

 Es reduirà al mínim el nombre de connexions, però en cap cas hi haurà connexions 
al llarg de les esteses subterranies. 

Article 26. Preses de terra. 

 La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, serà 
com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei 
de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ohm. També s'admetran interruptors diferencials 
d'intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra mesura 
en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ohm i a 1 Ohm, 
respectivament. En qualsevol cas, la màxima resistència de posada a terra serà tal que, al 
llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions 
de contacte majors de 24 V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, 
quadres metàl·lics, etc.). 

 La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú 
per a totes les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control. En les 
xarxes de terra, s'instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
lluminàries, i sempre en el primer i en l'últim suport de cada línia. Els conductors de la xarxa 
de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

- Nus, de coure, de 35 mm² de secció mínima, si formen part de la 
pròpia xarxa de terra, en aquest cas aniran per fora de les canalitzacions 
dels cables d'alimentació. 

- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750 V, amb 
recobriment de color verd-groc, amb conductors de coure, de secció 
mínima 16 mm² per a xarxes subterrànies, i d'igual secció que els 
conductors de fase per a les xarxes posades, en aquest cas aniran per 
l'interior de les canalitzacions dels cables d'alimentació. 

 El conductor de protecció que uneix cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa de 
terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color 
verd-groc, i secció mínima de 16 mm² de coure. 

 Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes, 
soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra 
la corrosió. 

Article 27. Baixants. 

 En les proteccions se utilizarà, exclusivament, el tub i accesoris descrits a l’ apartat 
2.1.11. 

 Aquest tub arribarà a una alçada mínima des de terra de 2,50 m.. 

2.2.4 CAPITULO II-B. CONDUCCIONES AEREAS. 

Article 28. Col·locació dels conductors. 

 Els conductors es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant 
per a això les possibilitats d'ocultació que ofereixin les façanes dels edificis. 

 Quan s'utilitzin grapes, o cinta d'alumini, en les alineacions rectes, la separació entre 
dos punts de fixació consecutius serà, com a màxim, de 40 cm. Les grapes quedaran ben 
subjectes a les parets. 
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 Quan s'utilitzin tacs i brides, de les usuals per a xarxes trenades, aquestes seran del 
tipus especificat en el projecte. Igualment la separació serà, com a màxim, l'especificada en 
el projecte. 

 Els conductors es fixaran d'una part a una altra dels canvis de direcció i en la 
proximitat immediata de la seva entrada en caixes de derivació o altres dispositius. 

 No es donaran als conductors curvatures superiors a les admissibles per a cada 
tipus. El radi interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels 
conductors. 

 L'estesa es realitzarà amb molta cura, evitant la formació de coques i torçades, així 
com frecs perjudicials i traccions exagerades. 

 Els conductors es fixaran a una alçada no inferior a 2,50 m. del sòl 

.Article 29 Escomeses. 

 Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran a l'interior de 
caixes, sense empalmes al llarg de tota l'escomesa. Les caixes han de tenir fitxes de 
connexió bimetàl·liques i als conductors només es traurà l'aïllament en la longitud que 
penetrin en els borns de connexió. 

 Si les lluminàries porten incorporada l'equip de reactància i condensador, s'utilitzaran 
caixes de les descrites en l'apartat 2.1.6, proveïdes de dos cartutxos A.P.R. de com a màxim 
10 A., els quals es muntaran en portafusibles seccionables de 20 A. 

 Si les lluminàries no portessin incorporat l'equip de reactància i condensador, 
s'utilitzaran caixes en xapa galvanitzada de les descrites en el projecte, en què es 
col·locaran les fitxes de connexió, l'equip d'encesa i els dos cartutxos APR de 6 A. , els quals 
es muntaran en portafusibles seccionables de 20 A. La distància d'aquesta caixa a terra no 
serà inferior a 2,50 m. 

 Sigui quin sigui el tipus de caixa, l'entrada i sortida dels conductors es farà per la cara 
inferior. 

 Les connexions es realitzaran de manera que hi hagi equilibri de fases. 

 Els conductors de l'escomesa no patiran deteriorament o aixafament al seu pas per 
l'interior dels braços. La part roscada dels portalàmpades, o el seu equivalent, es connectarà 
al conductor que tingui menor tensió respecte a terra. 

Article 31. Empalmaments i derivacions. 

 Els empalmaments i derivacions s'efectuaran exclusivament en caixes de les 
descrites a l'Article 8 i l'entrada i sortida dels conductors es farà per la cara inferior. 

Es reduirà al mínim el nombre de connexions. 

Article 32. Colocación de brazos murales. 

 Es faran servir els mitjans auxiliars necessaris perquè durant el transport els braços 
no pateixin cap deteriorament. 

 Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho 
permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc., procurant deixar per sobre 
de l'ancoratge una altura de construcció almenys de 50 cm. 

