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PLEC DE CONDICIONS 

1.1 Definició 

El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt d’instruccions per al 
desenvolupament de les obres i conté les condicions establertes pel que fa referència a la direcció 
d’obra, als materials i a les unitats d’obra. 

1.2 Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec, seran d’aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. 
En els articles del present Plec de condicions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per 
a les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin a allò establert en les lleis, 
decrets, instruccions o ordenances oficials vigents, i que facin referència al contingut establert. En 
cas contrari sempre serà primer el contingut d’aquestes disposicions. 

1.3 Disposicions tècniques legals a valorar 

S’acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i 
reglaments oficials. 

Seran d’aplicació tant la memòria del present projecte com el Plec de Condicions. En cas de 
contradicció, prevaldrà l’establert  al Plec de Condicions, i per sobre de tots, prevaldrà l’establert 
per la norma, llei, decret, instrucció o ordenança. En cas de no queda clara l’opció, s’imposarà el 
criteri de la Direcció d’Obra. 

1.4 Condicions generals. 

Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que s’estableixen en 
aquest punt i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d’Obra de les procedències dels materials que 
vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 
efectuar-se els assaig oportuns. 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats 
abans de la seva acceptació. L’acceptació, en qualsevol moment, d’un material no serà obstacle 
per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol 
treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d’Obra, podrà ser 
considerat com defectuós. 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que s’asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per a l’ús en l’Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l’Obra 
immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d’Obra. 

1.5 Descripció del projecte. 

Les obres objecte del present Projecte d’Enllumenat Públic a la zona de l’Entorn de l’Ajuntament, 
a la ciutat de Corbera de Llobregat, es troben descrites en la memòria, així com els corresponents 
annexos. Igualment, s’ampliarà, per donar un caire general al Plec, i que pugui servir com a 
referència per altres projectes similars. 
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1.6 Disposicions generals. 

1.6.1 Contradiccions i omissions del projecte. 

Els treballs mencionats en el Plec de condicions i omesos en els plànols o viceversa, hauran 
d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els 
Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l’Obra 
que siguin indispensables per a dur a terme les indicacions exposades en els esmentats 
documents, no només no eximiran el Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin 
estat completament i correcta especificats en els plànols i Plec de Condicions. 

1.6.2 Autoritat de la direcció d’obra. 

La Direcció d’Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials 
emprats de les diferents unitats d’obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, 
en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats, 
sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeix la Legislació vigent sobre el 
particular. 

1.6.3 Subcontractació. 

Cap part de les obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d’Obra. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar dels 
treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la 
seva execució. 

L’acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

1.6.4 Programa de treball. 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de l’Administració un 
programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d’acabament de les 
diferents unitats d’obra, compatible amb el termini total d’execució. Aquest pla, una vegada 
aprovat, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que 
es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran 
adscrits a l’obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de 
l’administració. 

L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna de 
les responsabilitats per al Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals 
convinguts. 

1.6.5 Replanteig de les obres. 

El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i subministrarà 
a la Direcció d’Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres pugin ser realitzades. 
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El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per 
efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es 
requereixin. 

1.6.6 Oficina d'obra del Contractista i de la Direcció d'Obra. 

Quan el volum de l’obra així ho exigeixi, el Contractista haurà d’instal·lar abans del començament 
de les obres, i mantenir durant l'execució del Contracte, una "Oficina d'Obra" en el lloc que es 
consideri més apropiat, prèvia conformitat de la Direcció de l’Obra. Igualment instal·larà una 
caseta o sala independent per a la Direcció d'Obra. Els costos que se'n derivin aniran a càrrec del 
Contractista. 

El Contractista haurà de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una còpia autoritzada dels 
documents contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres. El Contractista 
habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les condicions d'higiene que 
estableix el Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu defecte el que estableixin les disposicions 
vigents. Estarà obligat, també, a mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i 
perfecte estat sanitari de totes les oficines, pavellons i les seves rodalies, havent de proveir el 
subministrament d'aigua potable i electricitat, l'evacuació de les aigües residuals, la recollida 
d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ús comú, camins, pavellons i altres serveis. 

1.6.7 Inici i execució de les obres. 

a) Inici 

El contractista donarà inici a les obres dintre del temps que figuri estipulat al contracte establert 
amb la Propietat, o en el seu defecte als 15 dies de l’adjudicació definitiva o de la seva firma. 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l’ordre de la Direcció d’Obra, i començarà els 
treballs en els punts que s’assenyalin.  

b) Execució 

L’obra es durà  a terme en el període de temps que s’estipuli al contracte subscrit amb la 
Propietat o en el seu defecte, el que figuri a les condicions d’aquest plec. 

Quan el Contractista, d’acord, amb algun dels extrems continguts al present Plec de Condicions, o 
bé al contracte establert amb la Propietat, sol·liciti una inspecció per tal de poder dur a terme 
algun treball ulterior que estigui  condicionat per la mateixa, vindrà obligat a tenir preparada per a 
la mencionada inspecció, una quantitat d’obra que correspongui al ritme normal de treball. 

Quan el ritme establert pel Contractista no sigui el normal, o bé a petició d’una de les parts, es 
podrà convenir la programació d’inspeccions obligatòries d’acord amb el pla d’obra. 

c) Llibre d’ordres 

El Contractista disposarà a l’obra d’un Llibre d’ordres al qual s’escriuran les ordres que el Tècnic 
Director estimi donar-li a través de l’encarregat o persona responsable, sense prejudici de les que 
li siguin donades per ofici quan ho estimi necessari i que tindrà la obligació de signar 

1.6.8 Plànols de detall de les obres. 

A petició de la Direcció d’Obra, el Contractista prepararà tots els plànols de detall que s’estimin 
necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els plànols esmentats se sotmetran a 
l’aprovació de la Direcció d’Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es 
requereixin per a la seva major comprensió. 
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1.6.9 Modificacions del projecte d’obra. 

Si l’execució de les obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes modificacions en el 
Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d’Obra podrà ordenar o proposar les 
modificacions que consideri necessàries d’acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 
matèria. 

1.6.10 Obligació de redactar el projecte de final d’obra. 

El Projecte “as-built” serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim d’un mes a 
comptar des del dia d’acabament del seu contracte. 

L’ incompliment d’aquest termini tindrà les mateixes repercussions que l’ incompliment del 
termini d’obra. 

1.6.11 Permisos i llicències. 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 
l’execució de les obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones definides en el 
Projecte. 

1.6.12 Senyalització de les obres i protecció del trànsit. 

L’execució de les obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin per 
al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se 
en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s’hauran de mantenir els desviaments 
precisos. 

Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari públic mitjançant els corresponents rètols 
informatius, els quals es situaran en llocs ben visibles. Se n'instal·laran com a mínim dos (2) rètols 
els quals tindran les dimensions, característiques, text i format de lletra que indiqui la Direcció 
Facultativa. 

Prèviament a l'inici de l'obra, el Contractista presentarà un pla de senyalització de seguretat viària 
que anirà annex al pla de seguretat i salut. . Com a mínim inclourà els senyals i cartells que es 
defineixen en la instrucció 8.3-IC"Norma de senyalització d'obres", de la Direcció General de 
Carreteres. 

Tots els senyals i altres dispositius auxiliars hauran de ser reglamentaris, a més de trobar-se en un 
perfecte estat de conservació i funcionament mentre durin els treballs. A tal efecte, el 
Contractista disposarà del personal necessari per anar-los reposant. 

No es podran fer servir, com a elements estabilitzadors, pedra, totxo, taulons vells, ferralla, ni cap 
altre objecte que doni idea de deixadesa. Per a la finalitat assenyalada s'utilitzaran elements 
prefabricats, que poden ser de formigó o bé sacs de sorra, preparats a l'efecte i que hauran de 
mantenir-se en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable. 

Tant la senyalització de seguretat viària com els rètols informatius aniran a càrrec del  
Contractista. 

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi col·locat els senyals de 
seguretat viària i els rètols informatius esmentats anteriorment, d'acord amb les instruccions 
rebudes de la Direcció d'Obra i de les normes emanades del present Plec. 
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1.6.13 Gestió de residus 

Són les operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 

Es consideraran les operacions següents: 

• Classificació dels residus en obra 
• Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 
• Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
• Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

Classificació de residus:  

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

• Formigó CER 170101 (formigó): >= 80 t 
• Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 
• Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 
• Fusta CER 170201 (fusta): <= 1 t 
• Vidre CER 170202 (vidre): >= 1 t 
• Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t 
• Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0.5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

Si es fa la separació selectiva en obra: 

• Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 

• No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

• Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

• Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

• Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

• Identificació del productor i posseïdor dels residus 
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• Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
• Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 
• Quantitat en tones i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

1.6.14 Construcció i conservació dels desviaments. 

El Contractista haurà de programar l'execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes. 

Si l’execució de les obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés a 
trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les característiques que 
figuren en els corresponents plànols de detall i documents que es redactin durant l’obra i 
s’abonaran d’igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el 
termini d’utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l’execució de les obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 
derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la 
seva perfecta regulació. Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d’Obra podrà exigir la 
col·locació de semàfors. 

L'existència de determinats accessos a les finques o indústries dins de l'àmbit d'afectació del 
projecte, els quals s'hauran de mantenir durant l'execució de les Obres, no serà motiu de 
reclamació econòmica per part del Contractista. 
En el cas que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les 

obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa, i el possible cost addicional 
es considerarà inclòs, també, en els preus unitaris.  

Sota el criteri de la Direcció de l'Obra el Contractista haurà de condicionar i conservar, tots els 
accessos de vehicles i persones a les finques les quals es veuen afectades per l'obra; i tots els 
desviaments provisionals d'obra necessari per al trànsit de vehicles i personal. Els costos que per 
aquest conceptes es generen aniran a càrrec del Contractista. 

1.6.15 Precaució contra incendis. 

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, 
així com a les que dicti la Direcció d’Obra. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les obres, així com dels 
mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

1.6.16 Amuntegament, amidament i aprofitament de materials. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva qualitat i per 
tant l’acceptació per a la utilització a l’obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment 
de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament s’hauran de recondicionar una vegada 
acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que pugui recuperar el seu 
aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d’obra, les balances o 
instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilització haurà 
d’anar precedida de la corresponent aprovació pel Director d’Obra. 
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Els materials que hagin d’abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, sobre 
vehicles adequats. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per la direcció d’Obra i, a 
no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva 
aprovació. Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran 
definits per la Direcció d’obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 

1.6.17 Responsabilitat del Contractista durant l’execució de les obres. 

El contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 
seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord amb els preus que per 
a ells s’hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els 
materials necessaris per executar aquelles parts de l’Obra, la realització de les quals s’hagi previst 
executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d’ésser reparats a càrrec del Contractista, 
de manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser compensades adequadament, a càrrec del 
contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d’ésser reparades a càrrec del 
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de 
qualsevol altra manera acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l’execució de les obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a 
la Direcció d’Obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de dipòsits 
d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser 
perjudicial, durant l’execució de les obres. 

1.6.18 Assaigs i proves 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, fàbriques, 
etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que la Direcció de l'Obra 
consideri convenient. 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció 
dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a allò que estableix 
l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control de qualitat que fixi la 
Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà incrementar el nombre d'assaigs a 
realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de qualitat de 
l'obra projectada. 

L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del laboratori 
d'assaig, al qual se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest import serà amb 
càrrec del Contractista fins un import límit del 1,50 % de l'import d'execució material de la 
licitació. 

Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el Contractista i 
la Direcció d'Obra, necessitant el vist-i-plau d'aquesta última. Els pagaments a l'empresa de 
control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà facilitats a la Direcció de l'obra per 
a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard. Tant l'empresa de control de 
qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra les factures abonades. En el cas que es 
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produïssin retards en el pagament del control de qualitat per causes imputables al Contractista, 
l'Administració contractant té la potestat de retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o 
imposar una sanció. 

L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra i en el mateix 
dia que s'han fet els assaigs, còpia dels resultats obtinguts. Més endavant, en el termini màxim  
d'un mes, l'empresa de control de qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels 
assaigs realitzats durant el mes, o bé per unitats d'obra. 

La comanda dels assaigs la realitzarà el Contractista. El nombre d'assaigs s'intentarà ajustar-los al 
pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca d'assaigs o excés indiscriminat 
d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà 
sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i fixarà els punts on s'han de prendre les dades. El 
Contractista proporcionarà totes les facilitats, així com aportarà els materials, maquinària, 
provetes, mostres necessàries per a la realització de les referides comprovacions. 

El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de l'acabament d'una 
anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció d'Obra d'aquesta última. 
Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs programats a què se l'ha de 
sotmetre, i aquests han de resultar acceptables.  

Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, que a 
criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a càrrec del 
Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control de qualitat abans 
esmentat. 

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en substitució d'altres 
contemplades en el projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a demostrar el seu bon 
comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge de 
control de qualitat. 

El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a que les 
obres, instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les previsions previstes en 
els plecs, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en l'esmentat plec. El Contractista 
informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que aquesta informació l'eximeixi 
de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a conseqüència de la mala qualitat dels materials 
i equips emprats, i de les obres executades. Els assaigs, anàlisis i i/o defectes no detectats durant 
la realització dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut 
estadístic, tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que s'obtenen els 
resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant d'una mala 
execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de control de qualitat ho 
haguessin detectat com si no.  

El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en ella, sense 
l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de facilitats per a examinar, 
assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser tapada (fins i tot el terreny de 
fonamentació abans de cobrir-lo amb l'obra permanent). En el cas contrari, i a indicació de la 
Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir la part de l'obra oculta, essent tant les 
operacions de descobrir com les de reposar al seu càrrec.  

Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti el compliment 
de les condicions exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant només les seves 
característiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fàbrica per a la partida de 
material que correspongui a la que es posarà en l'obra. Malgrat tot la Direcció de l'Obra podrà 
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fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte de comprovar les característiques del 
material. 

Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no substitueixen als que, 
prèviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està inclòs en el 
percentatge del 1,5% establert amb anterioritat. 

1.6.19 Conservació del paisatge. 

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents operacions i 
instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l’estètica i el paisatge 
de les zones en que es trobin situades les obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els elements que puguin ser perjudicats durant les obres, 
siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran 
restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit ètic de les seves instal·lacions, 
construccions dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per 
la Direcció d’Obra. 

1.6.20 Conservació de les obres executades. 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a 
partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 
d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres 
motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o 
qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 
contractats. 

1.6.21 Neteja final de les obres. 

Una vegada que les obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter 
temporal i per al servei de l’obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament 
restaurats a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals els quals s’abandonaran tan 
aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera 
que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d’abonaments directes per a la seva realització. 

1.6.22 Recepció de les obres 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra la data prevista per a la finalització de 
les obres amb una antelació de 30 dies hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat, qui nomenarà 
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el seu Representant per a la recepció i qui, el mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, 
comunicant-la per escrit al Contractista i a la Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà d’assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en 
acta. 

S’aixecarà per triplicat un acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, la 
Direcció d’Obra i el Contractista, i s’elevarà a l’aprovació de la Superioritat. 

Si les obres es troben en bon estat, i en concordança amb les prescripcions previstes, el/la 
Director/a de l'Obra les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant, a 
partir de llavors, el termini de garantia. 

Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la corresponent 
acta i el/la Director/a d'Obra assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 
precises, fixant un termini per a esmenar-les. Si havent passat aquest termini, el Contractista no 
les hagués esmenat, podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable o declarar resolt el 
contracte. 

Per a que la Recepció de l'Obra pugui realitzar-se han d'acomplir-se les següents condicions: 

-Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents: 

1. Projecte final d'obra que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb totes les 
possibles modificacions introduïdes durant el projecte i execució de les obres. 

2. Relació dels subministradors. 

-Compliment de totes les obligacions contingudes al Contracte 

1.6.23 Termini de garantia. 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l’Acta de Recepció i tindrà un any de 
duració. Durant aquest període, totes les possibles despeses aniran a càrrec del Contractista. 

1.7 Disposicions econòmiques 

1.7.1  Amidament de les obres 

L'amidament es farà, en general, en base a l'obra executada, als plànols del projecte (o aquells 
que faciliti la Direcció d'Obra), als Preus Unitaris i al Plec de Condicions. Aquests amidaments es 
comprovaran en el replanteig. El Contractista no podrà fer cap al·legació en base a la manca o 
excés d'amidament del pressupost del projecte. 

• Preus unitaris 

Totes les unitats d'obra d'aquest Plec, i les no definides explícitament, s'abonaran d'acord amb els 
preus unitaris del Quadre de Preus del Projecte, considerant-hi incloses totes les despeses de 
material, de mà d'obra, de maquinària, de mitjans auxiliars, de despeses indirectes, o qualsevol 
altre element i/o activitat necessària per l'execució completa de les unitats esmentades. 

La descripció dels materials, i de les unitats d'obra, que figuren en el descripció del preu i/o en el 
present Plec no és exhaustiva. Pot ser solament enunciativa i dirigida, senzillament, a una millor 
comprensió de les característiques de l'obra que s'ha de realitzar. En conseqüència, els materials 
no especificats, i les operacions no descrites, que siguin manifestament necessàries per a executar 
una unitat d'obra es consideraran incloses en els preus unitaris d'abonament. 

• Partides Alçades 
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La partida alçada d’abonament íntegre és: 

• Seguretat i salut en l’obra 
• Tasques de contractació companyia elèctrica. 
• Desconnexió de línies a quadre de comandament. 
• Tasques de reducció de potència d’un contracte de subministrament elèctric per E.P.  
• Adaptar punt de llum existent a Reglament electrotècnic vigent. 
• Legalització d’una instal·lació de P>5kW 
• Legalització d’una instal·lació de P<5kW 

• Partides alçades a justificar 

Les partides alçades a justificar s'efectuaran d'acord amb el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus, afectats pel 
coeficient d'adjudicació. 

Les partides alçades a justificar son: 

• Honoraris a la companyia elèctrica per escomesa elèctrica. 
• Afeccions xarxes de serveis. 
 

1.7.2 Altres despeses a compte del Contractista 

Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit per la 
Direcció de l'Obra. En aquest cas, la Direcció d’obra podrà decidir que es realitzi la restitució 
necessària per ajustar l'obra a la definició del Projecte, i en aquest cas aniran a compte del 
Contractista totes les despeses que això ocasioni. 

1.7.3 Recull de despeses a càrrec del Contractista 

Com a resum de les enunciades en els articles anteriors, el recull de partides (a banda de les que 
s'especifiquen en l'apartat anterior,  "Altres despeses a compte del Contractista") que no són 
d'abonament directe i que aniran a càrrec del Contractista, són: 

• Plànols final d'obra (as built).  
• Comprovació del replanteig. Apartat 4.1 "Comprovació del replanteig" 
• Oficina d'obra per a la Direcció d'Obra.  
• Control de qualitat: el 1,5 % del pressupost d'execució material de licitació  
• Accessos i desviaments provisionals de l'Obra.  
• Pla de senyalització viària de seguretat.  
• Dos rètols informatius.  
• Neteja de les obres.  
• Conservació de les Obres fins a la recepció.  