 Els orificis d'encastament seran reduïts al mínim possible. 

 La posada a terra complirà les condicions indicades en el capítol II-A. 

Article 33. Creuaments. 

 Quan es passi d'un edifici a un altre, o es creuin carrers i vies transitades, s'utilitzarà 
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cable fiador del tipus descrit a l'Article 15. Aquest cable anirà proveït d'arpes galvanitzades, 
60x60x6 mm (una a cada extrem), gossets galvanitzats (dos a cada extrem), un tensor 
galvanitzat de ½ ", com mínim i guardacaps galvanitzats. 

 Als carrers i vies transitades l'alçada mínima del conductor, en la condició de fletxa 
més desfavorable, serà de 6 m. 

 L'estesa d'aquest tipus de conduccions serà tal que ambdós extrems quedin a la 
mateixa horitzontal i procurant perpendicularitat amb les façanes. 

Article 34. Pas a subterráni. 

 Es realitzarà segons l’ Article 28. 

Article 35. Palometes. 

 Seran galvanitzades, en angular 60x60x6 mm., Amb urpes d'idèntic material. La seva 
longitud serà tal que arribat l'estesa l'alçada necessària en cada cas, els extrems quedin a la 
mateixa horitzontal. 

 Si fossin necessaris tornapuntes seran d'idèntic material, però si el necessari fossin 
vents, s'utilitzarà el cable descrit en l'Article 15, amb els accessoris descrits a l'Article 33. Els 
ancoratges dels vents es faran preferiblement sobre edificis, en llocs que puguin absorbir els 
esforços a transmetre; mai es faran servir els arbres per als ancoratges. Els vents que 
puguin ser assolits sense mitjans especials des del terra, terrasses, balcons, finestres o 
altres llocs de fàcil accés a les persones, estaran interromputs per aïlladors de retenció 
apropiats. 

 En les esteses verticals, els conductors es fixaran a les palometes mitjançant 
abraçadores de doble collaret de les usades en línies trenades. 

 Quan les palometes siguin accessibles portaran una presa de terra que estarà 
d'acord al que indica Capítol II-A. 

2.2.5 CAPITULO II-C. TREBALLS COMUNS. 

Article 36. Fixació i regulació de les lluminaries. 

 Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació adequada a l'altura del punt de llum, 
ample de calçada i tipus de lluminària. En qualsevol cas el seu pla transversal de simetria 
serà perpendicular al de la calçada. 

 En les lluminàries que tinguin regulació de focus, els llums es situaran en el punt 
adequat a la seva forma geomètrica, a l'òptica de la lluminària, a l'altura del punt de llum i 
l'ample de la calçada. 

 Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, 
ròtula, etc.) un cop finalitzats el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta, de 
manera que no pugui girar o oscil·lar respecte al suport. 

Article 37. Quadre de maniobra i control. 

 Totes les parts metàl·liques (bastidor, barres suport, etc.) estaran estrictament unides 
entre si i a la presa de terra general, constituïda segons els especificat en el capítol II-A. 

 L'entrada i sortida dels conductors es realitzarà de tal manera que no faci baixar el 
grau d'estanquitat de l'armari. 

Article 38. Cél·lula fotoelèctrica. 

 S'instal·larà orientada al Nord, de tal manera que no sigui possible que rebi llum de 
cap punt de llum d'enllumenat públic, dels fars dels vehicles o de finestres pròximes. Si és 
necessari s'instal·laran pantalles de xapa galvanitzada o alumini amb les dimensions i 
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orientació que indiqui la Direcció Tècnica. 

Article 39. Mesura de il·luminació. 

 La comprovació del nivell mitjà d'enllumenat serà verificada passats els 30 dies de 
funcionament de les instal·lacions. Es prendrà una zona de la calçada compresa entre dos 
punts de llum consecutius d'una mateixa banda si aquests estan situats a portell, i entre tres 
en cas d'estar aparellats o disposats unilateralment. Els punts de llum que s'escullin estaran 
separats una distància que sigui el més propera possible a la separació mitjana. 

 En les hores de menys trànsit, i fins i tot tancant aquest, es dividirà la zona en 
rectangles de dos a tres metres de llarg mesurant-se la il·luminació horitzontal en cada un 
dels vèrtexs. Els valors obtinguts multiplicats pel factor de conservació, s'indicarà en un pla. 

 Els mesuraments es realitzaran arran de terra i, en cap cas, a una alçada superior a 
50 cm., Havent de prendre les mesures necessàries perquè no s'interfereixi la llum 
procedent de les diverses lluminàries. 

 La cèl·lula fotoelèctrica del luxòmetre es mantindrà perfectament horitzontal durant la 
lectura de il·luminació; en cas que la llum incideixi sobre el pla de la calçada en angle 
comprès entre 60º i 70º amb la vertical, es tindrà en compte el "error de cosinus". Si 
l'adaptació de l'escala del luxòmetre s'efectua mitjançant filtre, es considerarà aquest error a 
partir dels 50º. 

 Abans de procedir a aquest mesurament s'autoritzarà a l'adjudicatari a que efectuï 
una neteja de pols que s'hagués pogut dipositar sobre els reflectors i aparells. 

 La il luminació mitjana es definirà com la relació de la mínima intensitat d'il·luminació, 
a la mitjana intensitat d'il·luminació. 

Article 40. Seguretat. 

 En realitzar els treballs en vies públiques, tant urbanes com interurbanes o de 
qualsevol tipus, l'execució pugui entorpir la circulació de vehicles, es col·locaran els senyals 
indicadors que especifica el vigent Codi de la Circulació. Igualment es prendran les 
oportunes precaucions per evitar accidents de vianants, com a conseqüència de l'execució 
de l'obra. 

3  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS ELEMENTS 

3.1  INTERRUPTORS AUTOMÀTICS (GG110800) 

 Els interruptors automàtics es podran utilitzar per a la protecció de línies i circuits. 
Tots els interruptors automàtics fins a 63 A hauran d'anar proveïts d'un dispositiu de 
subjecció apressió que tal que es pugui fixar ràpidament i de manera segura a un carril 
normalitzat. 

 Els contactes dels automàtics hauran d'estar fabricats amb material resistent a la 
fusió instantània. Tots els interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les proves 
de tensió, aïllament, resistència al calor, mecànics i automatismes, exigits a aquesta classe 
de materials a les normes DIN i VDE, en les recomanacions de l'A.E.E. i la norma UNE 
20.347. 

 Sempre que sigui possible el conjunt de protecció s’instal·larà de la mateixa marca i 
model que els ja existents i es tindrà en compte la selectivitat amb les proteccions 
instal·lades aigües amunt. 

3.2  INTERRUPTORS DIFERENCIALS (GG110810) 

Els interruptors diferencials tenen per objecte evitar els corrents de derivació a terra que 
puguin ésser perillosos, sempre acompanyaran als interruptors automàtics. 
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Aquest tipus d’interruptors no permetran mai que s’arribi a una tensió de contacte de 50 V en 
zones seques i 24 V en zones mullades o conductores.  

Per dimensionar aquests interruptors es tindran en compte els següents punts:  

 Es prendrà el valor de la resistència de terra actual per determinar la calibració 
màxima de la sensibilitat de desconnexió. 

 Es calibrarà la sensibilitat de corrent diferencial, si es necessari, per garantir la 
selectivitat de la protecció en cas de efectuar una instal·lació en cascada. 

 La intensitat nominal mínima serà de 25 A i el tall s’efectuarà per bobina d’emissió en 
el cas d’interruptor de caixa emmotllada o per bloc diferencial associat en el cas 
d’interruptors modulars. 

 La sensibilitat serà de 300 mA, així doncs, la protecció a instal·lar serà de una 
sensibilitat igual o inferior a l’esmentada. 

 La capacitat de maniobra ha de garantir, tant en cas de curtcircuit com en derivació a 
terra, o simultàniament amb dues, una desconnexió perfecta. 

 A través d'ells han de passar tots els conductors que serveixin per a alimentar els 
aparells receptors. 

 S'instal·laran sobre grups d'elements que, en cas necessari, puguin posar-se fora de 
servei sense perjudicar el bon funcionament de les instal·lacions. En qualsevol cas, resta a 
judici de la Direcció Facultativa acceptar la proposta de l'instal·lador o indicar-li quins grups 
d'elements han de quedar sota la detecció de cada un dels relés diferencials. 

 En el cas d’interruptors diferencials instal·lats a circuits amb càrregues no lineals, 
serà preceptiu que tots siguin superimmunitzats de classe A. 

3.3  CONTACTOR PER A L’AUTOMATISME (GG110820) 

Marca        Telemecanique O SIMILAR 

Nom del producte      TeSys D o similar 

Nom curt del dispositiu     LC1D 

Aplicació de contactor     Càrrega resistiva 

Categoria d'ocupació      AC-1 

Nombre de pols      4P 

Composició del pol de potència    2 NA + 2 NC 

[Ue] tensió de funcionament nominal   300 V CCfor circuit d'alimentació 

       690VCA 50 Hz per circuit d'alimentació 

[Ie] intensitat de funcionament nominal   32 A (<= 60 ° C) en <= 440 V CA AC-1 
per a circuit d'alimentació 

Tipus de circuit de control     CA 50/60 Hz 

Tensió de circuit de control     230 V CA 50/60 Hz 

Composició de contactes auxiliars    1 a + 1 NC 

[UIMP] tensió nominal suportada a impuls   6 kV d'acord amb IEC 60947 

Categoria de sobretensió     III 

[Ith] intensitat tèrmica a l'aire lliure    32 A en<= 60 °C per circuit d'alimentació 

       10A en<=60 °Cfor circuit de senyalització 



Estudi per millorar l'enllumenat viari al polígon industrial de 
Mercabarna dins el terme municipal de Barcelona 

DOC. NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

Durabilitat elèctrica      1 Mciclos 32 A AC-1 a Ue <= 440 V 

3.4  CONDUCTORS AÏLLATS: CABLES RZ1 (TIPUS AFUMEX) (GG319___)  

 El material aïllant serà a base d'EVA ó similar, ignífug, amb additius plastificats i 
estabilitzats que elevaran la resistència a l'envelliment tèrmic. 