Es de remarcar, però, que en el cas d'errors i/o omissions en l'anterior enumeració de partides a 
càrrec del Contractista, preval el recull de despeses a càrrec del Contractista que s'especifiquen en 
tot el conjunt de l'articulat del present Plec de Condicions i en totes les clàusules del Plec de 
Clàusules Econòmico-Administratives Particulars del contracte, (això vol dir que, continuarà sent a 
càrrec del Contractista aquella despesa que estigui especificada en algun article i/o clàusula, 
encara que no hagi estat recollida en el present apartat). 
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1.7.4  Pagament de l’obra 

Al contracte s’hauria de fixar detalladament la forma i termes en que s’abonaran les obres. Les 
liquidacions parcials que puguin establir-se tindran caràcter de documents provisionals, subjectes 
a les certificacions que resultin de la liquidació final. Aquestes liquidacions, en cap cas, suposaran 
l’aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Finalitzades les obres es procedirà a la liquidació final que s’efectuarà d’acord amb els criteris 
establerts al contracte. 

1.7.5 Abonament d'obres incompletes. 

Les xifres que per a pesos o volums dels materials figuren en les unitats compostes del Quadre de 
Preus, s'utilitzaran per al coneixement del cost d'aquest material aplegat a peu d'obra. En cap 
concepte tindran valor, per a definir les proporcions de les mescles, ni dels volums necessaris 
d'aplegament, per aconseguir la unitat acabada. 

Quan, per rescissió o alguna altra causa, s'hagués de valorar obres incompletes, s'aplicaran els 
preus del Quadre, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra diferent a la 
valoració d'aquest, encara que el Contractista tingui dret a alguna reclamació per insuficiència o 
omissió del preu de qualsevol element que constitueix el propi preu. Les partides que componen 
la descomposició del preu seran d'abonament quan tot el material estigui junt, incloent-hi els 
accessoris; o realitzats, en la seva globalitat, els treballs o operacions que determinen la definició 
de la partida. Donat que el criteri que s'ha de seguir ha de ser que només es consideren abonables 
aquelles parts de l'obra ja finalitzades, el Contractista perdrà tots els drets en el cas que les deixi 
incompletes. 

1.7.6 Preus 

El Contractista presentarà, al formalitzar-se el contracte, una relació dels preus de les unitats 
d’obra que integren el projecte, els quals de ser acceptats tindran valor contractual i s’aplicaran a 
les possibles variacions que pugin haver-hi. 

Aquests preus unitaris, s’entenen que comprenen l’execució total de la unitat d’obra, incloent-hi 
tots els treballs, fins i tots els complementaris, i el materials, així com la part proporcional 
d’imposició fiscal, les càrregues laborals i altres despeses repercutibles. 

En cas de que s’hagin de realitzar unitat d’obra no precisades al projecte, es fixarà el seu preu 
entre el Tècnic Director i el Contractista abans d’iniciar-se l’obra i es presentarà a la propietat per 
a la seva acceptació o no. 

1.7.7 Revisió de preus 

Al contracte s’establirà si el contractista té dret a una revisió dels preus i la formula a aplicar per a 
calcular-la. En el seu defecte, s’aplicarà a judici del Tècnic Director algun dels criteris oficials 
acceptats. 

1.7.8 Penalitzacions 

Per endarreriment en els períodes d’entrega de les obres, es podran establir taules de 
penalització, fixant-se les quantitats i demores per contracte. 

El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que excedeixi 
del termini d’execució de les obres previst en el Projecte. L’esmentada penalització serà, en el seu 
cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
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Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà una sanció 
de l´1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia natural de retard en els terminis parcials 
que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 

1.7.9 Contracte 

El contracte es formalitzarà mitjançant un document privat, que podrà elevar-se a escriptura 
publica a petició de qualsevol de les parts implicades. Comprendrà l’adquisició de tots els 
materials, transport, ma d’obra, mitjans auxiliars per a l’execució de l’obra i les derivades de les 
modificacions que s’introdueixin durant l’execució (amb els termes previstos). 

La totalitat dels documents que composen el Projecte Tècnic de l’obra seran  incorporats al 
contracte i tant el Contractista com la Propietat hauran de firmar-los en testimoni dels que els 
coneixen i accepten. 

1.7.10 Responsabilitats 

El Contractista és el responsable de l’execució de les obres sota les condicions establertes al 
projecte i al contracte. Com a conseqüència d’això serà obligat a la demolició de allò mal executat 
i a la seva correcta reconstrucció sense que serveixi d’excusa el que el Tècnic Director hagi 
examinat i reconegut les obres. 

El Contractista es l’únic responsable de totes les contravencions que ell o el seu personal cometin 
durant l’execució de les obres o operacions relacionades amb les mateixes. També es responsable 
del accidents o danys que per errors, inexperiència o ús de mètodes inadequats es produeixin a la 
propietat dels veïns o tercers en general. 

El Contractista es l’únic responsable del incompliment de les disposicions vigents a la matèria 
laboral respecte del seu personal i per tant els accidents que es puguin produir i els drets que es 
pugin esdevenir dels mateixos. 

1.7.11 Rescissió del Contacte 

Es consideraran causes suficients per a la rescissió del contracte les següents: 

• Primera: Mort o incapacitació del Contractista. 
• Segona: La bancarrota del contractista. 
• Tercera: Modificació del projecte quan es produeixi una alteració en mes o menys del 

25% del valor del contracte. 
• Quarta: Modificació de les unitats d’obra en un numero superior al 40% de l’original. 
• Cinquena: La no iniciació de les obres en el període estipulat quan siguin causes alienes a 

la propietat. 
• Sisena: La suspensió de les obres un cop iniciades, sempre que el període de suspensió 

sigui superior a sis mesos. 
• Setena: Incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui mala fe. 
• Vuitena: Finalització del període d’execució de l’obra sense que aquesta s’hagi arribat a 

completar. 
• Novena: Actuació de mala fe a l’execució dels treballs. 
• Desena: Subcontractar la totalitat o part de l’obra a tercers sense l’autorització del Tècnic 

Director i de la Propietat. 
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1.7.12 Liquidació 

Sempre que es rescindeixi el Contracte per causes anteriors o be per acord entre ambdues parts, 
s’abonarà al Contractista les unitats d’obra executades i els materials acopiats a peu d’obra i que 
reuneixin les condicions i siguin necessaris per a la mateixa. Quan es rescindeixi el Contracte, 
portarà implícita la retenció de la fiança per a obtenir els possibles despeses de conservació del 
període de garantia i els derivats del manteniment fins a la nova data d’adjudicació. 

1.8 Disposicions particulars 

1.8.1 Aspectes tècnics de  de l’obra civil associada i característiques dels 
materials. 

1.8.1.1 Obertura de rases 

Les canalitzacions, excepte en casos excepcionals, es faran en terreny de domini públic, sota les 
voreres, evitant angles pronunciats.  

El traçat serà el més recte possible, paral·lel en tota la seva longitud a vorades o façana dels 
edificis principals.  

Abans de procedir a l’inici de les feines, es marcarà al paviment de les voreres les zones on 
s’obriran les rases, marcant la seva amplada i longitud, així com les ubicacions on es deixarà la 
runa acumulada. 

Si es coneix la ubicació, o s’intueix, de les escomeses d’altres serveis a les finques afectades, 
s’indicaran les seves situacions, per tal d’anar amb especial cura en aquestes zones.  

Abans de procedir a l’obertura de les rases, s’obriran cates de reconeixement per confirmar o 
rectificar el traçat previst.  

Al marcar el traçat de les rases, es tindrà en compte el radi mínim que s’ha de deixar a les corbes, 
que dependrà de la secció del cable a instal·lar, com a mínim serà 20 vegades el diàmetre exterior 
del cable. 

Les rases s’executaran verticals fins a la profunditat escollida, col·locant-se contencions en el cas 
que la composició del terreny ho requereixi.  

Es deixarà un pas de mig metre entre les terres extretes i la rasa, al llarg de la mateixa, amb la 
finalitat que el personal de l’obra circuli fàcilment, evitant caigudes a la rasa. 

Durant tota l’execució de l’obra, s’haurà de vigilar de no tapar amb terra, registre de gas, telèfons, 
claveguerams, etc. 

Durant l’execució dels treballs a la via pública, es deixaran els passos suficients per vehicles, així 
com els accessos als edificis, comerços, pàrquings etc. Si es necessari interrompre la circulació, es 
precisarà una autorització especial. 

1.8.1.2 Col·locació de la protecció de la canalització 

La sorra que s’utilitzi per la protecció dels tubs corrugats serà neta, aspre,  sense grumolls, 
exempta de substàncies tòxiques, sense argila i  sense substàncies orgàniques. Si fos necessari es 
tamisarà o es netejarà convenientment.  

 S’utilitzarà indiferentment de cantera o de riu, sempre que reuneixi les condicions senyalades 
anteriorment i les dimensions dels grans seran de dos o tres mil·límetres com a màxim.  
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Quan es reutilitzi la procedent de la rasa, a més de necessitar l’aprovació del Director de l’obra, 
serà convenient el seu triatge i tamisat.  

Al llit  de la rasa, anirà una capa de entre 3 i 10 centímetres de gruix, sobre la que es situarà el tub 
corrugat. Per sobre del tub anirà una altra tapa de entre 7 i 15 centímetres d’espessor.  

Les dues capes ocuparan tota l’amplada de la rasa.  

1.8.1.3 Col·locació de la protecció de maons  

Quan per alguna raó, no es puguin aconseguir les separacions necessàries amb altres serveis es 
podran col·locar maons de separació, seguint les següents pautes: 

• Per sobre de la segona capa de sorra es col·locarà una capa protectora de maons, 
l’amplada serà de 25 centímetres quan sigui un únic tub, i s’anirà ampliant amb 12,5 
centímetres per cada tub de més.  

• Es posaran maons en posició vertical, per tal de separar els nous tubs d’altres serveis. 
• Els maons seran ceràmics, durs i fabricants amb bones argiles. La seva cocció serà 

perfecta i la seva fractura serà uniforme. Seran de cares planes amb estries.  

1.8.1.4 Col·locació de la cinta de senyalització 

És col·locarà una cinta de senyalització de plàstic, no degradable on s’indiqui  l’existència de 
cables elèctrics. Es col·locarà al llarg de tota la canalització i en la vertical a uns 20 centímetres  
per sobre del tub. 

 
Imatge 1: Cintes senyalitzadores de cablejat 

1.8.1.5 Tancament i piconatge de les rasses 

Una vegada col·locada la cinta de senyalització, s’omplirà tota la rasa amb terra de l’excavació, 
traient els trossos més grans que puguin malmetre el tub corrugat. Es piconarà cada 15 
centímetres aproximadament amb mètodes manuals la primera vegada i posteriorment amb 
mètodes mecànics. 

El tancament de les rasses es farà per capes successives de deu centímetres de gruix, i s’anirà 
piconant i regant (per tal de consolidar el terreny).  

La cinta de senyalització anirà entre les dues primeres capes.  

El contractista serà el responsable dels enfonsaments que es produeixin per la deficiència 
d’aquesta operació, i per tant haurà de fer, assumint el cost, posteriors reparacions.  

1.8.1.6 Transport de terres a l’abocador 

Les terres sobrants de la rasa, degut al volum introduït i a la no utilització dels panots, asfalt o 
formigó, de la capa final, seran retirades pel contractista i portades a un abocador autoritzat.  
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

S’hauran d’entregar a la Direcció de l’obra els certificats de l’abocador, indicant la quantitat i la 
data com a mínim, i la documentació on s’acrediti la legalitat de l’abocador.  

El lloc de treball quedarà lliure de runes i complement net al finalitzar cada jornada laboral. 

1.8.1.7 Reposició del paviment de llosetes de morter comprimit (Panots) 

Els paviments reposats seran de les mateixes característiques o millors que els destruïts.  

Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 130 m. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
• Col·locació del morter 
• Col·locació de les peces de panot 
• Humectació de la superfície 
• Confecció i col·locació de la beurada 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 

Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements: 

• Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
• Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no 

excedeixi del 25% 
• En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
• Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell: ± 10 mm 
• Planor: ± 4 mm/2 m 
• Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 
• Replanteig: ± 10 mm 

Procés d’execució 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
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Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 

1.8.1.8 Reposició de paviments de peces de formigó 

Es defineix com la reposició de paviment de llosetes grans, utilitzades típicament en zones 
cèntriques dels municipis, passejos o rambles.  

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

• Paviment de lloses de formigó tipus BREINCO de la sèrie gual de vianants v120 model 
media central sense cantell biselat de 60x40x20 sobre morter i junts reblerts amb morter. 

• Paviment de lloses de formigó tipus BREINCO model llosa vulcano color gris de 60x40x7 
sobre morter i junts reblerts amb morter 

• Paviment de lloses de formigó tipus BREINCO model llosa vulcano color gris amb acabat 
tàctil amb botons de 60x40x7 sobre morter i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació de la base de morter sec 
• Humectació i col·locació de les lloses 
• Compactació de la superfície 
• Humectació de la superfície 
• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense ressalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements: 

• Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
• Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no 

excedeixi del 25% 
• En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Pendent transversal (paviments exteriors): ≥2%, ≤8% 

Quan el paviment es col·loqui amb morter s’haurà de respectar els junts propis del suport. 

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials. 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la 
DT. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui <5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter pastat i al truc de maceta. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. En exteriors, la superfície ha de mantenir-se 
humida durant les 72 h següents. 

1.8.1.9 Reposició de paviments de formigó 

Es tracta de la reposició de paviments de formigó tipus  la sèrie Artevia Natura de LAFARGE amb 
àrid matxucat de 5-8mm, acabats superficial abuixardat fi. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació del formigó 
• Realització de la textura superficial 
• Protecció del formigó i cura 

Condicions generals 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i no sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, 
segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del 
PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 

• Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa 
• Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa 
• Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa 

Toleràncies d'execució: 

• Desviacions en planta: ± 30 mm 
• Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm 

Procés d’execució i condicionants 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s’han de 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del formigó no 
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova ≥200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 
la D.F. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La D.F. podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment ≥2,30 h, si 
es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les condicions ambientals son 
molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura ≥5°C. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys 
al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la 
capa construïda. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a 
facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma 
que no s'evapori l'aigua. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba 
de 12 mm de radi. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un altre 
sistema, el reg de cura. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
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L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

1.8.1.10 Reposició de paviment en calçada 

En cap moment es podrà deixar una rasa oberta sobre calçada, sense cap protecció ni paviment 
provisional adequat per la normal circulació de vehicles i aquest fet sempre es senyalitzarà 
adequadament. 

La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que 
comprendrà tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del paviment inicial de forma, 
que en la mesura que es pugui, no arribi a apreciar-se externament l'obra, de manera que podrà 
obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa estricta efectuada en el 
paviment de la via, si es creies  necessari. 

En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs s’hauran de 
reconstruir de la mateixa forma que la resta de paviments. 

S'efectuaran els oportuns assaigs de Laboratori determinats la granulometria, tant per cent de 
lligat, tant per cent de buits farcits de betum, tant per cent de buits en mescla i en àrids, 
estabilitat i deformació. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Comprovació de la superfície d'assentament 
• Estesa de la mescla bituminosa 
• Compactació de la mescla bituminosa 
• Execució de junts de construcció 
• Protecció del paviment acabat 

Condicions generals:  

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 

El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 

L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció tipus. 

Toleràncies d'execució: 

• Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric 
• Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
• Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm 
• Nivell de les altres capes: ± 15 mm 

Condicions del procés d’execució:  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
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El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes 
de fluïdificant o aigua a la superfície amb la major continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 

La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui 
encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de 
fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.  

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, 
abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura 
s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 

Mescla bituminosa contínua en calent:  

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C per a capes de gruixos ≥5 
cm o a 8°C per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 

Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els 
excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 

A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts 
longitudinals. 

Mescla bituminosa en calent:  

L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball. 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula 
de treball. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense revessar la màxima 
prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha 
de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla 
estigui en condicions de ser compactada. 

 

 

 

A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la seva 
execució o quan la capa hagi aconseguit la temperatura ambient. Si això no és factible, la velocitat 
dels vehicles ha de reduir-se a 40 Km. per hora. 
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Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm. en la capa de rodadora i a 8 mm. 
en les capes intermèdies o de base. 

1.8.1.11 Canalització amb protecció de tub de polietilè d'alta densitat 

Serà amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió. Els 
diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. 
d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. La resistència a 
l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N. 

Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en tubulars, en rases 
de les següents característiques: 

• Profunditat: 60 cm. 
• Amplària: 40 cm. 
• Les parets seran verticals. 
• El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar el 

tub de fibrociment o material plàstic durant el seu estès. 
• L’excavació es realitzarà preferentment sobre terres compactes. 
• Farcit de rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 5 cm.i piconada al 

90 % del próctor modificat. 
• Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm. Sobre aquesta capa es 

col·locarà una malla d'avís de material plàstic. 
• Tub de polietilè amb juntes estanques o de plàstic continu. 

Els productes sobrants no aprofitables es transportaran a una planta de reciclatge de runes o a un 
abocador controlat. I a la memòria de qualitats del projecte, caldrà adjuntar els certificats emesos 
per la planta i/o abocador. 

1.8.1.12 Canalització per  encreuaments de calçada. 

Per a l'encreuament de calçada, els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, en rases de 
les següents característiques: 

• Profunditat: 80 cm. 
• Amplària: 50 cm. 
• Les parets seran verticals. 
• El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués afectar el 

tub durant el seu estès. 
• Excavació en rasa en terres compactes.  
• Farcit en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 5 cm. i piconat al 

90 % de próctor modificat.  
• Protecció de formigó HCP-3 almenys cobrint el tub 11 cm. Sobre aquesta capa es 

col·locarà una malla d'avís de material plàstic. 
• Sempre es deixarà un tub de reserva. 
• Si es tracta d’un pas de carrer, es realitzaran arquetes a cada extrem.  

Els productes sobrants no aprofitables es transportaran a una planta de reciclatge de runes o a un 
abocador controlat. I a la memòria de qualitats del projecte, caldrà adjuntar els certificats emesos 
per la planta i/o abocador. 
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1.8.1.13 Tub de polietilè 

Estarà fabricat en polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada 
exterior, unides per termofusió. 

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. 
d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. 

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N. 

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de 
fabricació. 

Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60° C. 

1.8.1.14 Arquetes de registre 

Aquesta unitat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria o qualsevol altre material autoritzat per la Direcció Facultativa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació del llit amb sorra compactada 
• Col·locació de la solera de maons calats 
• Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
• Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

Una vegada executada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les arquetes,  i posada a 
l'obra dels materials previstos, posant cura en la seva terminació. 

Condicionants a l’hora de l’execució. 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 

Condicions generals:  

Resistència característica estimada del formigó (Fest): ≥ 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell de la solera: ± 20 mm 
• Aplomat de les parets: ± 5 mm 
• Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
• Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 

Les connexions dels tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems dels 
conductors coincideixin arran amb les cares interiors dels murs. 

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de forma que la 
seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
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Condicions del procés d’execució: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 

1.8.1.14.1 Tapes i marc per a arquetes 
Construïdes de fosa de ferro, injecció d'alumini o PVC. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Comprovació de la superfície de recolzament 
• Col·locació del morter d'anivellament 
• Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

La tapa per la seva cara exterior, amb dibuix de profunditat 4 mm. i per la cara interior, proveïda 
de nervis per a una major resistència. Incorporarà les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic. 

El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a 
millor repartiment de la càrrega. 

Hauran de resistir com a mínim una càrrega puntual de 1.000 Kg. les situades en les voreres i 
passos de vianants i de 5.000 Kg. les situades en la calçada. 

Les dimensions útils normalitzades són: 

• 400 x 400 mm. 
• 600 x 600 mm. 

Condicions generals:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 
personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
• Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
• Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
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1.8.1.15 Vorades 

Contempla la formació de vorada amb materials diferents. 

Es consideren les unitats d'obra següents: 

• Vorada de formigó col·locat sobre base de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Col·locació sobre base de formigó: 
• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació del formigó de la base 
• Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 

Vorada de formigó 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres  
defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 

• Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
• Nivell: ± 10 mm 
• Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

1.8.1.16 Rigoles 

• Rigoles de peces de morter de ciment  

És defineix com una franja d’adoquins, losetes o un altre material amb forma de canaleta que es 
col·loca generalment, entre la vorada i la capa asfàltica per evacuar l’aigua. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació del formigó de la base 
• Col·locació de la capa de morter 
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• Col·locació de les peces 
• Col·locació de la beurada 
• Neteja de la superfície acabada 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades 
a fil i a tocar i en alineacions rectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Els junts entre les peces han de ser ≤6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte 
quan siguin rigoles sense desnivell. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
• Nivell: ± 10 mm 
• Planor: ± 4 mm/2 m 

 
• Procés d’execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

El formigó de la base no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. Ha de tenir 
una textura uniforme i contínua. 

La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que 
es produeixin segregacions. 

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Toleràncies d'execució de la base de formigó: 

• Nivell: ± 10 mm 
• Planor: ± 4 mm/2 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 

Les peces s'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
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1.8.1.17 Fonamentacions 

• Càlcul 

Les càrregues a tenir en compte en el càlcul seran les establertes en el càlcul dels suports. 

El procés de càlcul a seguir serà l’establer en l'article 58.7 de la Instrucció EHE-08, tenint en 
compte en primer terme la comprovació al bolcat, per la qual cosa el moments estabilitzadors de 
les forces exteriors respecte al punt de bolcat hauran de superar els moments de bolcat, 
comprovant-se en un segon terme la seguretat al bolcat. 

Posteriorment s'haurà de verificar la distribució de tensió del terreny, tenint en compte el tipus 
de sòl i la rigidesa dels fonaments, de manera que no s'ultrapassi la tensió admissible del terreny i 
la rigidesa del fonament. 

En el dimensionat dels perns d'ancoratge, es comprovarà que les traccions sobre els perns no 
provoquen tensions que superen la resistència de càlcul per a l'adherència fixada d'acord amb allò 
que disposa la instrucció EHE-08 

A les següents taules es detallen les dimensions de les fonamentacions mínimes per l’ancoratge 
de columnes i bàculs segons l’equació de Sultzberger per K=5, K=10 y K=15 kg/cm3, com a 
coeficient de compressibilitat volumètrica del terreny, segons aquest sigui, tou, normal o rocós, 
respectivament. 

L’equilibri es considera estable si es verifica l’equació:  

1,5·Mv = (M1 + M2) 

On:  
Mv=F·(H+2/3h) 
M1=0,278·a·h·3·K  
M2 = P · 0,4a 

On: 
F = Esforç horitzontal en punta (Tn) 
H = Alçada (m) 
h = Profunditat cimentació (m) 
a = Dimensió horitzontal de la cimentació (m) 
P = Pes de la cimentació i de la llumenera (Tn) 
 
L’esforç horitzontal en punta es degut a l’acció del vent sobre  la columna i la llumenera.  
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Gràfic 1: Cotes pel càlcul de la cimentació. 

A continuació es mostren unes taules amb els valors per a columnes i bàculs estàndars: 

• Valors per a bàculs 

Valors obtinguts 
  
  

Rocòs Normal Tou
K=15 K=10 K=5 

H  a  h a h a h 
(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  
4x1  40 60 50 65 50 75  
5x1  45 60 50 65 50 80  
6x1  45  65 50 70 50 80  

6x1,5  45 65 50 70 50 85  
7x1  45 65 50 70 50 85  

7x1,5  45 70 50 75 50 90  
8x1  45  70 50 75 50 90  

8x1,5  45 70 50 75 50 95  
9x1  45 75 50 80 50 95  

9x1,5  45  75 50 80 55 95  
9x2  45 75 50 80 55 95  

10x1  45 75 50 85 55 95  
10x1,5  45 80 50 85 55 100  
10x2  45 80 50 85 55 105  
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Taula 1: Mides aproximades per bàculs estàndards  

• Valors per a columnes 

Valors obtinguts 
  Rocòs  Normal Tou 

K=15 K=10 K=5 
H 0 a h a h a h 

mm mm mm mm mm mm mm mm 
4 76 45 60 50 65 55 77 
5 60 45 60 50 65 55 77 
5 76 45 65 50 70 55 80 
6 50 45 60 50 65 55 77 
6 60 45 65 50 70 55 80 
6 76 45 70 55 70 60 85 
7 50 45 65 50 70 55 80 
7 60 45 70 55 70 60 85 
7 76 45 75 55 75 60 90 
8 50 45 70 55 70 60 85 
8 60 45 70 55 75 60 90 
8 76 45 75 55 75 60 90 
8 88 50 75 55 80 60 95 
8 102 50 85 55 95 60 110 
8 124 50 90 55 100 60 120 
9 50 45 70 55 75 60 90 
9 60 45 75 55 75 60 90 
9 76 50 75 55 80 60 95 
9 88 50 85 55 95 60 110 
9 102 50 90 55 100 60 115 

10 50 50 70 55 75 60 90 
10 60 50 75 55 80 60 95 
10 76 50 85 55 95 60 110 
10 88 50 90 55 100 60 115 
10 102 50 95 55 105 60 120 
12 60 50 90 55 100 60 115 
12 76 50 95 55 105 60 120 
14 76 65 105 70 120 75 125 

Taula 2: Mides aproximades per columnes estàndards  

 Definició 

Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramita els seus càrrecs al terreny. 

 Materials 

12x1  60  90 65 100 70 120  
12x1,5  60  90 65 100 75 120  
12x2  65  100 70 110 80 125  

12x2,5  65 102 75 115 80 125  
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• Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte. Normalment es demanarà formigó del 

tipus  HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte. 
 Maquinària, eines i mitjans auxiliars. 

• Formigonera. 
 Limitacions 

• Es suspendrà l'execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la 
temperatura ambient pot descendir per sota dels 3° C., sota zero. 

• El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures necessàries perquè 
l'aigua no entri en contacte amb les masses de formigó fresc. 

• En el cas d'aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa 
hauran d'adoptar-se les precaucions necessàries per evitar la segregació i arrossegament 
dels components del formigó. 

 Execució 
• Una vegada feta l'excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans d'abocar el 

formigó. 
• En el cas que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada de rajola 

o capa de formigó HCP-1. 
• La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el 

corresponent projecte. 
• En totes els fonaments s'arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o 

material ceràmic de = 100 mm, des de la canalització. 
• Es disposarà d'un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del basament 

fins al lateral on s'ubiqui la placa de presa de terra o la pròpia derivació de la xarxa de 
terres. 

• S'evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l'excavació i en el cas que es 
produïren s'extraurà el formigó contaminat amb elles. 
 

Finalitzada l'excavació s'executarà el fonament, situant prèviament i de forma correcta la plantilla 
amb els quatre perns amb doble encerclat perfectament anivellats i fixes. Se situaran, tanmateix, 
correctament i amb la corba idònia el tub de plàstic corrugat, el diàmetre folgadament els 
conductes. L'abocada i altres operacions de formigonat es realitzaran de manera tal que no es 
variï o modifiqui, de cap manera, la posició dels perns i del tub de plàstic corrugat. 

Passat el temps necessari per a la presa del formigó del fonament, es procedirà a instal·lar les 
femelles inferiors en els perns, que s'anivellaran, i posteriorment les volanderes inferiors. Una 
vegada realitzades aquestes operacions, s'hissarà la columna de manera que la base es recolzi 
sobre les volanderes, travessant folgadament els perns els forat de la placa base. 

Posteriorment s’instal·laran les volanderes superiors i les femelles superiors de subjecció, 
procedint-se, en el seu cas, a l'anivellació de la columna manipulant les femelles inferiors. Una 
vegada efectuada correctament l'anivellació, es cargolaran convenientment les femelles 
superiors, fixant definitivament ela columna, podent-se instal·lar, si cal, contrafemelles.  

Totes les femelles i volanderes seran iguals. 

Una vegada acabada la fixació de la columna, s'omplirà convenientment amb formigó HM-
20/P/20/I d'àrid fi l'espai comprés entre la cara superior del dau de formigó i la placa base de la 
columna. 

En els fonaments de zones de vorera on es conegui la cota final del paviment de la vorera la part 
superior dels perns es cobrirà amb l'esmentada cota final de pavimentació. En les zones de 
parterres, la cara superior del dau de fonament de la columna, i de la troneta de derivació (en el 
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cas que n'hi hagi), quedaran com a mínim a 13 cm sobre el nivell de la terra del parterre. Se li 
donarà un pendent d'un 10 a un 15 % cap a l'exterior a la capa de morter que cobreix els perns i la 
placa base de manera que escupi l'aigua de pluja o de reg. 

1.8.1.18 Perns d'ancoratge 

• Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa 
entre 3.700 i 4.500 Kg./cm². allargament 26 % i límit elàstic de 2.400 Kg./cm². 

• Per als fonaments de les columnes s'utilitzaran quatre perns d'acer F-111, galvanitzats, 
• Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud 

igual o superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es doblegarà a 180° amb ràdio 2,5 vegades 
el diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes. 

• Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un 
certificat de la seva resistència a la tracció que haurà de ser igual o superior al pern 
convencional. 

• Dimensions estàndards: 
 20 x 500 
 22 x 600 
 24 x 800 
 27 x 1000  
 27 x 1200 

Les dimensions mínimes dels perns es determinen en funció de l'alçada, h, de la columna i 
s'ajustaran al quadre que s'inclou a continuació, on: 

• a = Longitud del pern 
• Ø = Diàmetre del pern 
• R = Longitud del pern amb roscat mètric 
• c = Distància des de la part inferior del pern a l’encerclat inferior 
• b = Distància de l’encerclat inferior al superior 

h 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
a 500 500 500 700 700 700 900 900 900 1000 
Ø 18 18 18 24 24 24 27 27 27 33 
R 100 100 100 110 110 110 130 130 130 150 
b 250 250 250 350 350 350 450 450 450 450 
C 100 100 100 150 150 150 200 200 200 250 

Taula 3: Dimensionat mínim  dels perns, mides en metres 
1.8.1.19  Femelles 

Les dimensions mínimes de les femelles mètriques zincades o cadmiades s'estableixen en funció 
de l'alçada, h, de la columna i s'ajustaran al quadre que s'inclou a continuació, de conformitat 
amb la nomenclatura de la figura següent, on: 

• t = Distància entre les cares de la femella mètrica 
• t1 = Alçada de la femella mètrica 

h 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
t 27 27 27 36 36 36 40 40 40 50 

t1 15 15 15 18, 5 18, 5 18, 5 21, 5 21, 5 21, 5 25 

Taula 4: Femelles recomanades per a columnes segons la seva alçada. Mides en mm. 
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1.8.1.20 Assaigs dels fonaments 

El control dels materials i de l'execució dels fonaments, així com els assaigs a realitzar, s'ajustarà a 
allò que disposa la Instrucció EHE-08, per a l projecte i l'execució d'obres de formigó en massa i 
armat. 

Les característiques mecàniques dels perns, femelles i volanderes es comprovaran mitjançant 
assaigs de tracció, verificant el límit elàstic i l'allargament, segons norma UNE-36-401, prèvia 
presa de mostres d’acord amb la norma UNE-36-401. 

1.8.1.21 Fonamentació del quadre de comandament 

L’armari on estarà allotjat el quadre de comandament d’enllumenat públic es situarà sobre un 
dau de formigó de secció rectangular, de les dimensions adequades a la mida de la base del 
quadre. L’armari es subjectarà a la fonamentació mitjançant 4 perns d’ancoratge subministrats 
amb el mateix. 

La fonamentació s’executarà situant prèviament els tubs corrugats de forma correcta i amb la 
curvatura idònia. Cal tenir en compte que la part superior de la fonamentació haurà de tenir una 
alçada mínima de 0,30 m respecte de la rasant del terreny i una fonamentació per sota de la 
rasant d’una profunditat mínima també de 0,30 m. 

Existeix també la possibilitat que el  fonament dels centres de comandament sigui  d’acer 
inoxidable, preveient una fixació adequada de manera que quedi garantida la seva  estabilitat, 
tenint en compte les canalitzacions i perns d'ancoratge adients, accessoris, això com, en el seu 
cas, una troneta de dimensions adequades per a clavar les piques de presa de terra.  

En cada cas, d'acord amb les instruccions de l'empresa distribuïdora de l'energia elèctric, 
s'escollirà l'emplaçament adient del centre de comandament, característiques de la seva 
implantació i tipus concret a instal·lar, podent-se adoptar un sòcol de ferro fos en substitució del 
de formigó, la qual cosa es considera recomanable, fixant-se la seva ubicació 

1.8.1.22 Unitats i criteris d’amidament 

• Tall amb disc:  

m de llargària realment executat, segons les especificacions de la DT. 

• Demolició de paviment de panot o de mescla bituminosa  

m2 de paviment realment executat, segons les especificacions de la DT. 

• Demolició de paviment de formigó 

m3 de volum realment executat, segons les especificacions de la DT. 

• Desmuntatge de bàculs, pilones i senyals de trànsit  

Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la D.T. 

• Excavació de cates 

Unitat de cata per localització de serveis. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït 
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per 
a reomplir 

• Excavació de rases per a instal·lacions 
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m de llargària de rasa mesurada per l'eix de la rasa, entre eles punts a connectar 

• Transport de material d’excavació o residus  

m3 de volum amidat sobre perfil de la partida d'obra d'excavació que li correspongui 

• Disposició de residus de construcció o demolició inerts o no especials i de material 
d’excavació  

m3 de volum sobre perfil de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 

• Vorada recta 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

• Rigoles 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

• Instal·lació de paviment de panot 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 

• Instal·lació de paviment de peces de formigó 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1,5 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 

• Reposició  de paviment de formigó 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures ≤ 1,5 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 

• Reposició de mescla bituminosa contínua en calent 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda 
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que 
figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels 
assaigs de control de cada lot. 
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 

Aquesta unitat d'obra inclou els regs d'emprimació o d'adherència. 

1.8.2 Condicions tècniques de la instal·lació elèctrica i característiques dels 
seus components 

1.8.2.1 Característiques generals 

Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure, estaran conformats amb les 
Normes UNE 21011 i 21064. 

1.8.2.2 Manipulació de bobines 

Quan es desplaci una bobina fent-la  girar sobre ella mateixa, s’ha de fer seguint una fletxa que 
indica el sentit de rotació, per evitar que s’afluixi el cable.  

La bobina no s’ha d’emmagatzemar sobre un terreny tou. 

Abans de començar l’estesa, s’estudiarà el el punt més adequat per situar la bobina, generalment 
per la facilitat de l’estesa.  

En el cas de terrenys amb pendent, s’aconsella fer l’estesa a favor de la pendent.  

Per l’estesa, la bobina estarà sempre elevada i subjecta. S’utilitzaran gats de potència adequada al 
pes de la bobina.  

Quan siguin tramades curtes, es podran portar els cables tallats a les mides adequades, i així 
s’evitarà la manipulació de les bobines.  

1.8.2.3 Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets. 

 Col·locació de cables 

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

En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d'una part i d'una altra dels 
canvis de direcció i en la possibilitat immediata de la seva entrada, en caixes de derivació o en 
altres dispositius. 

Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac de plàstic i 
cargol o claus a pistola. 

La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no deteriorin la coberta 
del cable. 

No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 

El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis 
vegades el diàmetre del mateix. 

Per a passar d'un bloc d'edificis a un altre, se suspendrà la conducció d'un cable fiador d'acer 
galvanitzat sòlidament subjecte a aquests. 

Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre les 
parets, es protegirà el cable subterrani amb tub d'acer galvanitzat des d'una profunditat de 0,5 m. 
per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix, disposant-se a aquesta 
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altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP54 com a mínim i prevista per a la 
seva utilització a la intempèrie en què s'efectuarà el canvi d'un a un altre tipus de cable. 

L'abans esmentat tub d'acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de registre de 0,4 
x 0,4 x 0,6 m. 

En el cas de canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles 
de protecció. 

 Encreuament amb altres canalitzacions 

En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 
d'almenys 3 cm. entre els cables i les canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. Si 
l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediata estaran 
prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

 Connexions i derivacions 

Les derivacions s'efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la intempèrie. 

Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible. 

 Identificació dels conductors 

S'empraran els colors marró, negre i gris pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd 
groc pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu. 

1.8.2.4 Línies aèries amb cables aïllats  

 Tipus de cables 

Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible amb 
fiador, segons Norma UNE,  RZ-06/1KV. 

 Utilització 

Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul,  columna o pals i 
fixada directament a aquests per ferralles especials i suportats únicament pel cable fiador. 

 Altures mínimes 

L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m.i en les de 
trànsit rodat de 6 m. 

 Encreuaments sobre vies públiques 

Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i altra part de 
la travessia, de manera que no puguin lliscar-se sobre els mateixos. Igual condició reuniran les 
subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció. 

 Connexions i derivacions 

Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que 
garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i el seu aïllament havent de quedar 
perfectament la seva estanquitat. 

Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions 
sempre que sigui possible. Tant les derivacions com les connexions coincidiran sempre en els 
suports de fixació. 
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Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d'aconseguir una 
perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar sense deteriorament els esforços mecànics de 
tracció a què estan subjectes les línies aèries. 

1.8.2.4.1 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, que equival a una carrega de trencament de 2.980 
kg. 

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

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

1.8.2.5 Estesa de cables subterranis 

L'estesa  de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així com els 
fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de 
curvatura no serà menor dels valors inclosos en la següent taula: 

Tipus de cable Curvatura màxima 
Amb aïllament i coberta de material plàstic 6 vegades el diàmetre. 

Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom 7,5 exterior cables. 

Taula 4: Relació entre el tipus de cable i la curvatura màxima 

Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats 
amb paper impregnat. 

Es distingiran els següents procediments: 

a. Estès de cable per ser directament soterrat. 
b. Estès de cable en tubular ja construït. 
c. Estès de cable armat en tubular ja construït. 

1.8.2.6 Línia equipotencial de terra 

Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà paral·lelament a 
la línia d'alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm². de secció, en íntim contacte 
amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura "Cadwell" o similar totes les preses 
de terra independents dels punts de llum i els de la caixa de protecció i maniobra. 

En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de la 
línia d'alimentació, sempre que el cable sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000 V. i per 
tub independent. La coberta del cable serà de verd groc.  En el cas d'utilitzar conductor d'un altre 
color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en els extrems. 

1.8.2.7 Preses de terra independents 

Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no abasti, 
respecte d'un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V. quan l'altra presa dissipa la 
màxima corrent de terra prevista. 

Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents: 
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 Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a 

facilitar el pas dels corrents de defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que 
tingui o pugui tenir. 

 Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt 
d'elèctrodes amb el punt de posada a terra. 

 Punt de posada a terra. És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia 
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 

 El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, 
born, etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de 
terra, de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se d’aquests amb la 
finalitat de poder realitzar la mesura de la resistència de terra. 

 Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm., i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm., amb 
una superfície mínima de 0,5m², en el cas que sigui necessari la col·locació de diverses 
plaques, se separaran uns 3 m. unes d'altres.  

 Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que 
siguin afectats per les labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No 
obstant això, si la capa superficial del terreny té una resistència petita i les capes més 
profundes són d'una elevada resistibilitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 
cm. 

 El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se 
construir els electrodes per peces metàl·liques simplement submergides en aigua. 

 S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és 
possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

 En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una 
lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. 

1.8.2.8 Enllaços i connexions 

 Els enllaços i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint mètodes o 
sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així 
com del seu embolcall metàl·lic, quan existeixi. 

 Tanmateix, haurà de quedar perfectament assegurada la seva estanquitat i resistència 
contra la corrosió que pugui assegurar el terreny. 

 Si els cables estan col·locats sota tubs, els enllaços i derivacions es disposaran en arquetes 
de registre. 

 Es reduirà al mínim el nombre d'enllaços dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions 
sempre que sigui possible. 

 Els enllaços i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic i 
armats, es disposaran en l'interior de caixes de ferro quitranat, o plàstic adequat. 

 Pels cables amb aïllament de plàstic no armats, els enllaços i derivacions poden també 
protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es reconstrueix l'aïllament, 
amb cinta formada per un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o 
diverses capes de vernís intempèrie. 

 També pot aïllar-se amb cintes d'elastòmetres que, un cop aplicats, es fonen entre si en 
una massa homogènia, formant un aïllament reconstituït. 

 Les caixes de ferro o material plàstic es reompliran, a través d'orificis proveïts de taps 
roscats, amb pasta aïllant adequada a l'aïllament dels cables, amb suficient rigidesa 
dielèctrica, adherència, plasticitat i apropiat punt de reblaniment. 

 En els condicionaments de cables i en l'execució de terminals s'utilitzaran normalment 
electrògens. 
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1.8.2.9 Instal·lació  elèctrica interior 

1.8.2.9.1 Muntatge interior 
Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, 
amb els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/1 KV (o RV-06/1KV) de seccions 1,5, 2,5,  4 mm² 
segons Norma UNE 21022. 

El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 2.5 
mm², ja que les potències són inferiors a 150W, i la caiguda de tensió és mínima en aquest 
recorregut. Compliran la Norma UNE RV-1000. 

S'utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada. 

El muntatge serà continu, sense enllaços. 

En l'extrem inferior està preparat per a connectar amb l'equip, segons l'apartat anterior. 

1.8.2.9.2 Caixa portafusibles 
Per a les connexions de derivació i per a l’alimentació dels punts de llum s’utilitzaran caixes de 
material aïllant  i incombustible (per exemple polièster reforçat amb fibra de vidre o 
policarbonat), dotades d'elements de connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada 
mitjançant un cargol imperdible i que en retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació 
elèctrica del fanal. 

Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables. Per retirar la tapa de la caixa, no 
serà necessari descollar la caixa. 

1.8.2.9.3 Presa de terra 
Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport mitjançant un  terminal 
de pressió i un cargol amb les seves corresponents volanderes, tot això en material inoxidable. 

1.8.2.9.4 Fusibles 
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència 
de la làmpada i de 10 A. per als de 700 i 1000 W. 

Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius. 

1.8.2.10 Conductors considerats 

Les seccions de fases actives són les normalitzades pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i 
que en el nostre cas seran les de 6, 10 y 16 mm2, de 0,6/1kV de tensió nominal, per a la xarxa 
general de l’enllumenat i de 2,5 mm2 per a l’alimentació de llumeneres des de la caixa de 
connexions.  

La denominació de les línies així com les diferents seccions utilitzades per a aquest projecte, les 
determinen els plànols, esquemes i càlculs adjunts. 

1.8.2.10.1 Xarxes soterrades 
RETENAX FLAM N 0’6/1kV Unipolar i multipolar Cu/XLPE/PVC (PRYSMIAN) o similars. 

• Característiques del cable: 
– No propagació de la flama UNE EN 60332-1-2. 
– Resistència al fred. 
– No propagació d’incendi UNE EN 50266-2-4. 
– Reduïda emissió d’halogenurs UNE EN 50267-2-1. 
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– Resistència a l’absorció de l’aigua. 
– Resistència a rajos ultraviolats. 
– Resistència als agents químics. 
– Resistència a greixos i olis. 
– Norma constructiva: UNE 21123-2. 
– Temperatura de servei (instal·lació fixa): -25 °C, +90 °C. (Cable termoestable). 
– Tensió nominal: 0,6/1 kV. 
– Assaig de tensió en c.a. durant 5 minuts: 3500 V. 

• Descripció: 
– Conductor: 

Metall: Coure electrolític recuit. 

Flexibilitat: Rígida, classe 1 fins a 4 mm2, rígid classe 2 des de 6 mm2; segons UNE 
EN 60228. 

Temperatura màxima en el conductor: 90 °C en servei permanent, 250 °C en 
curtcircuit. 

– Aïllament: 

Material: Barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3 segons HD 603-1. 

Colors: Groc/verd, blau, gris, marró i negre; segons UNE 21089-1 . 

– Coberta: 

Material: Barreja de policlorur de vinil (PVC), tipus DMV-18 segons HD 603-1. 

Color: Negre 
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Caiguda de  
tensió V/A km 

cosΦ=1 cosΦ=0,8 
3 G 2,5 0,7 3,2 9,6 160 7,41 26,5 No permès 18,66 15,07 

4 x 4 0,7 3,6 11,5 260 4,61 36 No permès 10,16 8,23 

4 x 6 0,7 4,4 13,2 360 3,08 46 44 6,87 5,59 

4 x 10 0,7 5,2 15,4 540 1,83 65 58 4,06 3,34 

4 x 16 0,7 6,1 18,7 855 1,15 87 75 2,56 2,13 

4 x 25 0,9 7,7 22,8 1330 0,727 110 96 1,62 1,38 

Taula 5: Dimensions, pes i resistències del cable Retenax Flam N 

1.8.2.10.2 Xarxes posades en façana 
POLIRRET FERIEX 0’6/1kV Multipolar Cu/XLPE (PRYSMIAN) o similars 

• Característiques del cable: 
– Resistència a l’absorció de agua 
– Resistència al fred 
– Resistència als rajos ultraviolats 
– Fàcil identificació 
– Norma constructiva: UNE 21030-2; HD 626 S1. 
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– Temperatura de servei (instal·lació fixa; xarxa tensada o posada): -40 °C , +90 °C. 

(Cable termostable). 
– Tensió nominal: 0,6/1 kV. 
– Assaig de tensió en c.a. durant 5 min.: 3500 V. 
– Resistència a l’intempèrie 

• Descripció: 
– Conductor: 

Metall: Coure electrolític recuit. 

Flexibilitat: Rígida, classe 2 segons UNE EN 60228. 

Temperatura màxima en el conductor: 90 °C en servei permanent, 250 °C en 
curtcircuit. 

– Aïllament: 

Material: Barreja de polietilè reticulat (XLPE). 

Color: Negre amb franja de color identificativa en cada conductor, per a permetre 
la seva fàcil i ràpida identificació. 

Colors franja: Blau, gris, marró, negre, verd. (segons número de conductors). 

– Reunió: 

Unió de cables trenats de coure. 
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 Caiguda de 
tensió V/A km 

cosΦ=1 cosΦ=0,8 

4 x 4 1,2 12 200 4,61 37 41 10,16 8,23 

4 x 6 1,2 12,8 270 3,08 47 52 6,87 5,59 

4 x 10 1,2 15 425 1,83 65 72 4,06 3,34 

4 x 16 1,2 17,3 640 1,15 86 95 2,56 2,13 

4 x 25 1,4 21,1 1005 0,727 120 132 1,62 1,38 

5 G 4 1,2 13,4 250 4,61 37 41 10,16 8,23 

5 G 6 1,2 14,3 335 3,08 47 52 6,87 5,59 

5 G 10 1,2 16,8 529 1,83 65 72 4,06 3,34 

5 G 16 1,2 19,3 800 1,15 86 95 2,56 2,13 

Taula 6: Dimensions, pes i resistències del cable Polirret Feriex 
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1.8.3 Característiques  tècniques  del quadre de comandament i protecció 

1.8.3.1 Previsió de centres de comandament i mesura 

Es preveurà el nombre de centres de comandament que es considerin necessaris, de manera que 
el seu cost i dels circuits elèctrics d'alimentació dels punts de llum, considerant les seccions dels 
conductors, sigui mínim. 

El nombre de sortides per centre de comandament serà idèntic al de circuits que s'hi alimenten, 
preveient, en el seu cas, doble circuit si s’instal·la un sistema de doble nivell amb línia de 
comandament.  

Es recomana deixar espai pel muntatge d’una nova línia al quadre de comandament. 

A l'objecte d'establir el nombre de centres de comandament i mesura necessaris, i a títol de 
recomanació, es considera que la potència màxima a alimentar per a cada centre oscil·la 
aproximadament entre 20 i 30kW. 

1.8.3.2  Armari exterior 

Els armaris podran ser metàl·lics, prefabricats de formigó i de polièster amb fibra de vidre. 

Els armaris metàl·lics seran del tipus intempèrie, constituïts per bastidors de perfil metàl·lic, 
tancats per panells de xapa d'acer de 2,5 mm d'espessor mínim, galvanitzats mitjançant immersió 
en bany de zenc fos, amb espessor mínim de la capa de recobriment de 600 g/m2. Els armaris de 
polièster amb fibra de vidre seran de doble aïllament i parets de 3 mm d'espessor, amb portes 
amb tres puntes de tancament i teulat. 

Compliran les condicions de protecció IK-10, especificades en les normes UNE-EN50.102 i tindran 
les mesures suficients per allotjar tots els elements necessaris de manera reglamentària i la seva 
estanqueïtat mínima serà IP-55 segons norma UNE-20.324-78. 

El quadre de comandament i protecció  estarà a l’interior d’un armari on s’allotjaran els elements 
de maniobra i protecció per a les sortides corresponents. 

Aquest armari disposarà de: 

• Mòduls d’escomesa i abonat independents. 
• Panys antivandàlics de seguretat tipus JIS 20 CFE a cada un dels mòduls. 
• Born de presa a terra connectat a la xarxa general i a la seva estructura. 
• Ancoratge de manera directa a la fonamentació. 
• Esquema unifilar plastificat a l’interior. 
• Etiqueta identificativa a l’interior on figuri: 

 Marcat C.E. 
 Número de fabricació 
 Tensió de treball 
 Potència nominal 
 Verificació del control de qualitat 
 Data de fabricació 

El quadre de comandament disposarà de llum i presa de corrent interiors. 

1.8.3.3  Normalització de centres de comandament i mesura 

Per a la determinació de l'aparellatge i dels diferents elements que constitueixen la protecció de 
mesura i maniobra dels centres de comandament de les instal·lacions d'enllumenat públic, s'han 
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tingut en compte les següents disposicions i normes: Reglament Electrotènic per a baixa tensió 
aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost i ITC’s, aprovades per Ordre de 20 de setembre 
2.002, fulls d'interpretació del Ministeri d'Indústria i Energia, norma sobre disminució del consum 
d'energia elèctrica en les instal·lacions d'enllumenat públic (Ordre Circular 248/74 D i E, de 
novembre de 1.974), Reglament sobre escomeses elèctriques de 15 d'octubre de 1.982, Ordre de 
14 d'octubre de 1.983 sobre noves tarifes elèctriques, Ordre d'1 d'agost de 1.984 sobre l'aplicació 
de les tarifes elèctriques als Ajuntaments, i altres disposicions concordants amb la matèria, i 
finalment les normes tècniques de l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica. 

1.8.3.4 Característiques tècniques de l'aparellatge 

L'aparellatge dels centres de comandament i mesura comprèn els sòcols talla - circuits i els 
fusibles de protecció, cofret, interruptor automàtic de control de potència, commutadors, 
contactors de maniobra, interruptor horari, comptadors, borns de connexió i petit material. 

Sòcols talla-circuits i fusibles de potència 

Els sòcols o bases talla-circuits tindran un calibre que serà 1,8 vegades la intensitat nominal a 
protegir, i el neutre disposarà de ganiveta seccionable.  

El poder de tall s’ajustarà a la següent escala : 

De 1A  a 16A  4.000A tipus UTE   
 De 16A a 32A   20.000A tipus UTE   
 De 32A a 63A  50.000A tipus NEOZED   

Taula 7: Poder de tall dels tallacircuits. 

Per a calibres superiors, el poder de tall serà superior o igual a 50.000 A. El poder de ruptura dels 
fusibles de protecció tipus ACR gI serà superior a 100 KA.  

Els sòcols i el fusibles compliran la norma UNE-21-103, NFC 63-2100, DIN- 43.620, CIE 269, VDE 
0635 i 0660. La construcció del sòcol i el cartutx fusible s'ajustaran a la següent relació: 

Sòcol Cartutx 
AC-100 “00” 
AC-160 “0” 
AC-250 “1” 
AC-400 “2” 
AC-630 “3” 

AC-1000 “4” 

Taula 8: relació entre el sòcol i el cartutx 

Es preveuran plaques separadores aïllants. 

Cofret 

Serà de material aïllant, robust i dotat de tapa transparent, estant previstes per a un interval de 
temperatures d'utilització entre -30 °C i +120°C, i sent el seu grau de protecció IP-659 segons 
norma UNE-20-324-78, rigidesa dielèctrica superior a 5.000 V i una resistència d'aïllament major 
de 5 MΩ. 

Interruptors automàtics de control de potència (ICPM) 

L’enllumenat no precisa d’ICPM.  
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En cas que la DF, el client final o el municipi, obligui a instal·lar-lo, haurà de complir els 
paràmetres que a continuació s’exposen.  

El poder de tall serà com a mínim de 5.000 A, tenint en compte un cos fi =0,3, i hauran d'estar 
garantits per una longevitat de 20.000 maniobres, amb freqüència màxima de 20 maniobres/hora. 
L'interruptor de control de potència (ICP) serà tetrapolar.  

La resistència climàtica serà de 55° C màxima i de -25 ° C mínima, i la seva resistència al xoc de 
325 g en un període de durada de 20 ms. 

Els interruptors automàtics d'elevat calibre (superior a 100 A) es construiran en caixa mal·leable, 
comandament d'embragatge; els de petit calibre compliran la norma VDE-0106.  

En l'elecció dels interruptors automàtics de control de potència es tindran en compte els següents 
criteris: 

• Norma UNESA-6101 per a ICP 
• Normes UNESA-20103 i NFC-63120 
• El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les Instruccions Complementàries, per a 

calibrar el corrent d'ús del circuit. 
• El corrent de talla-circuit de la instal·lació per a determinar el poder de tall. 

 

Commutadors 

Els commutadors seran de classe D1 amb tensió nominal fins 600 V i compliran la norma UNE-
21129 i VDE-0660. Seran de quatre pols commutant les tres fases i el neutre, amb accionament de 
tres posicions 1-0-2. 

Contactors de maniobres 

El calibre en la seva secció serà 1,8 vegades el de la intensitat nominal i els borns hauran d’anar 
numerats, amb una xifra els principals i amb dues xifres els auxiliars. Els contactors seran 
tetrapolars, seccionant les tres fases i el neutre.  

La categoria serà AC-1, podran funcionar en qualsevol posició de muntatge, els contactes seran 
amb superfície de plata i la seva intensitat nominal referida a 40 ° C. 

La bobina d'accionament tindrà uns marges de 0,8 a 1,1 UN i compliran les normes CEI 158, VDE 
0660, UTE NFC 63031 i 63032, així com la norma IEC 158 1C. 

Comptadors 

S’instal·larà un  comptador d'energia elèctrica d'activa i reactiva, trifàsic de quatre fils de 100 V a 
400 V per a la intensitat requerida, instal·lant-se tanmateix, en el seu cas, transformadors 
d'intensitat per a equips de mesura. 

En tot cas els comptadors i transformadors d’intensitat seran normalitzats i s'ajustaran al que 
estableix l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, instal·lant-se aquells equips de mesura que 
precisin per a l'aplicació de la tarifa d'energia elèctrica més idònia per l'estalvi econòmic. 

Borns de connexió 

Seran de primera qualitat i tindran la secció suficient per als cables a contenir. La pressió 
s'aconseguirà mitjançant rosca i l'aïllament serà per a 1000 V, i seran de material resistent a la 
ruptura i a la temperatura. 

Assaigs 
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S’exigiran quantes certificacions de qualitat es consideren necessàries, realitzant-se assaigs 
d'aïllament, tensió, verificació de temperatura, etc., respecte l'aparellatge dels centres de 
comandament i mesura, i quantes altres proves i comprovacions estableixen les normes UNE, 
DIN, VDE, UNESA, CEI, UFC, etc. 

El control de materials i de l’execució dels fonaments i la troneta del centre comandament i 
mesura, així com els assaigs a realitzar, s'ajustarà al que disposi la Instrucció EH-91 per al projecte 
i l'execució d'obres de formigó en massa i armat. 

Les característiques mecàniques dels perns, cargols i volanderes es comprovaran mitjançant 
assaigs de tracció, verificant el límit elàstic i l'allargament, segons la norma UNE 36.401, previ la 
presa de mostres d'acord amb la norma UNE 36-401. 

1.8.3.5 Aparellatge i equip de mesura 

La connexió del centre de transformació de l'empresa distribuïdora d'energia elèctric al quadre de 
comandament es realitzarà en barres o punt que indiqui l'esmentada empresa, mitjançant 
fusibles d'alt poder de ruptura i un disjuntor en càrrega amb els seus corresponents tallacircuits. 
Els conductors de l'escomesa al centre de comandament, situat en les proximitats del centre de 
transformació, hauran de ser capaces d'atendre les demandes requerides.  

Els sistemes de protecció en les instal·lacions d'enllumenat públic s'ajustaran al que disposa la 
Instrucció ITC-BT-09 i 17. 

L'equip de mesura necessari s’instal·larà en centre de comandament seguint les directrius de 
l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica. A continuació de l'equip de mesura s’instal·larà un 
interruptor magnetotèrmic tetrapolar (ICP). 

L'accionament dels centres de comandament serà automàtic, inclosa, en el seu cas, l'enllumenat 
reduït, tenint, tanmateix, la possibilitat de ser manual. El programa serà d'encesa total i apagada 
total. 

1.8.3.6 Equips de comandament i control 

Els sistema d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions s’encenguin i s’apaguin amb 
precisió a les hores previstes quan la lluminositat de l’ambient ho requereixi, cercant sempre el 
màxim estalvi energètic. 

Es recomanen els següents sistemes d’accionament: 

• Rellotges astronòmics 
• Sistemes d’encesa centralitzada (Telegestió) 

Es disposarà també de l’interruptor manual per als seu accionament independent del sistema 
automàtic d’encesa. 