 La instal·lació d'aquests cables s'ha de fer a temperatures no inferiors als zero graus 
centígrads. 

 Els cables amb aïllant tipus AFUMEX o similar tindran una superfície exempta de 
defectes, esquerdes i matèries estranyes, presentant un color uniforme a la capa exterior. El 
gruix de la capa aïllant serà uniforme i col·locada concèntricament respecte del conductor.  

 La rigidesa dielèctrica d'aquest cable és de 30 a 40x103 V/mm i la secció serà la que 
en cada cas concret s'especifica, tenint present els valors d'intensitat màxima admissible 
durant un temps de 0,25 segons que es pot presentar en cas de curt circuit, aquests valors 
per a conductors unipolars de coure seran com a mínim els següents, suportats sense 
deteriorament de la capa aïllant durant 0,25 segons: 

 Els materials que composen la formació d'aquests cables, corresponen als cables de 
coure de classe II, amb separadors adequats, aïllament especial i coberta exterior de 
propietats ignífugues, baixa corrosivitat toxicitat i baixa densitat i opacitat de fums. Per baixa 
tensió la coberta serà de color verd o negre (colors normalitzats per FMB). 

 Aquest conductor pot arribar a permetre una temperatura màxima de curt circuit de 
250º C, i la temperatura de servei serà de 90º C. 

El comportament dels conductors i cables front el foc complirà el següent: 

- No propagació de la flama.- Segons UNE EN 50265-2-1 

- No propagació del foc.- Segons UNE EN 50266-2-4 Categoria C. 

- Baixa emissió de fums.- Segons UNE EN 50268 

- Baixa emissió de gasos tòxics.- Segons UNE EN 50267-2-2 

- Lliure d'halògens.- Segons UNE EN 50267-2-1 

- Baix índex de corrosió: (UNE 21.147) 

3.5  CONDUCTORS DE POSADA A TERRA (GG381035) 

 Els conductors de protecció o de posada a terra que es tinguin que instal·lar amb 
coberta aïllant serà del tipus AFUMEX (RZ1), o similar segons descripció dels apartats 
anteriors. 

 Fins a seccions inferiors a 16 mm2 , la secció de la posada a terra serà igual a la de 
les seves fases. 

 Els conductors de posada a terra també podran ser de filferro de coure nu en tremp 
dur, semidur o suau.  

 Certificacions principals aplicacions els filferros de coure en funció del seu tremp 
s'usen sobre aïlladors en línies de distribució elèctrica. en connexions de neutres i posades 
a terra d'equips i sistemes elèctrics. característiques el material dels filferros ha de ser de 
coure d'alta puresa amb un contingut mínim de 99,9% de coure.  

 Es fabriquen en calibres de 0,051-107,2 mm2 (30 a 4/0 awg). temple dur, semidur o 
suau depenent de les aplicacions.  
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3.6  COFRED (GG110830) 

 Les caixes de connexió per lluminàries estan dissenyades per a la protecció contra 
contactes directes i indirectes en treballs d'instal·lació i manteniment de lluminàries per a 
enllumenat públic. 

 Una completa gamma de caixes de connexió i les seves variants i accessoris permet 
la seva utilització en tots els casos que es presenten habitualment.  

Envolvent: 

- Material: policarbonat gris RAL 7035 

- Dimensió: 156 x 64 x 64 mm 

- Adequat per bàculs o columnes amb portells d'accés de mida reduïda. 

- Muntatge: en interior de bàcul o columna 

- Diàmetre mínim columna: 65 mm Part elèctrica 

- Capacitat: alimentació tetrapolar fins a 25 mm2 

- Secció màxima de cables a cada born: 2x10 mm2 

- Tensió de treball: 230/400 V 

- Fusibles cilíndrics tipus UTE 10 x 38 mm 

- Envolvents amb protecció independent de borns d'entrada i fusibles. 

Característiques Tècniques 

• Envoltant de policarbonat color gris Ral 7035 

• Grau de protecció contra pols i aigua IP43 i contra impactes IK07 

• Gran resistència a la corrosió i als raigs ultraviolats. 

• autoextingibles, segons UNE 53.315. 

• Elevada rigidesa dielèctrica. 

• Mínima absorció d'humitat. 