En el nostre cas d’estudi, l’encesa i apagada dels punts d’enllumenat serà de forma automàtica, 
mitjançant utilització d’un rellotge astronòmic tipus “ORBIS ASTRO NOVA SAT” o similar, que 
actuarà sobre els contactors corresponents. 

1.8.3.7 Equips de regulació del nivell lumínic 

Qualsevol instal·lació amb una potència d’equips i làmpades superiors a 5kW, haurà d’incorporar 
un sistema per regular el nivell lumínic. 
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Quan es redueixi el nivell d’il·luminació, és a dir, es variï la classe d’enllumenat a una hora 
determinada, hauran de mantenir-se els criteris d’uniformitat de luminància/il·luminància i 
enlluernament establerts en la ITC-EA-02. 

Els possibles sistemes proposats són: 

• Reactàncies de tipus inductiu amb doble nivell de potència. 
• Reguladors-estabilitzadors situats al quadre de comandament 
• Reactàncies electròniques de potencia regulable 

Per tant, no es podran utilitzar sistemes que no garanteixin una garantia de la uniformitat 
lumínica de la instal·lació. 

1.8.3.7.1 Proposta de reactància electrònica de doble nivell 
Es proposen les reactàncies electròniques de la casa ECOLUM.  Les seves característiques 

són les següents: 
• Una única peça, compacta, que inclou el balastre, l’arrencador o el condensador. 
• Incorporen un sistema de doble nivell 
• Estabilitzen la potencia enfront de variacions de tensió de la xarxa. 
• Intensitat d’arrencada controlada, no es produeixen sobreintensitat durant 

l’arrencada. L’arracada és fa progressivament, fins assolir l’estat nominal de la 
làmpada. 

• Incorpora diverses proteccions que desconnecten la làmpada e inhibeixen el 
balastre per evitar fallides. La indicació de la parada, es pot veure amb els leds que 
incorpora la unitat. Un cop tornen les condicions normals de funcionament, el 
balastre es rearma automàticament. 

 

 

Imatge 2: Reactància ECOLUM de 70W per làmpades de VSAP 

A continuació es resumeixen les característiques tècniques d’aquests balastres: 
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  EC4-50 EC4-70 EC4-100 EC4-150 

Làmpada (W) 50 70 100 150 
Tensió de referència (V) 230 

Rang de tensions (V) 190-253 
Freqüència de xarxa (Hz) 50-60 
Intensitat nominal (A) 0,25 0,31 0,44 0,66 
Potència nominal (W) 55±2 70±2 100±2 150±2 
Potència reduïda (W) 40±2 52±2 58-64 88-94 

Índex d’Eficiència Energètica EEi  A2 
Tensió d’encesa (Up) (kV) 2,3 3,5 
Factor de potència λ 0,96 0,97 0,98 

Freqüència de funcionament a tensió normal (kHz) 55 55 50 
Freqüència de funcionament a tensió normal (kHz) 70 70 60 

Temperatura màxima assignada (ºC) 75 80 80 
Rang de temperatura de funcionament (ºC) -20/+55 -20/+60 

Longitud màxima de cablejat fins la làmpada (m) 2,5 
Temps de vida mitja H 50.0000 
Grau de protecció IP (IP) 20 

Taula 9: Resum de característiques tècniques dels balastres ECOLUM 

Sistema de reducció del balastre, per temporització per programa: 

 
Gràfic 2: Relació entre temps amb potència normal i potència reduïda 

1.8.3.8 Proteccions 

Segons el Vademecum de l’empresa subministradora, per a 10,392 kW de potència contractada, 
s’ha d’instal·lar un interruptor de control de potència (ICPM) de 15 A. A més, s’instal·larà un 
interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA), que segons les característiques i potència 
màxima admissible, serà de 16 A. 

El quadre de maniobra incorporarà per a cada línia de sortida a punts de consum un interruptor 
automàtic magnetotèrmic de tall omnipolar de la intensitat adequada a la càrrega prevista per a 
cadascuna. 

El quadre de maniobra també incorporarà proteccions contra sobretensions transitòries i 
permanents. 

Per a la protecció contra contactes indirectes, s’instal·larà un interruptor diferencial de 300 mA de 
sensibilitat per a cada línia de sortida.  

Les quantitats i característiques dels diferents elements de protecció, s’indiquen a l’esquema del 
quadre de comandament adjunt. 
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1.8.3.9 Caixa General de Protecció i equip de comptatge 

La Caixa General de Protecció està constituïda per un mòdul de material aïllant, autoextingible i 
precintable, del tipus homologat per la companyia subministradora a les seves normes particulars. 
Aquesta caixa disposarà de bases per a fusibles de 80 A i el seu grau de protecció mínim serà IP65. 

L’equip de mesura instal·lat, serà de les característiques necessàries per a una potència a 
contractar de 10,392 kW i especificades a les normes particulars de la companyia 
subministradora. 

1.8.4 Aspectes tècnics dels  suports en una instal·lació d’enllumenat exterior 

 

1.8.4.1 Emmagatzematge, transport i aixecament de bàculs i columnes 

Es recomanable evitar l’emmagatzematge de les columnes i bàculs directament al terra i en la 
proximitat de zones on hi hagi pols o greix a l’ambient, o en zones on no hi hagi una ventilació 
adequada.  

S’utilitzaran els mitjans auxiliars necessaris per a que durant el transport no pateixin cap mena de 
desperfecte les columnes o el bàculs. 

L’aixecament i col·locació dels bàculs i columnes s’efectuarà de forma que quedin perfectament 
fixats en totes les direccions. 

Les femelles dels elements de fixació estaran previstes d’arandel·les. 

La fixació definitiva es realitzarà a base de contrafemelles, mai per granets o similars. Finalitzada 
aquesta operació es rematarà la cementació amb morter de ciment. 

1.8.4.2 Instal·lació de columna o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i 
pintat. 

Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge i placa de fixació 
unida al fuste. 

S'utilitzaran els mitjans necessaris perquè durant el transport no sofreixin deterioraments. 

L'hissat i col·locació dels pals o bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats 
en totes direccions, no sent admissible emprar falques o tascons per a aconseguir el muntatge a 
plom definitiu. 

La unió del fuste amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, una vegada 
instal·lats. 

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 

Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla transversal 
de simetria sigui perpendicular al de la calçada. 

Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, etc.), una 
vegada finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, de manera que 
no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix. 
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1.8.4.3 Fixació de braços 

Quan s'utilitzin acoblaments a la part superior de la columna, l’acobli  es subjectarà mitjançant 
brides o cargols, havent de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o 
rotacions al voltant del pal provocats pel vent. 

Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 
perns d'ancoratge. 

Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la 
seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. 

Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm. 

L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim de 
deterioració en els murs. 

Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible. 

La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de poder 
arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport o 
parapet que els sustenti. 

1.8.4.4 Instal·lació de pals de fusta, plàstic, fibra,  o formigó 

L'hissat i col·locació de pals petits s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en 
totes les direccions no sent admissible l'ocupació de falques o tascons per a aconseguir el 
muntatge a plom definitiu. 

En els suports de fusta, plàstic o formigó que no necessitin fonamentació, la profunditat 
d'encastament en el sòl serà com a mínim de 1,3 m. per als suports de menys de 8 m. d'altura, 
augmentant 0,1 m. per cada metre d'excés en la longitud del suport. 

Quan els suports de fusta, plàstic o formigó necessitin fonamentació, la resistència d'aquesta no 
serà inferior a la del suport que suporta. 

En els terrenys de poca consistència, s’envoltarà el pal d'un prisma de pedraplé. 

 Possibilitats d'aplicació d'altres valors. 

Quan el desenvolupament en l'aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el 
projectista podrà proposar valors diferents dels esmentats en els anteriors apartats, fent 
intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions dels massissos de 
fonamentació a valors admissibles per a les estructures sustentades. 

1.8.4.5 Braços metàl·lics 

 Característiques 

Construïts en tub amb un diàmetre de 42mm. o  60mm. d'acer DIN 2448, soldat a una placa de 
fixació de forma d’abraçadora, de 5 mm. De gruix de forma rectangular i puntes arrodonides. 

En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm. per al pas d'altres 
tants perns d'ancoratge, construïts en barra rodona d'acer de 12 mm. de diàmetre i 200 mm. de 
longitud roscats 50 mm. d'un extrem. Podran utilitzar-se altres tipus de fixació, com a perns amb 
resines, sistemes "SPIT" o semblants, etc., sempre que aquests siguin d'absoluta garantia. 

 Protecció contra corrosió 
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Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d'immersió en bany 
calent. 

El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent d'obtenir-se 
un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la superfície. 

Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix 
la Norma UNE 37501. 

 Resistència als esforços verticals 

Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb l'equip 
incorporat i sense deformació permanent. 

La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg. 

 Dimensions 

Els voladissos estàndards seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 5 
graus. Altres voladissos, seran permesos, segons el tipus de llumenera. No es podran tallar 
directament,  ja que aquest fet pot malmetre la protecció contra corrosió. 

1.8.4.6 Bàculs i columnes metàl·liques 

Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb les normes 
harmonitzades amb la Directiva 89/106/CEE que els hi siguin d’aplicació, en especial amb les 
normes UNE EN 40-5 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en acer”, UNE EN 
40-6 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 
40-7 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers compostos reforçats 
amb fibres”. 

 Característiques dels elements troncocònics: 
 

• Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
• Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a 

altures fins a 5 m.  i del 12 al 14 % per a altures superiors. 
• El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, segons 

Norma UNE 36080-73, d'una sola peça fins a altures de 12 m., soldada seguint una 
generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera 
controlada. 

• Totes les soldadures seran al menys de qualitat 2, segons norma UNE-14-011-19.74, i 
tindran unes característiques mecàniques superiors a les del material base. 

• Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa. 
• Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura 

central de 100 mm., pel pas de cables i quatre trepants colissos pel pas d'altres tants 
perns d'ancoratge 

• Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, 
roscats 100 mm. d'un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat 
l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun,  proveït de dues femelles i 
volandera, igual que els perns químics. 

• En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75° amb un radi de 1,50 m. portant en 
l'extrem superior soldat per la seva banda interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, 
un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons norma UNE 72-
402-80. 
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• Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa 

portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb 
trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 

• Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del 
nom del fabricant, dimensions i numeració a fi d'identificar-los. 

• Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons 
Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques superiors al del material base. 

• La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni 
abonyegaments i les soldadures es poliran adequadament a fi d'aconseguir un acabat 
exterior de bona aparença i regularitat.  
 

 Protecció contra corrosió i pintura complementària 
 

• Tots els bàculs i columnes es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà 
d'immersió, en bany calent. 

• El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent 
D'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la superfície. Tal característica i les 
d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 
37501 i compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre. Haurà d'aportar-se un 
certificat de garantia del galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la corrosió. 

• Com a tractament complementari opcional, i en el tram entre la base i sota la portella, 
s’aplicarà una imprimació de epoxi poliamida de 2 components i dos mans de capa 
d’acabat amb pintura acrílica de 2 components amb color RAL 7005. 
 

 Normes de qualitat 
 

• Resistència als esforços verticals 
• Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del 

braç. 
• Resistència als esforços horitzontals 
• Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les 

altures d'aplicació comptades a partir de la superfície del sòl que s'indiquen. 
 

Altura útil del 
pal o bàcul 

Força 
horitzontal F 

(kg) 

Altura d'aplicació 
ha (m) 

6 50 3 
7 50 4 
8 70 4 
9 70 5 

10 70 6 
11 90 6 
12 90 7 

Taula 10: Força horitzontal que ha de resistir un bàcul 
 Resistència al xoc de "cossos durs" 
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• Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi 

perforació, esquerda o deformació notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia 
d'impacte de 0,4 K. 

• L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb 
una bola d'acer de'1 K. sotmesa a un moviment pendular de ràdio igual a un metre. 

• L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada 
anar sense velocitat inicial i el punt d'impacte, serà de 0,40 m. 
 

 Resistència al xoc de "cossos tous" 
 

• Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi 
perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia 
d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d'un sac farcit d'arena de riu silico-
calcària de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 
1,60. L'arena estarà seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves 
característiques, especialment la seva fluïdesa. 

• La massa del sac ple d'arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un 
moviment pendular, sent l'altura de caiguda 1,20 m. 
 

 Resistència a la corrosió 
 

• L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta 
del mateix. 

• La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua 
destil·lada i s'assecarà bé amb cotó net. 

• Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 
minuts en una estufa a 100° C. 

• Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 
• Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i 

d'una part de dissolució centinormal de persulfat amònic. 
• Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, 

prèviament embegut en la mateixa, sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar 
aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, es treurà la mostra 
mantenint vertical o es traurà el paper. 

• És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de'1,5 mm. i el 
nombre del qual no serà superior a 2 per cm². 
 

 Característiques dels diferents tipus de suports 

Tant les característiques, perfil i dimensions de cada u dels diferents tipus, són les que figuren en 
els corresponents plànols. 

 Operacions prèvies 
 

• El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa  un croquis amb les característiques de 
dimensions, formes, gruixos de xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així com 
tipus d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de protecció, etc. 

• En aquestes característiques no podrà figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del 
Projecte. 
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• A petició del Contractista i amb la conformitat dels Serveis Tècnics Municipals, podran 

variar-se els tipus de suports sempre que els proposats siguin d'una robustesa i estètica 
igual o superior a la projectada. 

1.8.4.6.1 Dimensionat de les columnes 
El dimensionat de les columnes s'ha realitzat complimentant el que disposa el Reial  Decret 
2.642/1.985, de 18 de desembre, Ordre Ministerial 11 de juliol de 1.986, norma UNE-72-406-
84/EN-40-6, norma MV-103-1.972, norma UNE-72-408-84/EN-40-8i la ITC-BT-09 al seu apartat 
6.1. Les dimensions mínimes de les columnes s'ajustaran als quadres següents: 

On: 

• E, és l'espessor de la xapa de la columna 
• D, els diàmetre de la base 
• d, el diàmetre en punta 
• e, l'espessor de la xapa de la placa base 
• g, la dimensió de la placa base 
• f, la distància entre forats de la placa base 
• z, el nombre de cartabons 
• q, l'espessor del cartabò 
• m i o, les dimensions del cartabò 
• l i k, les magnituds dels forats de la placa base 

h 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
e 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
d 60 60 60 60 76 76 76 76 76 76
D 112 125 138 151 180 193 206 219 232 258
e 8 8 8 10 10 10 14 14 14 14
g 350 350 350 400 400 400 500 500 500 500
f 258 258 258 283 283 283 380 380 380 380
z 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 
q 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
m 150 150 150 200 200 200 250 250 250 250
o 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120

L · k 22x4 0 22x4 0 22x4 0 30x4 5 30x4 5 30x4 5 33x5 0 33x5 0 33x5 0 40x6 0

Taula 11: Dimensionat de columnes d’enllumenat públic 

Quan es tingui previst afegir als suports per l’enllumenat qualsevol accessori, tal com banderoles, 
panels diversos (semàfors, senyalització,  indicadors etc.) és indispensable que el fabricant del 
suport efectuï  una nova verificació de càlcul, basada en les condicions tècniques afegides pels 
mencionats assessoris.  

1.8.4.6.2  Toleràncies de les columnes 
Les toleràncies admissibles en les dimensions bàsiques de les columnes, per a la rectitud, alçada 
nominal, volada, angle d'inclinació i secció, serà les establertes en la norma UNE-72-402-80/EN 
40-2. A aquest efectes, l'alçada nominal de les columnes amb un angle d'inclinació diferent de 0°, 
s'incrementarà amb una alçada addicional de increment d'alçada igual a r*cos(angle), 
considerant-se les toleràncies sobre l'alçada nominal incrementada. 

La tolerància admissible en el radi de les columnes, calculat a partir de la longitud de l'arc que 
forma la directriu de la columna, serà de ±5 % respecte al valor nominal. 
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Les toleràncies admissibles per a totes les dimensions de la placa base o d'assentament de les 
columnes seran de ± 5 % sobre el valor nominal, excepte en l'espessor de la placa, que serà de ± 
10 %. 

1.8.4.6.3  Assaigs 
Les característiques químiques de l'acer s'acreditaran mitjançant l’anàlisi de la colada facilitat pel 
proveïdor, o mitjançant les anàlisis realitzats segons les normes UNE-36-400, 7029 i 7349. 

La presa de mostres per a la determinació de les característiques mecàniques de l'acer s'obtindran 
d'acord amb la norma UNE-36-401, i les esmentades característiques es comprovaran mitjançant 
assaig de tracció segons la norma UNE-36-401. 

Als efectes de contrastació i verificació de les columnes, així com la garantia de qualitat i 
seguretat, podrà exigir-se certificat d'homologació de soldadures expedit pel Centre Nacional 
d'Investigacions Metal·lúrgiques (CENIM), així com la pertinent i reglamentària qualificació dels 
soldadors. 

En relació a la verificació de les columnes mitjançant assaigs respecte als càlculs de resistència de 
materials, es complirà allò que disposa la norma UNE-72-408/EN 40-8. 

El galvanitzat de les columnes haurà d'estar homologat o amb certificat de conformitat expedit 
per la Comissió de Vigilància i Certificació del Ministeri d'Indústria i Energia. 

S'assajarà l'espessor mig del galvanitzat bé pel mètode gravimètric o bé pel mètode magnètic, de 
conformitat amb el que estableix el Reial Decret 2.531/1.985, de 18 de desembre. 

1.8.4.7 Suports de fosa de ferro 

• Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
• Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111 
• Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de 

les mateixes. 
• Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a 

una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la 
placa base). 

• L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat, i només podrà accionar-se 
mitjançant les eines especials per a tal fi. 

• Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa 
portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb 
trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 

• Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la 
longitud i perímetre de la mateixa. 

• Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la seva 
correcta fixació i que quedin embotits totalment en la columna. 

• Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves. 
• Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i 

amb capa d'imprimació exterior i interiorment. 
• Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes. 

1.8.4.8 Suports d'acer inoxidable 

• Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
• La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316 
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• Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de 

les mateixes. 
• Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a 

una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la 
placa base). 

• L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat, i només podrà accionar-se 
mitjançant les eines especials per a tal fi. 

• Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa 
portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb 
trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 

• Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves. 

1.8.4.9 Suports d'alumini 

• Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
• Els materials utilitzats en la fabricació dels suports compliran les normatives següents: EN 

485-3, EN 485-4, EN 755-7, EN 755-8,  EN 1706 i UNE 38235. 
• Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de 

les mateixes. 
• Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a 

una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la 
placa base). 

• L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat, i només podrà accionar-se 
mitjançant de les eines especials per a tal fi.  

• Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa 
portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb 
trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 

• Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques. 
• S’instal·larà un dispositiu d’aïllament perns/placa d’anclatge que permeti evitar els parells 

electrolítics o galvànics acer/alumini, a no ser que aquest aïllament estigui garantit pel 
fabricant. 

• Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de terra. 

1.8.4.10 Marcatge dels suports 

Totes les columnes i bàculs han d’estar marcats d’una forma clara i duradora en el temps, amb la 
següent informació: 

• Nom o símbol del fabricant 
• Any de fabricació 
• Una referencia a la norma UNE-40-5:2002 
• Un codi de producte únic 

El marcatge es por fer directament sobre el material amb pintura, estampació o mitjançant una 
etiqueta fixada de forma segura. 

1.8.5 Característiques tècniques de les lluminàries 

1.8.5.1 Rendiments i factor d’utilització 

Les llumeneres, incloent els projectors, hauran de tenir els requisits de la taula 1 respecte als  
valors de rendiments de la llumenera (ƞ) i factor d’utilització (fu). 
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Referent al factor de manteniment (fm ) i al flux de l’hemisferi superior instal·lat (FHSinst), hauran 
de complir el que s’indica a les ITC-EA-06 i ITC-EA-03 respectivament. 

A més a més, les llumeneres  hauran d’escollir-se de forma que es compleixin els valors 
d’eficiència energètica mínima per  a instal·lacions d’enllumenat vial i la resta de valors 
d’eficiència establerts en la ITC-EA-01.  

 

Paràmetres 
Enllumenat Vial Altres d’enllumenats (1) 

Funcional Ambiental Projectors Llumeneres 
Rendiment ≥ 65% ≥ 55% ≥ 55% ≥  60% 

Factor d’utilització (2) (2) ≥ 0,25 ≥ 0,30 
(1) A excepció de l’enllumenat festiu i nadalencs 
(2) Aconseguiran els valors que permetin  complir els requisits mínims d’eficiència energètic establerts a les taules 1 i 2 
de la ITC-EA-01.   

Taula 12: Característiques de les llumeneres i projectors. 

1.8.5.2 Lluminàries de tipus vial 

Segons es determini en el projecte podrà ser d'un dels següents tipus: 

Adaptació de suport:   Lateral 

Vertical 

Directe sobre façanes 

Reflector i carcassa:   Independent 

Un sol conjunt 

Tancament del conjunt:  Oberta 

Tancada 

Allotjament per a equip:  Incorporat 

Extern 

Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

 Característiques fotomètriques 
 

• Complirà les exigències del RBT  podent ser, la Norma UNE 20314, com a aparell de classe 
1 en les lluminàries tancades i de classe 0 en les lluminàries obertes. 

• S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de retenció 
mínima de'1,5 mm² i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures. 

• La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passacables de cautxú-clorutubel. 
• La connexió anirà prevista per mitjà de clema de PVC permetent la perfecta identificació 

de connexions. 
• La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. Fins a 150 W., 

10 V. per a làmpades de 250 i 400 W i 12 V. per a les de 1000 W., amb respecte del seu 
funcionament exterior. 

• Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i 
control. 
 

 Característiques constructives 
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a. Adaptació a suport 

El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió. 

Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació i una vegada estigui fixada, 
assegurar que no pot variar per causes accidentals. 

Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada. 

b. Carcassa 

Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les 
alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús les condicions més 
extremes. 

Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser: 

• Fosa d’alumini 
• Planxa d’alumini 
• Xapes d’acer 
• Plàstics tècnics 

També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals 
assenyalades en aquest plec i sempre que tinguin una resistència a l'impacte de grau 7, segons 
Norma UNE 20324. 

La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat per la Direcció Facultativa  i suportarà els 
següents assaigs: 

• Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a envelliment 
accelerat de 100h. s/n INTA-16.06.05 s'obtindrà les següents característiques: 

o La brillantor s/n INTA-16.02.06 A després de l'envelliment no serà inferior al 60 % 
de l'inicial. 

o L'assaig inicial de quadriculat s/n INTA-16.02.99 serà del grau 0 i després de 
l'envelliment no serà superior al grau 2. 

o El canvi de color s/n INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S. 
 

c. Allotjament per a accessoris 
 

• En cas de ser requerit haurà de ser preferentment  independent del sistema òptic. 
• El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada 

ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant d'aletes de refrigeració o ranures que 
permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja. 

• El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeixi la seva 
caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució en cas d'avaria. 
 

d. Reflectors 
 

• Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a 
les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, també en les 
condicions més extremes. 

• Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser: 
o Planxa d'alumini 

Hauran de complir les següents condicions mínimes: 
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 Lluminàries tancades 

• Puresa D'aliatge: 99,7 % 
• Reflectància especular inicial: 69 % 
• Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm. 
• Qualitat de segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016) 
• Gruix de capa anòdica: 4 microns. 
•  Reflectància total: per a 1 msv: 20 % 

 per a 10 msv: 60 % 
 Lluminàries obertes 

• Gruix capa anòdica: 8 microns 
• Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016). 
• Vidre metal·litzat (característiques) 

També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals 
assenyalades en aquest Plec. 

e. Cubeta de tancament 

Excepte indicació expressa del projecte els materials de possible utilització seran els següents, 
havent de complir les especificacions assenyalades tot seguit: 

 Metacrilat de metil 
• Transmitància inicial: 90 % (gruix real). 
• Temperatura de servei sense deformació: 90° C. 
• Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm. 
• Resistència a la compressió: 7 Kg./mm². 
• Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm. 

 Policarbonat 
• Transmitància inicial: 85 % (gruix real). 
• Temperatura de servei sense deformació: 120° C. 
• Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm. 
•  Resistència a la compressió: 875 Kg./cm². 
• Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm. 

 Polietilè (alta densitat) 
• Pes específic a 23°: 0,941 - 0,965 gr/cm3. 
• Resistència a la calor contínua: 121° C. 
• Resistència a la flexió: 100 Kg./cm². 
• Resistència a la compressió: 170 Kg./cm². 
• Resistència a la tracció: 250 - 390 Kg./cm². 
• Resistència a l'impacte: 8 - 108 Kg./cm²/cm. 

 Vidre 
• Transmitància inicial: 96 % (1mm.de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm.). 
• Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180°. 
• Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (C-1). 
• Temperatura de servei sense deformació: 200° C. 
• Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708). 
• Anàlisi química: exempt de manganès i ceri. 
• Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324). 
• (Gruix 3 mm.) vidre sense temperar. 
• (Gruix 3 - 4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9. 
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f. Juntes 

 
• S'utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials. 
• Excepte indicació expressa s'utilitzarà: Etilè propilè 

Hauran de suportar els següents assaigs: 

• Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg./cm². 
o 168 hores a 120° = 95 Kg./cm². UNE 53510. 

• Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh. 
o 168 hores a 120° = 60 + 5 Sh. 
o 168 hores a 150° = 65 + 5 Sh. UNE 53130. 

• Allargament a les ruptures: inicial = 500 %. 
o 168 hores = 450 %. 
o 168 hores = 350 %. UNE 53510. 

• Compressió: 15 % a les 22 hores, segons ASTM D-395-61. 
• Pes per extracte cetònic: inferior al 20 %. UNE 53561. 

 
g. Cargols, brides i elements accessoris 

Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de 
treball del conjunt. 

 Característiques tèrmiques 
• Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura 

ambient de 35° C., no ha de presentar-se en cap punt una temperatura superior a les 
assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar. 

 Característiques de conjunt 
• Les maniobres d'obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal 

manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzar-se sense necessitat d’eines o 
accessoris especials. 

• Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma tal que 
sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament. 

• El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau d'hermeticitat IP 653 en les 
lluminàries tancades, i IP 232 en les lluminàries obertes. 

1.8.5.3 Documentació exigible de les llumeneres 

La documentació fotomètrica que haurà d'aportar el fabricant per a cada tipus de lluminària amb 
la seva corresponent inclinació, i per a cada regulació, així com per a cada tipus i potència de 
làmpada, serà la següent: 

• Matriu d'intensitats en cd/1.000 lm. 
• Corbes polars de distribució d'intensitat lluminosa en cd/1.000 lm en els plànols 0°-180°, 

plànols de màxima intensitat (Plànol principal) i plànol 90°-270°. 
• Factor F, superfície aparent de l'àrea d'emissió de lluminària vista sota un angle de 76°, 

expressat en m2, així com l'índex específic de la lluminària (IEL) i intensitats I80° i I88°. 
• Diagrama de corbes Isolux unitària per a 1.000 lm. 
• Corbes del factor d'utilització o corbes iso-K. 
• Diagrama relatiu i socandela en projecció azimutal (Imàx = 100 %) 



Disposicions particulars   Pàg. 62 de 84 
 

 
Inclinació i regulació idoni de la lluminària recomanat per a cada tipus i potència de làmpada, així 
com per a cada sistema d'implantació, tant unilateral com bilateral a portell i bilateral oposició o 
pareada. 

A l'objecte que per part dels fabricants de les lluminàries s'avalin les característiques, es podrà 
exigir informe d'homologació de laboratori oficial sobre lluminàries ofertades, estès per l'Institut 
d'Òptica. 

1.8.5.4 Assaigs i proves de les llumeneres 

Sens perjudici del que estableix l’epígraf anteriors del present article, i independentment de les 
proves i assaigs que s'estimi necessaris aquest seran realitzats per laboratoris oficials, agafant a 
l'atzar d'un lot suficient una lluminària, podrà efectuar-se mesures de il·luminàncies i les seves 
corresponents uniformitats, pel sistema dels nou punts, amb la inclinació i regulació establert pel 
fabricant, amb làmpada patró o de referència i equip auxiliar patró, i amb la tensió de la xarxa 
estabilitzada en el seu valor nominal. S'admetrà unes toleràncies d'un 12 % en il·luminància mitja i 
d'un 10 % en uniformitats. L’ incompliment dels nivells i estàndards luminotècnics garantits pel 
fabricant suposarà el refús i devolució de les lluminàries remeses. 

En relació als materials i característiques constructives de lluminàries , podrà exigir-se, entre 
altres, les següents certificacions: 

• Composició química i espessor mig de la carcassa, expedida pel Centre Nacional  
d'Investigacions Metal·lúrgiques 

• Envelliment de la pintura de la carcassa, expedida per l'Institut Nacional de Tècnica 
Aerospacial (INTA) 

• Grau de protecció elèctrica segons norma UNE 20-314, expedida per l'Escola Superior 
d'Enginyers Industrials (ETSII) 

• Grau d'hermeticitat del bloc òptic segons norma UNE 20324, expedida per ETSII. 
• Puresa de l'alumini del reflector, així com l'anoditzat i sellat, expedida pel CENIM. 
• Espessor de la xapa d'alumini del reflector i reflectància total, expedida per l'Institut 

d'Òptica. 
• Transmitància a la radiació visible del tancament de la lluminària, expedida per l'Institut 

d'Òptica. 
• Característiques del vidre de tancament de la lluminària, expedida per l'Institut Nacional 

de Ceràmica i Vidre. 
• Punt de reblaniment Vicat del tancament de plàstic de lluminària, expedida per l'Institut 

Nacional de Plàstic i Cautxú. 
• Resistència a l'inflament i a les temperatures de les juntes d'hermeticitat, expedida per 

l'Institut Nacional de Plàstic i Cautxú 
• Verificació de la vida mitja de la lluminària. 
• Comprovació dels dispositius de posta a terra de la lluminària. 

Sens perjudici de quants assaigs, comprovacions fotomètriques i de tota índole s'estimi necessari 
que siguin realitzats, es podrà exigir al fabricant de les lluminàries un aval suficient que, durant un 
període determinat de temps garanteixin les prestacions fotomètriques ofertades, de manera que 
en l'esmentat aval es consignin les pertinents sancions econòmiques, que contemplen fins i tot la 
rescissió del contracte amb pèrdua dels drets que li corresponguin, i tot això amb independència 
de les sancions i accions legals a que hi hagi lloc. L'esmentat aval podrà exigir-se directament al 
fabricant de les lluminàries o a l'empresa adjudicatària de les obres i instal·lacions d'enllumenat 
públic. 
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Tenint en compte la existència dels condicionants estètics i geomètrics de les zones a il·luminar, i 
considerant les característiques fotomètriques i l'abast, dispersió i control de l'enlluernament 
molest, així com el pertorbador, haurà d'adoptar-se en cada cas el tipus de lluminària i aparell 
d'enllumenat adient. 

Es podrà indicar en cada cas, d'acord amb la tipologia de les zones a il·luminar i el seu entorn, el 
tipus i característiques de les lluminàries i aparells d'enllumenat públic a instal·lar en cada cas i 
zona. 

1.8.6 Requisits tècnics exigibles per les llumeneres amb tecnologia LED.  

1.8.6.1 Introducció i conceptes generals.  

El gran desenvolupament experimentat per la tecnologia LED (Light Emitting Diode) d’alta 
potència com a font de llum per a l’aplicació exterior, ha fet que apareguin al mercat llumeneres 
amb aquesta tecnologia. Es poden aconseguir instal·lacions més eficients energèticament i reduir 
els costos de manteniment en funció de la seva durabilitat. 

És important no confondre el rendiment del LED (del propi díode emissor), proporcionat pel 
fabricant, amb el rendiment del conjunt de la llumenera.  

El rendiment del LED variarà durant la seva vida útil.  

El disseny de la carcassa de la llumenera no permetrà l’acumulació de brutícia o qualsevol altre 
element que pugui perjudicar l’eficiència de la llumenera, de forma que es garanteixi aquesta 
eficiència sense la necessitat de tasques de neteja superiors a qualsevol altre tipus de llumenera. 

Es recomana l’ús de llumeneres amb tecnologia LED que no utilitzin mecanismes de refrigeració 
forçats.  

El disseny de la llumenera permetrà, la reposició del sistema òptic i el driver de manera 
independent, de forma que el manteniment dels mateixos no impliqui la substitució de la 
llumenera completa. 

1.8.6.2 Substitució d’una font de llum convencional per una font de llum de tecnologia 
led.  

La modificació d’una llumenera ja existent i equipada amb làmpada de descàrrega, adaptant-la a 
diferents solucions amb font de llum tipus LED (ja sigui mitjançant làmpades de substitució LED, 
substitució del conjunt òptic per un de LEDs, o qualsevol altre sistema) que impliquin operacions 
tècniques (per exemple, retirar l’equip auxiliar existent), pot comprometre la seguretat i 
característiques de la llumenera original i presenta diferents problemes dins de l’àmbit de la 
seguretat, funcionament, compatibilitat electromagnètica, marcatge legal, consideracions 
mediambientals i distribució fotomètrica, característiques de dissipació tèrmics, flux, eficiència de 
la llumenera, consum, vida útil, garantia etc.  

En aquests casos, el producte resultant de les modificacions abans exposades  es converteix en 
una nova llumenera; per tant, qui realitza aquestes modificacions passa a convertir-se en 
fabricant de la mateixa, i caldrà  que apliqui  la totalitat de la normativa vigent, així com fer-se 
responsable del producte, del seu correcte funcionament i sobre la seva seguretat elèctrica i 
mecànica.  
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1.8.6.3 Documentació exigible al fabricant de les llumeneres.  

Les empreses que promocionin, fabriquin, subministrin o instal·lin productes amb aplicació de la 
tecnologia LED, hauran de facilitar la següent documentació:  

• Dades de l’empresa: 
o Nom de l’empresa fabricant, i en el seu cas, del distribuïdor. 
o Activitat social. 
o Codi d’identificació fiscal. 
o Adreça 
o Pagina web 
o Número de telèfon i fax 
o Persona de contacte 

• Certificat ISO 9001 de l’empresa fabricant. 
• Certificat ISO 14001, EMAS o un altre que acrediti que l’empresa  fabricant es troba 

adherida a un sistema de gestió de residus. 
• Catàleg publicat amb les especificacions tècniques dels seus productes.  

1.8.6.4 Documentació exigible sobre les característiques generals de la llumenera i dels 
seus components. 

De cada model de llumenera, s’haurà de demanar a l’empresa fabricant, distribuïdora o 
instal·ladora, la següent informació: 

• Marca i model de la llumenera. 
• Memòria descriptiva de la llumenera, detalls constructius, materials emprats,  

instruccions d’instal·lació, elements a substituir durant la vida útil del producte, i més 
informació que el fabricant consideri important. 

• Plànols  de planta i alçat, i perspectiva de l’element. 
• Fitxa tècnica del producte, on s’indiqui les seves característiques, prestacions i 

paràmetres tècnics de funcionament: 
o Potència nominal assignada i consum total del conjunt. 
o Distribució fotomètrica, flux lumínic total emès per la llumenera i flux emès a 

l’hemisferi superior (a la seva posició de treball). 
o Rendiment de la llumenera i vida útil estimada per la llumenera en hores de 

funcionament.  
o Gràfic sobre el manteniment lumínic al llarg de la vida de la llumenera, indicant la 

pèrdua de flux cada 4.000 hores de funcionament. 
o Rang de temperatura ambient de funcionament sense l’alteració dels paràmetres 

bàsics, en funció de la temperatura ambient exterior, indicant almenys de -10C° a 
35 C°.  

o Grau de protecció de la llumenera segons escala IP (segons UNE 20324), donant 
per separat el grup òptic i el conjunt de la llumenera, en el cas que siguin 
diferents.  
Els valors mínims seran els que s’indiquen al Reglament CE núm. 245-2009, 
Capítol 3: Criteris de Referència de les llumeneres, on s’estableixen els valors 
mínims segons les classes d’enllumenat de les vies públiques:  

 IP6x per les classes d’enllumenat: ME1 a ME6 i MEW1 a MEW6. 
 IP5x per les classes d’enllumenat: CE0 a CE5, S1 a S6, Es, EV i A. 

Els valors abans exposats, també seran d’aplicació a totes les llumeneres i es 
recomana utilitzar llumeneres amb índex de protecció IP6X.  
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o Marcat CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic o Documentació Tècnica 

associada.  
o Marca, model i dades del fabricant dels LED i driver.  
o Potència del LED:  

 Potència nominal individual de cada LED. 
 Potència nominal del mòdul complet. 
 Flux lumínic emès per cada LED individualment i pel mòdul complet.  
 Corbes de duració de vida, en hores de funcionament, en funció de la 

temperatura d’unió (Tj). 
 Índix de reproducció cromàtica. 
 Temperatura de color (K). 

Quan els LEDs es puguin alimentar a diferent intensitat o tensió d’alimentació, 
s’indicaran totes les dades anteriors per cada casuística.  

o Temperatura màxima assignada (tc) del driver. 
o Vida útil  de cada LED i del mòdul LED en hores de funcionament. 

Del dispositiu de control electrònic (Driver), es demanarà la següent informació: 

• Marca, model i dades del fabricant. 
• Temperatura màxima assignada (tc). 
• Tensió de sortida assignada per dispositius de control de tensió constant. Corrent de 

sortida  assignada per dispositius de control de corrent constant.  
• Consum total del driver. 
• Grau de protecció IP. 
• Factor de potència. 
• Vida de l’equip en hores de funcionament segons el fabricant. 
• Marcat CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic o Documentació Tècnica 

associada.  

1.8.6.5 Certificats i assajos emesos per una entitat acreditada sobre la llumenera i els 
seus components. 

S’haurà d’aportar els següents certificats o resultats dels assajos realitzats a la llumenera i els seus 
components, verificant les característiques indicades pel fabricant, havent de complir els valors de 
referència indicats:  

De la llumenera o projector: 

• Marcat CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic o Documentació Tècnica 
associada.  