• autoventilació per convecció natural sense reduir el grau de protecció indicat 

• Permet treballar entre -20ºC i 120 º C de forma contínua, i puntes de fins a 200 º C 

Directives 

• Protecció contra pols / aigua IP s / n UNE 20.324 

• Protecció contra impactes IK s / n UNE EN 50.102 

• Classe Tèrmica s / n UNE 21.305 

• Resistència a la calor o foc s / n UNE EN 60 695-2-1 / 0 

• Doble Aïllament s / n IEC 60439-1 

• Directiva Material Elèctric (B.T.) 73/23 / CEE 

Modificació Directiva (73/23 / CEE) 93/68 / CEE 

• Directiva compatibilitat electromagnètica 89/336 CEE 

Modificació Directiva (89/336 / CEE) 92/31 CEE 

Modificació Directiva (89/336 / CEE) 93/98 CEE 

El cofred escollit es de la marca Cahors o similar 
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Referencia    0011011-C 

Designaci    DF20/1-1C  

Bornes ent (nx sec.)   5 x 16  

Bornes ent (nx sec.)   2 x 6 

Grado     IP44 

3.7  TUB METAL·LIC FLEXIBLE (GG210840) 

 Tub metal·lic flexible marca Gaestopas o similar model ecomilflex es una  manguera 
ondulada en forma d’espiral de acer galvanitzat recoberta de PVC gris per a protección de 
cables. Flexible, estanca a l’aire i l’aigua, temperatura de treball entre –20ºC y +80ºC, durant 
un breve temps fins a +100ºC. IP 65 Resistencia mecànica segons  

Tipus   int. mm   ext mm

Pg-7 9 13 

Pg-9 11 15 

Pg-11 14 18 

Pg-13 16 20 

Pg-16 18 22 

Pg-21 23 28 

Pg-29 31 37 

Pg-36 40 47 

Pg-48 52 59 

 Els ràcors apropiats per aquest tipus de tub son el tipus “WeGe” serie 200. 

3.8  REIXETA DE VARILLA ELECTROSOLDADA (GG210850) 

 Reixeta de varilles d’acer electrosoldat amb la vora de seguretat que evita danys a 
les persones i als cables. De fàcil manipulació, el seu sistema "tallar, doblegar i unir" permet 
adaptar-se fàcilment a cada instal·lació i proporciona un estalvi de muntatge superior al 30%. 
És lleugera, ofereix la màxima ventilació i neteja, proporciona gran resistència i elasticitat i 
permet la construcció d'accessoris en obra. 

 Disposa d'una amplíssima gamma d'accessoris: Suports Click, Omega, reforçats, 
sistemes per a sortida de fibra òptica així com diferents acabats / materials: La canal 
escollida atenent al lloc on anirà instal·lada i per aquesta instal·lació es la galvanitzada en 
calent segons la  UNE-EN-ISO 1461 ja que te molt bones qualitats tant en ambients humits 
com per instal·lacions a l’exterior. 

4  MANTENIMENT DE L’ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS 

 Per garantir en el transcurs del temps el valor del factor de manteniment de la 
instal·lació, es realitzaran les operacions de reposició de làmpades i neteja de lluminàries 
amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor. 

 El titular de la instal·lació serà el responsable de garantir l'execució del pla de 
manteniment de la instal·lació descrit en el projecte o memòria tècnica de disseny. 

 Les operacions de manteniment relatives a la neteja de les lluminàries i a la 
substitució de làmpades avariades les pot fer directament pel titular de la instal·lació o 
mitjançant subcontractació. 
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 Els mesuraments elèctrics i luminotècnics incloses en el pla de manteniment seran 
realitzades per un instal·lador autoritzat en baixa tensió, que ha de portar un registre 
d'operacions de manteniment, en el qual es reflecteixin els resultats de les tasques 
realitzades. 

 El registre podrà realitzar-se en un llibre o fulls de treball o un sistema informatitzat. 
En qualsevol dels casos, es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la 
instal·lació d'enllumenat exterior, hi ha de figurar, com a mínim, la següent informació: 

- El titular de la instal·lació i la ubicació d'aquesta. 

- El titular del manteniment. 

- El número d'ordre de l'operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 

- El número d'ordre de l'operació de manteniment correctiu. 

- La data d'execució. 

- Les operacions realitzades i el personal que les va realitzar. 

 A més, a fi de facilitar l'adopció de mesures d'estalvi energètic, s'ha de registrar: 

- Consum energètic anual. 

- Temps d'encesa i apagada dels punts de llum. 

- Mesura i valoració de l'energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i 
factor de potència. 

- Nivells d'il·luminació mantinguts. 

5  MESURES LUMINOTÈCNIQUES EN LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

5.1  COMPROBACIONS ABANS DE REALITZAR LES MESURES. 

5.1.1  CONDICIONS DE VALIDESA PER A LES MESURES. 

a) Geometria de la instal·lació: els càlculs i mesures seran representatius per a totes 
aquelles zones que tinguin la mateixa geometria quant a: 

- Distància entre punts de llum. 

- Alçada de muntatge dels punts de llum que intervenen en la mesura. 

- Longitud del braç, sortint i inclinació. 

- Ample de calçada. 

- Dimensions de vorals, mitjanes, etc. 

b) Tensió d'alimentació: durant la mesura es registrarà el valor de la tensió d'alimentació 
mitjançant un voltímetre registrador o, si no, es realitzaran mesures de la tensió 
d'alimentació cada 30 minuts. Si es mesuren desviacions o variacions en la tensió 
d'alimentació respecte al valor assignat de la instal·lació que puguin afectar significativament 
el flux lluminós emès per les làmpades, s'aplicaran les correccions corresponents. En cas 
d'utilitzar sistema de regulació de flux, el mesurament es durà a terme amb els equips a 
règim nominal. 

c) Influència d'altres instal·lacions: Tots els llums properes a una instal·lació alienes a 
aquesta s'han d'apagar en el moment de les mesures (inclosos els fars dels vehicles, en 
qualsevol dels sentits de circulació). 

d) Condicions meteorològiques: encara que les exigències de visibilitat són anàlogues per a 
totes les condicions meteorològiques, les mesures s'han de fer en temps sec i amb els 
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paviments nets (llevat que es dissenyi per a paviments humits, de manera que les 
condicions visuals no es deteriorin notablement durant els intervals plujosos). A més, no 
s'han d'executar les mesures si l'atmosfera no està completament lliure d'boires o boires. 

Mesurament de luminancies. 

 La mesura de la luminància mitjana i les uniformitats s'han de fer sobre el terreny, 
comparant els resultats obtinguts en el càlcul inclòs en el projecte amb els de la mesura. La 
mesura requereix un paviment usat durant un cert temps, i un tram recte de calçada de 
longitud aproximada de 250 m. 

a) luminàncies puntuals (L). 

 La mesura s'ha de fer amb luminancímetre, amb un mesurador d'angle no major de 
2'en la vertical, i entre 6'y 20'en l'horitzontal. 

b) Luminància mitjana (Lm). 

 Per a la mesura de la luminància mitjana s'utilitzarà un luminancímetre integrador, 
amb limitadors de camp que corresponguin a la superfície a mesurar: 100 m de longitud per 
l'amplada dels carrils de circulació. El punt d'observació estarà situat a 60 m abans del límit 
anterior de la zona de mesura, i el luminancímetre estarà situat a 1,5 m d'altura ia 1/4 de 
l'ample de la calçada, mesurat des del límit exterior en l'últim carril . 

 El mètode de referència per comprovar la luminància mitjana dinàmica consisteix a 
fer dues mesures amb el luminancímetre integrador, un començant la zona de mesura entre 
dos llums i una altra coincidint amb una de les lluminàries (en el cas d'una disposició a 
portell, entre dos llums en diferents carrils). 

 La mitjana d'aquestes dues mesures és una bona aproximació a la luminància 
mitjana dinàmica. 

Mesurament de il·luminancies. 

 La mesura es realitzarà amb un il·luminancímetre, també anomenat luxòmetre, que 
haurà de complir les següents exigències: 

a) Ha de tenir un rang de mesura adequat, d'acord amb els nivells a mesurar i estar calibrat 
per un laboratori acreditat. 

b) Ha de disposar de correcció del cosinus fins a un angle de 85º. 

c) Tindrà correcció cromàtica, segons CIE 69: 1987 d'acord amb la distribució espectral de 
les fonts lluminoses emprades i la seva resposta s'ajustarà a la corba mitjana de sensibilitat 
V (I). 

d) El coeficient d'error per temperatura ha d'estar especificat per marge de les temperatures 
de funcionament previstes durant el seu ús. 

e) La fotocèl·lula d'luxòmetre estarà muntada sobre un sistema que permeti que aquesta es 
mantingui horitzontal en qualsevol punt de mesura. 

 Les mesures es realitzaran sobre la capa de rodament de la calçada, en els punts 
determinats en la retícula de càlcul del projecte. Totes les lluminàries que intervenen en la 
mesura i formen part de la instal·lació d'enllumenat, han d'estar lliures d'obstacles i podran 
veure des de la fotocèl·lula. 

 Una reducció de la retícula de mesura, pel que fa a la de càlcul, serà admissible quan 
no modifiqui els valors mínims, màxims i mitjans en + - 5%. 

5.1.2 COMPROBACIÓ DE LES MESURES LUMINOTECNIQUES. 

 Els valors mitjos de les magnituts mesurades no diferiran mes d’un 10 % respecte als 
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valors de càlcul de projecte. 