• Certificat de compliment de les normes: 
o UNE-EN 60598-1. Llumeneres, Requisits generals i assajos.  
o UNE-EN 60598-2-3. Llumeneres. Requisits particulars. Llumeneres per enllumenat 

públic. 
o UNE-EN 60598-2-5.  Llumeneres. Requisits particulars. Projectors.  
o UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CE). Part 3-2: Límits. Límits 

per les emissions de corrent harmònica (equips amb corrent d’entrada ≤16A per 
fase).  

o UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM).Part 3: Límits. Secció 3: 
Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions d e tensió i flicker a les xarxes 
públiques de subministre de baixa tensió per equips amb corrent d’entrada ≤16A 
per fase i no subjectes a una connexió condicional. 
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o UNE-EN 61547. Equips per enllumenat d’ús general. Requisits de immunitat-CEM. 
o UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la 

pertorbació radioelèctrica dels equips d’il·luminació i similars.  
o Certificat sobre el grau de protecció IP de la llumenera, conjunt òptic i general. 
o Assaig fotomètric de la llumenera: matriu d’intensitats lumíniques, diagrama 

polar i isolux i corba de coeficient d’utilització. Flux lumínic total emès per la 
llumenera i flux lumínic a l’hemisferi superior en posició de treball. 

o Mesures elèctriques: tensió, corrent d’alimentació, potència i factor de potència. 
o Mesura d’eficiència de la llumenera alimentada i estabilitza (mínim requerit, 

70lum/W). 
o Mesura de les característiques d’emissió lumínica de la llumenera en funció de la 

temperatura ambient exterior, dins d’un rang de temperatures de funcionament 
comprès entre -10°C i 35°C. 

o UNE-EN 62031. Mòduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat. 
o UNE-EN 62471 de seguretat Fotobiologia de làmpades i aparells que utilitzen 

làmpades. 
o Mesura del Índex de Reproducció Cromàtica (mínim requerit: Ra 60). 
o Mesura de Temperatura de color correlacionada en Kelvin (rang de temperatura 

admesa, des de 2.800 fins 4.000±200°K. 
o Temperatura màxima assignada (tc). 

Del dispositiu de control electrònic (Driver), es demanarà el compliment de les següents normes: 

• UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requisits particulars 
per dispositius de control electrònic alimentats amb corrent continua o corrent alterna 
per mòduls LED. 

• UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continua o 
corrent alterna per mòduls LED. Requisits de funcionament.  

• Mesura de potència total consumida conforme a les seves característiques nominals. 

Tots els certificats i assajos indicats hauran de ser emesos, preferentment, per una entitat 
acreditada per ENAC o entitat internacional equivalent. 

1.8.6.6 Compliment del reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior (R.D. 1890/2008). 

S’hauran d’aportar els següents valors de la llumenera:  

• FDFL: Depreciació del flux lumínic respecte al flux inicial fins el període de substitució del 
mòdul LED. 

• DSL: Diferencial percentual entre el flux lumínic a les 20.000 hores i el flux lumínic per 
sota del que el fabricant està obligat a substituir la font lluminosa a les 20.000 hores.  

• FDLU: Depreciació de la llumenera segons el seu grau de protecció IP i interval de neteja. 
• FDSR: Factor de depreciació de les superfície del recinte per túnels de carretera o passos 

inferiors.  

El factor de manteniment resultant de tots aquests conceptes, no podrà ser inferior a 0,7. 

Una llumenera equipada amb LEDs ha de tenir una eficiència superior al 55% si es de tipus 
ambiental i superior al 65% si es de tipus funcional. A més, el LED utilitzat a la llumenera ha de 
tenir una eficàcia superior a 65lum/W. 

L’estudi luminotècnic  proporcionarà la següent informació general: 

• Nivells màxims de luminància i/o il·luminància establerts a la ITC-EA-02. 
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• Valors mínims d’eficiència energètica amb la corresponents classificació energètica de la 

instal·lació segons la ITC-EA-01. 
• Prescripcions dels components de la instal·lació, segons la ITC-EA-04. 
• Règim de funcionament, sistemes d’accionament i regulació del nivell lumínic segons la 

ITC-EA-04. 
• Pla de manteniment segons ITC-EA-05. 

L’estudi luminotècnic  proporcionarà la següent informació detallada: 

• Valors de il·luminància i/o luminàncies  de cada secció a il·luminar. 
• Uniformitats  de cada secció a il·luminar. 

Evidentment, els valors detallats hauran de ser iguals o millors que els valors generals proposats. 

S’haurà d’aportar un estudi econòmic comparatiu d’una instal·lació tipus, amb llumenera LED i 
una instal·lació normalitzada de tecnologia convencional, que inclogui el cost de la primera 
instal·lació, costos de funcionament (consums) i costos de manteniment i conservació durant el 
període de vida útil. 

Compromís per escrit del correcte funcionament de la llumenera, amb un flux lumínic mínim del 
80% respecte a l’inicial, durant un període no inferior a 5 anys per funcionament en horari 
nocturn , indicant la depreciació del flux per cada 4.000 hores.  

1.8.6.7 Vida útil d’una llumenera de tecnologia LED 

El paràmetre de vida útil d’una llumenera de tecnologia LED  quedarà fixat en funció de tres 
magnituds:  

1. Manteniment  del flux total emès per la llumenera 
2. Percentatge de fallida del LED  
3. Temperatura ambient de funcionament 

La nomenclatura recomanada és la del següent exemple: 

• L70 B10 60.000h fins ta=25°: on es garanteix  fins 60.000 hores de funcionament amb una 
temperatura ambient de 25°C  almenys el 70% del flux total inicial  emès per la llumenera 
amb una taxa màxima de fallida del LED del 10%.  

1.8.7 Característiques tècniques de l’equip d’encesa per les làmpades de 
descàrrega.  

L'equip d'encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i incombustible, 
mitjançant caragols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual 
substitució.  

Podran ser dels anomenats equips compactes que sota un mateix embolcall allotgen a més de la 
reactància el condensador i l'arrencador en cas de ser necessari, així com els borns de connexió i 
cablatge, tenint en la seva part exterior els connectors de connexió. 

La potència màxima consumida pel conjunt d’equip auxiliar i làmpada de descàrrega, no superarà 
els valors indicats a la taula 13: 
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POTENCIA NOMINAL DE 
LÀMPADA (W) 

POTENCIA TOTAL DEL CONJUNT (W) 
SAP HM SBP VM 

18 -- -- 23 -- 
35 -- -- 42 -- 
50 62 -- -- 60 
55 -- -- 65 -- 
70 84 84 -- -- 
80 -- -- -- 92 
90 -- -- 112 -- 

100 116 116 -- -- 
125 -- -- -- 139 
135 -- -- 163 -- 
150 171 171 -- -- 
180 -- -- 215 -- 
250 277 270 (2,15A) 277 (3A) -- 270 
400 435 425 (3,5A) 435 (4,6A) -- 425 

Taula 13: Potència màxima del conjunt i equip auxiliar 

1.8.7.1 Condensadors 

El condensador és l'element que sempre acompanya a la reactància o al balastre, bé en connexió 
en paral·lel a la xarxa d'alimentació per a corregir el cosinus de fi o factor de potència , o bé 
instal·lat en sèrie amb la reactància i la làmpada, servint com element regulador de corrent i 
compensació, tal i com és el cas de les reactàncies o balestres autorregulables utilitzades per a 
làmpades de vapor de sodi a alta pressió. El condensador forma part de l'equip auxiliar elèctric de 
les làmpades de descàrrega. 

Normativa 

Els conductors hauran de complir les exigències del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
les Instruccions Complementàries ITC-BT, fulls d'interpretació del Ministeri d'Indústria i Energia, 
les Normes CEI N° 252 i 566, la norma UNE 20152 i altra normativa i reglamentacions, tant 
nacional com internacionals, concordants en la matèria.  

A l'objecte de seleccionar els condensadors idònies per a cada instal·lació d'enllumenat públic, 
s'exigiran quants certificats oficials del comportament dels diferents tipus de condensadors es 
cregui convenient. 

Les exigències mínimes per als condensadors es desglossen en cinc tipus d'especificacions: 
bàsiques, elèctriques, tèrmiques, terminals per a connexionat i geomètriques. 

Especificacions bàsiques 

Tots els condensadors hauran de portar amb caràcter indeleble en les seves carcasses les 
indicacions següents: tensió nominal en volts, capacitat nominal en microfaradis, freqüència 
nominal en hertz (Hz), temperatura màxima de funcionament, el nom i la marca del fabricant i la 
referència del catàleg. 

Les peces en tensió dels condensadors no podran ser accessible en un contacte fortuït durant la 
seva utilització normal, no admetent-se el vernissatge, esmaltat o oxidació de les parts 
metàl·liques com protecció contra els esmentat contactes, estant els terminals aïllats. Els 



ANNEX 1:   Plec de Condicions d’un Enllumenat Exterior  Pàg. 69 de 84 
 tipus amb aplicació del RD 1890/2008   

 
condensadors tindran per a la seva subjecció, i a efectes de facilitat de muntatge, un espàrrec en 
l'extrem oposat al de situació dels borns de M8 (mètrica 8). 

Tots els condensadors hauran de poder funcionar en qualsevol posició, i seran de tipus sec o 
autorregenerats amb dielèctric de film de polipropilè fins a tensions de 400 V, i per a tensions 
superiors seran de paper impregnat (bany d'oli), sense que en cap cas impliquin problemes de 
contaminació a causa dels seus components. 

Especificacions elèctriques 

La freqüència serà de 50 HZ i la resistència d'aïllament, entre plaques, haurà de ser com a mínim 
de 1000 MΩ/pF (seg), resistint durant un minut una tensió d'assaig de 2000 V a freqüència 
industrial. A la temperatura de funcionament normal, és a dir, a 20° C de temperatura ambient, 
tots els condensadors hauran de suportar una tensió 1,5 vegades la seva tensió nominal per als 
condensadors de tipus sec i de 2,15 vegades la seva tensió nominal per als condensadors de paper 
impregnat, aplicades a cada cas durant 1 minut. 

Tot condensador en condicions normals de funcionament, amb reactància i làmpada, no haurà 
d'ultrapassar la seva tensió nominal, no arribant 1,25 vegades la seva tensió nominal, durant el 
període d'arrancada de la làmpada. 

El valor real de la capacitat d'un condensador muntat en paral·lel haurà de presentar una 
tolerància màxima de l'ordre d'un 10 % del valor nominal i haurà de suportar la tensió màxima de 
la xarxa d'alimentació. En el cas de condensadors muntats en sèrie, la tolerància màxima de la 
xarxa d'alimentació. En el cas de condensadors muntats en sèrie, la tolerància màxima en el valor 
real de la capacitat serà d'un ±4 % per cent del valor nominal, havent de suportar la caiguda de 
tensió que s'origini en els seus borns al passar-li la intensitat de la làmpada. 

En el cas de condensadors muntats en sèrie, la tensió a suportar pel condensador dependrà de la 
seva capacitat, de la freqüència de la xarxa i del corrent que li passa, mitjançant la següent 
relació: = · = · · · 102 · · ·  

On: 

Ic = corrent que circula pel condensador, en ampers (A) 

f = freqüència de la xarxa en Hertz (Hz) 

C = capacitat del condensador en microfarads 

1.8.7.2 Arrencador 

Definició 

L'objecte de l’arrencador consisteix en superposar, quan la làmpada no està cebada, una o vàries 
impulsions de tensió a la tensió de buit de làmpada en el moment oportú. Això es degut a que les 
làmpades de vapor de sodi d'alta pressió i les d'halogenurs metàl·lics necessiten tensions d'encesa 
molt elevades que no poden subministrar-les les reactàncies o balastre per si sola. L’arrencador 
també s'utilitza per a l'encesa d'algunes làmpades de vapor de sodi de baixa tensió. 

El funcionament de l’arrencador o ignitor es basa en l'aprofitament de l'energia emmagatzemada 
en un condensador, si descarregar-la mitjançant un sistema idoni de dispar a través del bobinat 
del primari d'un transformador en el que, a causa de la variació brisca de flux en el seu nucli, 
apareix un impuls de tensió induït en el secundari, amb un valor de pic molt elevat i de curta 
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durada que superposat a la tensió de la xarxa, fa saltar l'arc en l’interior del tub de descàrrega de 
la làmpada. 

La norma CEI-662 estableix les següents característiques tècniques per als arrencadors o ignitors: 

• Tensió de pic de l'impuls, entre 2,8 i 4,5 kV. 
• Número d'impulsos per període de xarxa, mínim, 1. 
• Posició de l'impuls respecte de l'0na de tensió de xarxa: entre 80° a 100° elèctrics i entre 

260° i 280° elèctrics quan hi hagi un impuls en cada semiperíode. 

No obstant, existeixen en el mercat arrencadors o ignitors que no compleixen les esmentades 
característiques tècniques en la seva totalitat, per exemple, donant menys d'un impuls per 
període, però que són admesos per l'esmentada norma, funcionant en la pràctica correctament 
amb les làmpades de vapor de sodi alta pressió. 

Tipus d’arrencadors 

Existeixen tres tipus diferents d’arrencadors o ignitors, de conformitat amb el principi i sistema de 
funcionament, que són els següents: 

1. Arrencador independent o de superposició 

Aquest tipus d’arrencador o ignitor és compatible amb qualsevol reactància o balastre de xoc, no 
suportant la reactància els impulsos de tensió del cebat de la làmpada, el valor del qual, en la 
majoria dels casos, resultat elevat, per la qual cosa la reactància no requereix aïllaments especials. 

Donat que aquest tipus d’arrencador està recorregut pel corrent de la làmpada, ha d'estar 
dimensionat per a suportar-la, quedant limitada la seva utilització als tipus de làmpades el corrent 
dels quals sigui igual o inferior a la permesa en l’arrencador. Aquest tipus d’arrencador ha 
d’instal·lar-se pròxim a la làmpada, a l'objecte que l'impuls de tensió no debiliti en recorregut 
entre arrencador i làmpada. A causa de la incorporació en el seu interior del transformador 
d'impulsos de tensió, són arrencadors que tenen un cost significatiu. 

2. Arrencador amb reactància com a transformador d'impulsos 

El valor dels impulsos de tensió depèn tant del propi arrencador o ignitor com de la reactància 
utilitzada i, a causa d'això, no resulta sempre compatible qualsevol combinació entre la reactància 
o balastre i l’arrencador. 

La reactància ha d'estar dotada de presa intermitja, estant sotmesa a les elevades tensions de pic 
produïdes per l'encesa de la làmpada, per la qual cosa ha de ser fabricada de manera que suporti 
els impulsos d'alta tensió generats en el seu bobinat, tenint en compte que si la làmpada no arriba 
a encendre's per esgotament o ruptura, haurà de suportar-los durant el període de temps 
prologats, fins que s'executi la reposició de la làmpada. 

Donat el sistema de funcionament d'aquest tipus d’arrencador, haurà d’instal·lar-se junt a la 
reactància, i tots dos el més pròxims possibles de la làmpada. Són arrencadors que no són massa 
costosos. 

3. Arrencador independent de dos fils 

Aquest arrencador o ignitor resulta utilitzable únicament per algunes làmpades d'halogenurs 
metàl·lics i per a les de vapor de sodi de baixa pressió de 35 a 55 W que requereixen impulsos de 
tensió molt elevats, però de certa durada. 

A causa de l’aportació de més energia en els impulsos de tensió, a aquests arrencadors no els 
afecta la distància a la làmpada ni la capacitat dels cables elèctrics. Com la tensió de l'impuls de 
1.200 V no és elevada, en el cas que la làmpada no arribi a encendre's, no implica un risc greu de 
perforació dels aïllaments de l'equip auxiliar. 
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Altres característiques i requeriments 

Tots els arrencadors per a làmpades de vapor de sodi alta pressió i halogenurs metàl·lics seran del 
tipus d’arrencador independent o de superposició, amb transformador d'impulsos incorporat, és a 
dir, per tant, sense utilització del bobinat de la reactància o balastre com a transformador 
d'impulsos de tensió. 

Els arrencadors seran electrònics, havent-se de complir les normes elèctriques de seguretat i 
construcció recollides en la norma CEE 1, o la seva equivalent norma UNE 20-514. 

Algunes làmpades porten arrencador intern i no precisen un altre exterior. 

Els arrencadors compliran en tots els seus punts les especificacions exigibles als arrencadors en la 
publicació N ° 662 de la CEI sobre "Làmpades de vapor de sodi alta pressió"; complimentant tots 
els requisits recollits en la publicació CISPR N ° 1, per evitat les pertorbacions radioelèctriques de 
les xarxes de radar o radiotransmissors. 

Respecte als assaigs, els arrencadors compliran el projecte de norma VDE 0712 i tanmateix 
satisfaran els requeriments dels components harmònics produïts en la xarxa, que vénen establerts 
en la norma europea EN-50-006. 

Amb la finalitat que els fabricants dels arrencadors avalin les característiques de l’arrencador, 
podrà exigir-se informe de laboratori oficial sobre arrencadors ofertats. 

El compliment de les exigències ressenyades per als arrencadors es podrà garantir mitjançant 
controls de qualitat, realitzant quants assaigs internacionalment acceptats es considerin 
necessaris amb la finalitat de comprovar les característiques dels arrencadors. 

L’incompliment d'alguna o vàries de les exigències suposarà el refús o devolució dels arrencadors 
remesos. 

Finalment, a l'hora de l'elecció de l'equip auxiliar, s'ha de tenir en compte que les làmpades de 
vapor de sodi alta pressió de 250, 400 i 1.000 W existents en el mercat, procedents de diferents 
fabricants, tenen unes característiques d'encesa bastant uniformes i, per tant, no presenten 
problemes. No obstant, les làmpades de vapor de sodi alta pressió de 100 i 150 W presenten 
diferències d'importància en quant a la seva facilitat de cebat, depenent del fabricant, per la qual 
cosa, si no es té en compte, poden presentar-se problemes. 

En les làmpades d'halogenurs metàl·lics, entre els diferents fabricants existeixen majors 
discrepàncies. Hi ha làmpades que exigeixen impulsos de tensió de 600 a 800 V per al seu cebat, 
mentre que altres requereixen de 3 a 4,5 kV. En conseqüència, per adoptar el corresponent equip 
auxiliar, i molt especialment l’arrencador, s'ha de tenir en compte les característiques de la 
làmpada. 

Connexionat  

En les instal·lacions amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió i halogenurs metàl·lics, degut a  
que la seva encesa requereix impulsos d'alta tensió, entre 2,8 i 4,5 kV, amb una freqüència 
determinada de l'ordre dels 100 kHz, la seva reduïda energia pot consumir-se en el propis 
conductors elèctrics de connexió, la capacitat del qual va permetre una fuga de corrent 
determinada per l'expressió: = 2 · · · · 10  

On: 

f = Freqüència, que és elevada 
C1 = Capacitat que presenten els conductors elèctrics 
V = Tensió de l'impuls, que és alta 
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L'únic valor en el qual es pot actuar és la capacitat que presenten els conductors elèctrics, per la 
qual cosa resultarà d'importància la seva reducció al màxim, per la qual cosa haurà de reduir-se la 
longitud dels conductors de connexió, augmentant la separació entre ells, no utilitzant conductors 
tipus manega o paral·lels i evitant l'acumulació d'humitat sobre ells i els equips. 

En conseqüència, sempre s'haurà d’instal·lar l'equip auxiliar (condensador, reactància i 
arrencador) junt a la làmpada, a una distància no superior a 2 metres, llevat de casos excepcionals 
degudament autoritzats, que requeriran tenir en compte que els conductors tipus manega 
presenten una capacitat entre 70 i 150 pf per metre lineal, mentre que dos conductors unifilars o 
independents, la seva capacitat oscil·la entre 20 i 50 pf per metre lineal, d'acord amb la seva 
separació. 