5.2  MESURAMENT DE LUMINANCIES. 

 La luminància en un punt de la calçada s'obté mitjançant la fórmula: 

L = > (l • r / h²) 

on el sumatori (>) comprèn tots els llums de la instal·lació considerada. Els valors de la 
intensitat lluminosa (l) i del coeficient de luminància reduït (f) s'obtenen per interpolació 
quadràtica en la matriu d'intensitats del llum i en la taula de reflexió del paviment. Finalment, 
la variable (h) és l'altura de la lluminària. 

 Un cop finalitzada la instal·lació de l'enllumenat exterior, es procedirà a fer els 
mesuraments luminotècnics, a fi de comprovar els resultats del projecte. La retícula de 
mesura que es concreta més endavant és la que s'utilitzarà en les mesures de camp. No 
obstant això, es poden utilitzar altres retícules en el càlcul del projecte sempre que 
incorporin un major nombre de punts.. 

5.2.1 SELECCIÓ DE LA RETÍCULA DE MESURA. 

 La retícula de mesurament és el conjunt de punts en els que en el projecte es 
calculen els valors de luminància. En sentit longitudinal, la retícula ha de cobrir el tram de 
calçada comprès entre dos llums consecutives del mateix costat. En sentit transversal, ha 
d'abraçar l'amplada definit per l'àrea de referència (normalment l'amplada del carril de 
trànsit). 

 Els punts de mesura es disposaran, uniformement separats, com mostra la figura 1 
de la ITC-EA-07, sent la seva separació longitudinal D, no superior a 5 m, i la seva separació 
transversal d, no superior a 1,5 m. El nombre mínim de punts en la direcció longitudinal N, o 
transversal n, serà de 3. 

5.2.2 POSICIÓ DE L’OBSERVADOR. 

 L'observador es col·locarà a 1,5 m d'altura sobre la superfície de la calçada i en sentit 
longitudinal, a 60 m de la primera línia transversal de punts de càlcul. En sentit transversal 
es situarà a: 

a) 1/4 d'ample total de la calçada, mesurat des de la vora dret de la mateixa (costat oposat al 
dels punts de llum en implantació unilateral), per a la mesura de la luminància mitjana Lm i 
de la uniformitat global Uo i 

b) en el centre de cada un dels carrils del sentit considerat per a la mesura de la uniformitat 
longitudinal Ul, per a cada sentit de circulació. 

5.2.3 AREA LÍMIT. 

 Per tal d'evitar l'efecte d'altres instal·lacions d'enllumenat en els valors mesurats de 
luminància d'una instal·lació, s'estableix una àrea límit dins de la qual s'ha d'apagar durant el 
mesurament qualsevol llum que no pertanyi a la instal·lació. 

 La figura 4 de la ITC-EA-07 reflecteix l'àrea límit esmentada anteriorment, on H 
l'altura de muntatge de les llums de la instal·lació considerada.. 

5.3  MESURAMENT DE IL·LUMINANCIES. 

 La il·luminancia horitzontal en un punt de la calçada s'expressa mitjançant: 

E = > (l • cos3 > / h²) 

 On I és la intensitat lluminosa, > l'angle format per la direcció d'incidència en el punt 
amb la vertical i h l'altura de la lluminària. El sumatori (>) comprèn tots els llums de la 
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instal·lació. 

5.3.1 SELECCIÓ DE LA RETÍCULA DE MESURA. 

 La retícula de mesurament és el conjunt de punts en els que en el projecte es 
calculen els valors d'il·luminació. En sentit longitudinal, la retícula ha de cobrir el tram de 
superfície il·luminada comprès entre dos llums consecutives. En sentit transversal, ha 
d'abraçar l'amplada d'àrea aplicable, tal com es representa a la figura 5 de la ITC-EA-07. 

 Els punts de mesura es disposaran, uniformement separats i cobrint tota l'àrea 
aplicable, com mostra la figura 5, sent la seva separació longitudinal D, no superior a 3 m, i 
la seva separació transversal d, no superior a 1 m. El nombre mínim de punts en la direcció 
longitudinal N serà de 3. 

5.3.2 AREA LÍMIT. 

 Per tal d'evitar l'efecte d'altres instal·lacions d'enllumenat en els valors mesurats 
d'il·luminància d'una instal·lació, s'estableix una àrea límit dins de la qual s'ha d'apagar 
durant la mesura, qualsevol llum que no pertanyi a la instal·lació. 

 L'àrea límit a considerar aquesta definida per una distància al punt de mesura de 5 
vegades l'altura de muntatge H de les llums de la instal·lació considerada. 

5.3.3 METODE SIMPLIFICAT DE MESURA DE LA IL·LUMINÀNCIA MITJANA. 

 El mètode denominat dels "nou punts" permet determinar de manera simplificada, la 
il·luminació mitjana (Em), així com també les uniformitats mitjana (Um) i general (Ug). 

 A partir del mesurament de la il · luminació en quinze punts de la calçada (vegeu fig. 
6 de la ITC-EA-07), es determinarà la il·luminació mitjana horitzontal (Em) mitjançant una 
mitjana ponderada, d'acord amb l'anomenat mètode dels "nou punts". 

 Mitjançant el luxòmetre es mesura la il · luminació en els quinze punts resultants de 
la intersecció de les abscisses B, C, D, amb les ordenades 1, 2, 3, 4 i 5, de la figura 6. 

 Tenint en compte una eventual inclinació de les lluminàries cap a un costat o un altre, 
s'ha d'adoptar com a mesura real de la il·luminació en el punt teòric P1 la mitjana aritmètica 
de les mesures obtingudes en els punts B1 i B5 i així successivament, tal com consta a la 
taula que s'adjunta més endavant. 

 La il luminació mitjana és la següent: 

 Em = E1 + 2E2 + E3 + 2E4 + 4E5 + 2E6 + E7 + 2E8 + E9  / 16 

On: 
E1 = (B1 + B5) /2 

E2 = (C1 + C5) /2 

E3 = (D1 + D5) /2 

E4 = (B2 + B4) /2 

E5 = (C2 + C4) /2 

E6 = (D2 + D4) /2 

E7 = B3 

E8 = C3 

E9 =D3 

 La uniformitat mitjana (Um) d'il·luminació és el quocient entre el valor mínim de les 
il·luminacions Ei calculades anteriorment i la il·luminació mitjana (Em). 

 La uniformitat general o extrema (Ug) es calcula dividint el valor mínim de de les 
il·luminacions Ei entre el valor màxim d'aquestes il·luminàncies. 
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6  NORMATIVA D’APLICACIÓ 

A més a més de les normes esmentades en les clàusules d'aquest Plec, s'aplicaran, en 
absència de prescripcions que fan referència als materials, components i equips, per al seu 
muntatge, proves i assaigs, les normes U.N.E. aplicables a criteri de l'Enginyer Director de 
les obres. 

En absència de les normes U.N.E. s'aplicaran les normes específiques determinades 
contradictòriament pel Contractista i l'Enginyer Director de les obres, i per fi també serán 
d'aplicació: 

- El Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Construcció d'Obres de l'Estat 
vigent (Decret 3854/1970 del 31 de Desembre). 

- El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Normes U.N.E. aplicables als materials i als seus assaigs, inclosos en el present 
Projecte. 

- Reglament Electrònic de Baixa Tensió, Decret 2413/1973 de 20 de Setembre i llurs 
instruccions complementàries MI-BT, segons O.M. de 31 d'Octubre de 1973. 

- Reglament de Seguretat i Higiene al Treball. Ordre del 20 de maig de 1952, i 
modificacions posteriors. 

- Les normes per a treballs al Ferrocarril Metropolità de Barcelona, de Seguretat i 
Salut, del document número 1. 

- UNE 20-109-73: Aparells elèctrics per a baixa tensió. 

- UNE 20-119: Auxiliars de comandament: prescripcions generals i contactors. 

- UNE 20-098: Conjunts d’aparells de baixa tensió muntats a fàbrica. 

- HD 384 – UNE 20-460: Instal·lacions elèctriques a edificis. 

- UNE 20-432 i UNE 20-427: Assaigs de no propagació d’incendis, corresponent a la 
norma IEC-321-1 

- UNE 21-147.1: Requisits de baixa corrosió, toxicitat, i baixa densitat de fums, 
corresponent a la norma IEC-754.1 

- No propagació de la flama.- A aquest respecte, satisfà les especificacions de la 
Norma UNE 20432-1 (IEC 332-1), CEI 20.35, NF-C 32070-C2, BS-4066.1 i la VDE-
0472d. 

- No propagació del foc.- Supera les exigències de la Norma IEEE 383-74, que 
s'utilitza per a verificar la no propagació del foc en els cables de les Centrals 
Nuclears. 

- Baixa emissió de fums.- La quantitat de fums emes sos per aquests materials segons 
la Norma 21172 (IEC 1034) és inferior al 10% als que desprenen els convencionals, 
T1>60%. 

- Baixa emissió de gasos tòxics.- L'índex de toxicitat (It) és inferior a 2, segons Norma 
UNE 21172-1,2, IEC 1034-1,2. 

- Lliure d'halògens.- Segons Norma UNE 21147-1 (IEC 754-1, BS 6425-1), total 
absència d'halògens. 

- Baix índex de corrosió: (UNE 21.147) 

- IEC 255-4: Proves de pertorbacions a alta freqüència. 

- IEC 65: Proves de trens d’impulsos. 
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- IEC 801: Resistència a les pertorbacions per descàrregues electrostàtiques i pels 
camps de radiació electromagnètica. 

- EN 50081, EN 50082 i EN 90081-1: La compatibilitat electromagnètica (EMC) serà la 
descrita, particularment els “nivells resolencials” descrits en la EN 90081-1 

- L’autòmat programable, PLC, haurà de complir la norma IEC que surti de la comissió 
65. 
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