En tot cas, les connexions entre l'equip auxiliar i la làmpada es realitzaran mitjançant conductors 
unifilars de rigidesa dielèctrica no menor de 3.000 V, de manera que presentin una capacitat el 
més baixa possible, sense utilitzar tubs de conducció metàl·lics, amb la finalitat de disminuir la 
capacitat C2 dels conductors elèctrics respecte a la terra.  

En cap cas se superarà la capacitat de càrrega admissible permesa per a cada tipus d’arrencador o 
ignitor en corresponent quadre de característiques. 

No hauran de canviar-se o alterar-se les connexions que figuren en l'esquema imprès en 
l’arrencador o ignitor, ja que altrament s'ocasionaria la seva avaria i possible ruptura. El fil 
portador de l'impuls de tensió de la làmpada haurà de connectar-se al contacte central del 
portalàmpades, ja que d'aquesta manera s’afavoreix l'encesa, a causa de la pròpia construcció de 
la làmpada. 

En tot cas, els equips auxiliars hauran de ser sempre d'alt factor, a l'objecte de facilitar que els 
impulsos de tensió arribin correctament a la làmpada, evitant la seva desviació cap el 
subministrament de xarxa. 

Per últim, sempre s'haurà d'exigir que les característiques elèctriques de funcionament de les 
làmpades de descàrrega siguin adequades, tenint en compte la tensió de xarxa i l’encertada 
elecció de l'equip auxiliar, per tant una tensió de làmpada baixa implica també una potència 
baixa, la qual cosa suposa una caiguda important del flux lluminós emès. A títol informatiu hi ha 
que assenyalar que, en cas de làmpades de vapor de sodi altra pressió de 150W, una caiguda de 
tensió de làmpada d'un 10 % implica aproximadament una pèrdua de flux lluminós d'un 27 %, 
mentre que les làmpades de 250 i 400 W, una caiguda de tensió de làmpada del 15 % suposa una 
baixada en el flux lluminós emès d'un 32 %. 

En conseqüència, sempre s'haurà de tenir en compte que tant l'equip auxiliar, reactància o 
balastre, condensador i, en el seu cas, arrencador o ignitor, té per objecte subministrar a les 
làmpades de descàrrega les característiques elèctriques requerides, que s'exigeixen en els 
corresponents quadres de característiques, de manera que el flux lluminós emès sigui nominal i, 
conseqüentment, s'obtingui en la instal·lació, mitjançant les lluminàries adequades, les 
prestacions reals previstes en el projecte. 

1.8.7.3 Reactàncies 

Definició 

Les reactàncies o balastres són elements que s'utilitzen en combinació amb les làmpades de 
descàrrega que, en forma d'impedància inductives, capacitatives o resistives, soles o combinades, 
limiten la intensitat de corrent que circula per les làmpades als valors exigits per a un 
funcionament adequat. A més, quan és necessari, subministren la tensió i corrent d'arrancada 
requerides. Donades les característiques que ofereixen de rendiment i funcionament correcte de 
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les làmpades de descàrrega, fonamentalment s’utilitzen les de tipus inductiu, i en alguns casos la 
combinació de reactància inductiva-capacitativa. Les de resistència i les capacitatives per sí soles 
no s'utilitzen, ja que les primeres ocasionen moltes pèrdues i conseqüentment un baix rendiment, 
i les segones donen una potència molt baixa en la làmpada per la gran deformació d'ona de 
corrent que originen. 

Tipus de reactància 

Les reactàncies o balastres seran dels tipus següents: 

1. De xoc 

És un tipus de reactància inductiva, formada per una bobina amb el seu nucli magnètic. Es 
connecta en sèrie amb la làmpada. És la reactància més utilitzada i constitueix un conjunt de baixa 
càrrega, el qual s'ha de corregir instal·lant un condensador en paral·lel. 

Encara que és una reactància o balastre econòmica, lleugera i de dimensions reduïdes, 
proporciona una pobre regulació de potència front a les oscil·lacions de la tensió de la xarxa 
d'alimentació. 

La utilització d'aquest tipus de reactància és adequada sempre que la tensió de la xarxa 
d'alimentació no fluctuï més del 5 %. 

2. Autotransformadores 

És un tipus de reactància formada per a dos debanats desacoblats magnèticament, fins i tot amb 
shunts magnètics entre ells, però que, a més d'elevar la tensió per a que la làmpada encengui, es 
controli la serva intensitat. 

Aquestes reactàncies tenen una regulació de potència molt petita i la seva utilització es preveu 
quan la tensió de la xarxa resulta inferior a 200 V. 

3. Autoreguladores 

Aquesta reactància combina un autotransformador i un circuit regulador. Tenint en compte que 
únicament el bobinat secundari contribueix a una bona regulació, el grau d'aquesta depèn del 
percentatge de tensió primària acoblada al secundari.  

Aquest tipus de reactància presenta una bona regulació del corrent i potència de la làmpada front 
a variacions de tensió de la xarxa d'alimentació. 

4. De doble nivell de potència 

Són reactàncies dissenyades per a permetre un estalvi energètic, de manera que a determinades 
hores es pugui reduir el nivell d’il·luminació, mantenint-se les uniformitats. 

Aquesta reactància subministra inicialment els valors nominals de la làmpada. A una hora 
determinada mitjançant un senyal elèctric, la reactància augmenta la seva impedància, disminuint 
el corrent i la potència en la làmpada i, conseqüentment, el flux lluminós emès. El descens de la 
disminució podria estimar-se en un 50 % del flux lluminós inicial, la qual cosa suposa 
aproximadament un 60 % de la potència total absorbida de la xarxa, obtenint-se un estalvi 
energètic d'un 40 % aproximadament. 

Pel connexionat d'aquest tipus de reactància a la xarxa d'alimentació hi ha que tenir en compte si 
la distribució es va realitzar a tres fases de 230 V sense neutre, o distribució a tres fases de 400 V i 
neutre.  

Normativa 

Les reactàncies o balastres hauran de complir les exigències del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, les Instruccions Complementàries MI BT, fulls d'interpretació del Ministeri d'Indústria i 
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Energia, la norma CEI N° 262, les normes UNE i altres normatives i reglamentacions, tant nacionals 
com internacionals, concordants en la matèria.  

A l'objecte de seleccionar les reactàncies idònies per a cada instal·lació d'enllumenat públic, 
s'exigiran quantes certificacions oficials del comportament dels diferents tipus de reactàncies 
s'estimin necessàries. 

Les exigències mínimes per a les reactàncies o balastres poden desglossar-se en cinc tipus 
d'especificacions: bàsiques, elèctriques, tèrmiques, terminals per a connexionat i geomètriques. 

• Especificacions bàsiques 

Totes les reactàncies o balastres portaran inscripcions on indiqui: la tensió nominal en volts, la 
intensitat nominal en ampers, la freqüència nominal en hertz, l'esquema de connexionat, el factor 
de potència, la potència i tipus de làmpada per a la que serveix la reactància, la temperatura tw, 
l'increment màxim de temperatura Dt i el nombre o marca del fabricant. Sent tw la temperatura 
màxima a la que poden funcionar constantment els enrotllaments d'una reactància o balastre en 
condicions normals de tensió i freqüència, i Dt, l'increment de temperatura màxim sobre 
l'ambient que poden assolir els enrotllaments d'una reactància o balastre funcionant amb una 
làmpada patró a tensió i freqüència nominals. La diferència entre la temperatura i l'increment 
màxim de temperatura determina l'ambient màxim en què pot funcionar la reactància o balastre. 

Les peces en tensió no podran accessibles a un contacte fortuït durant la utilització normal de les 
reactàncies. No són admissibles ni el vernissatge, ni l'esmaltat o l'oxidació de les peces 
metàl·liques, com a protecció contra els contactes fortuïts. 

Els debanats interns es realitzaran amb fil de coure de la secció adequada, i tindran com a mínim 
la classificació "H", grau 2 segons VDE-0550, podent suportar temperatures de treball de fins a 
180° C en els debanats, de conformitat amb el mètode d'assaig normalitzat en la norma CEI N ° 
262. 

El nucli serà de xapa d'acer al silici, xapa magnètica de qualitat mínima MM-2,6 o MA-1,7 segons 
norma DIN 46-400 de 0,50 mm, i degudament encunyades amb utillatges de precisió que al 
produir talls sense rebabes disminueixen les pèrdues de potència en el nucli. 

S'hauran d'adoptar amb caràcter preferent aquelles reactàncies o balastres que tinguin el seu 
nucli electrosoldat sense aportació de material o sistema idoni q A causa d'estar formades les 
reactàncies o balastres per nuclis de xapes laminades en què el flux magnètic està constantment 
canviant de sentit, es produeix una vibració com a conseqüència de les sol·licitacions magnètiques 
alternatives sobre les xapes del nucli. A l'objecte d'eliminar o pal·liar el soroll ocasionat per les 
reactàncies o balastres, fonamentalment pels harmònics de 300, 600 i 2.000 Hz, en la seva 
fabricació s'adoptaran les mesures convenients, en ordre a una sòlida construcció i evitant parts 
metàl·liques que puguin vibrar. 

Les reactàncies o balastres a instal·lar en allotjaments d'auxiliars de lluminàries i en caixes o cofres 
de protecció, seran del tipus a incorporar (de nucli a l'aire) i tindran un grau de protecció IP-3. Les 
que s’instal·lin a d’intempèrie seran del tipus independent, el símbol del qual és el següent: A i 
tindran un grau de protecció IP-33 segons norma UNE-20324. 

• Especificacions elèctriques 

Dins de les exigències elèctriques hi ha que considerar els criteris d'elecció de reactàncies o 
balastres, així com les especificacions de seguretat i de funcionament, els mètodes pràctics de 
mesura i comprovació per als diferents tipus de reactàncies o balastres i les pèrdues en 
reactàncies. 

Criteris d'elecció 
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Quan la tensió d'alimentació de la xarxa romandre estabilitzada, en el cas de làmpades de vapor 
de mercuri, vapor de sodi alta pressió i halogenurs metàl·lics, s'adoptarà la reactància o balastre 
tipus de xoc. Quan es prevegin oscil·lacions en la tensió de la xarxa d'alimentació majors del 5 %, 
per a les esmentades làmpades de descàrrega s'adoptarà la reactància o balastre tipus 
autorreguladores, donada la bona regulació del corrent i la potència de làmpada d'aquest tipus de 
reactàncies, front a les variacions de tensió de la xarxa, donant lloc a un augment notable de la 
vida de la làmpada. 

Les reactàncies o balastres per a làmpades de vapor de sodi baixa pressió seran del tipus 
autotransformadores, llevat per a les làmpades de potència de 35 a 55 W, que podran ser de tipus 
híbrid, és a dir, composta de reactància de xoc i arrencador. 

En tot cas, previs els assajos i informes tècnics que es requereixin, s'autoritzarà en cada cas el 
tipus de reactància o balastre a instal·lar. 

Condicions de seguretat 

Que asseguri la fixació del nucli i conseqüentment la constància dels valors d'impedància. 

Respecte a l'aïllament, hauran de tenir com a mínim un aïllament de 2 MΩ entre debanats i 
coberta metàl·lica exterior, mesurat a 500 volts en corrent continu, i hauran de poder suportar 
una tensió d'assaig de 2.000 V a freqüència industrial durant 1 minut sense que apareguin 
corrents de fuga ni contornejaments. 

Condicions de funcionament 

La reactància o balastre funcionant amb una làmpada de referència i alimentada a la seva tensió i 
freqüència nominal, subministrarà un corrent a la làmpada no superior al 5 % ni inferior al 10 % 
del valor del corrent que subministraria una reactància patró a aquesta mateixa làmpada de 
referència. 

Les reactàncies o balastres estaran protegits contra la influència magnètica, d'acord amb el que 
estableix la norma CEI N° 262. 

Especificacions tèrmiques 

Totes les reactàncies o balastres al ser assajats de conformitat amb que estableix les normes UNE 
i CEI, no hauran d'arribar a valors tèrmics superiors als següents: 

• Enrotllament: 70° C + Tambient 
• Exterior: 60° C + Tambient 
• Borns exteriors: 40° C + Tambient 

En quant a la temperatura tw, haurà de figurar i serà com a mínim de 120° C, indicant-se 
tanmateix Dt. 

Per a que la reactància o balastre compleixi l'exigència bàsica de portar les inscripcions tw i Dt, 
haurà de suportar un assaig de durada consistent en funcionar en condicions normals  de tensió i 
freqüència, amb làmpada, durant 15 a 30 dies, en un forn a una temperatura ambient que depèn 
del nombre de dies que ha de durar l'esmentat assaig, produint-se en els materials aïllats utilitzats 
un envelliment accelerat, equivalent al funcionament durant 10 anys, a una temperatura màxima 
en el bobinat igual a tw que porta indicat. 

Si se supera aquest assaig de durada sense variació de corrent (en impedància menor del 10 %) i 
el seu aïllament no és menor de 1 MW, es considera que l'esmentat tipus de reactància o balastre 
té una vida mitja de 10 anys com a mínim, funcionant permanentment en una temperatura 
ambient resultant de la diferència entre tw i Dt. 

Tot això de conformitat amb les normes UNE 20-395 i CEI 262. 
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1.8.7.4 Especificacions de terminals per a connexionat dels equips 

Per raons de seguretat i comoditat en el connexionat, totes les reactàncies o balastres estaran 
previstos de terminals de sortida tipus Faston, o de clema de connexió de porcellana, esteatita o 
poliamida de suficient secció i resistència tèrmica. Tot això a l'objecte d'assegurar bons contactes i 
una adequada protecció elèctrica, que seran utilitzats pel cablejat dels aparells d'enllumenat. 

Totes les reactàncies portaran cargols de presa de terra, clarament marcats, de manera que no 
puguin produir-se confusió per al seu connexionat. Els terminals Faston recomanats seran del 
tipus Y de llautó de 6,35 mm, d'amplària de llengüeta, i la clema de connexió tindrà una secció 
mínima de 4 mm2. 

1.8.7.5 Especificacions geomètriques de les reactàncies 

Respecte a les dimensions geomètriques o grandària de les reactàncies o balastres, s'estarà a allò 
que disposa el full número 2 de la norma DIN 49875. No obstant, en tot cas, hauran de tenir les 
dimensions adequades que permetin la seva fàcil instal·lació en l'allotjament d'auxiliars de les 
lluminàries, evitant que l'esmentat allotjament sigui reduït amb una poca dissipació de calor, i de 
manera que impedeixi que la calor emesa per la làmpada pugui comunicar-se a l'equip auxiliar, 
per la qual cosa es recomana exigir plànols detallats amb mesures reals dels balastres objecte de 
la seva instal·lació, abans de l'acceptació de les reactàncies, amb la finalitat de comprovar que són 
factibles d’instal·lar dins de les lluminàries. Els fabricants de lluminàries, en funció de l'espai 
disponible en l'allotjament d'auxiliars de les lluminàries, podran exigir unes determinades 
dimensions màximes per a les reactàncies o balastres, sempre i quan això no obligui a incomplir 
les exigències establertes i s'asseguri la dissipació de calor de l'esmentat allotjament. 

A l'objecte que per part dels fabricants de les reactàncies o balastres s'avalin les seves ofertats. 

El compliment de les exigències ressenyades per a les reactàncies o balastres podran garantitzar-
se mitjançant controls de qualitat, realitzant quants assajos internacionalment acceptats es 
considerin necessaris amb la finalitat de comprovar les característiques de les reactàncies o 
balastres. L’ incompliment d'alguna o vàries de les exigències suposarà el refús i devolució de les 
reactàncies o balastres remeses. 

1.8.7.6 Criteris de mostreig de les reactàncies 

A l'objecte de comprovar el compliment de les exigències, amb caràcter previ a l'admissió de 
reactàncies o balastres, es realitzaran els assaigs i mesures establertes, sobre un lot de 
reactàncies o balastres d'acord amb els criteris de mostreig que assenyala la norma UNE 66020-
73, corresponent a la taula MIL STD 105 D-NCA = 1, és a dir, amb un nivell d'inspecció II i nivell de 
qualitat I. Qualsevol valor fora de toleràncies implicarà el refús de les reactàncies o balastres 
subministrats. 

1.8.7.7 Reactàncies patró 

S’entén per tals reactàncies o balastres les especials de tipus inductiu, destinades a servir 
d'elements de comparació per als assaigs de reactàncies i per a la seva utilització en la selecció de 
làmpades patró i de referència, així com assaigs de lluminàries. Estaran essencialment 
caracteritzades per una relació tensió/corrent (impedància) estable, resultant relativament 
insensibles a les variacions de corrent, temperatura i a les influències magnètiques exteriors. 

La relació tensió/corrent serà l'establerta per a cada tipus de làmpada de descàrrega en els 
quadres de característiques, amb les següents toleràncies: 
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a) ± 0,5 % a la intensitat nominal de la làmpada 
b) ± 3 % per a qualsevol altre valor de la intensitat comprès entre el 50 % i el 115 % de la 

intensitat nominal de la làmpada. 

L'escalfament en l'enrotllament en funcionament normal, és a dir, a la tensió, intensitat i 
freqüència nominals, no excedirà de 25° C sobre la temperatura ambient, estant compresa 
aquesta entre 20 i 30° C. 

1.8.7.8 Instal·lació d'equips en les llumeneres 

En les lluminàries que disposen d'un compartiment separat per a l'allotjament dels equips 
d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran en l’esmentat compartiment i aniran subjectes a 
una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva eventual 
substitució. 

Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i anirà 
proveïda d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, 
en cas d'avaria. 

L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon 
funcionament dels equips.  

El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament. 

1.8.8 Característiques de les fonts de llum 

Les làmpades tindran una eficiència superior a: 

• 40 lum/W per enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis 
lluminosos 

• 65 lum/W per enllumenats vials, específics i ornamentals. 
 

Les làmpades de vapor de sodi d'alta pressió compliran les exigències establertes en la publicació 
de la Comissió Electrotechnique Internationale, CEI N ° 662, "Làmpades de descàrrega de vapor de 
sodi d'alta pressió". Els valors elèctrics de funcionament seran els expressats en l'esmentada 
publicació per a cadascun dels diferents tipus i potències de làmpades. 

Les exigències mínimes de les làmpades respecte al flux lluminós, depreciació lluminoses i 
mortalitat, seran les següents: 

Flux lluminós 

El flux lluminós proporcionat per les làmpades, transcorregudes les primeres 100 hores de 
funcionament, no serà inferior en cap cas al 90 % del flux lluminós nominal de catàleg del 
fabricant. 

Depreciació lluminosa 

El percentatge de flux, transcorregut un determinat nombre d'hores, no serà inferior al 95 % del 
valor garantit pel fabricant, o bé en forma de corbes de depreciació o per un altre sistema. 

Mortalitat 

La mortalitat de les làmpades no serà, en cap cas, superior al 110 % del valor que figura en la 
corba de mortalitat garantida pel fabricant, per a enceses de 10 hores cadascun.  

Es considera que una làmpada està fora d'ús o bé esgotada quant no s’encén, quan la seva tensió 
d'arc es superior a 150 volts o quan s’encén i s'apaga intermitentment. 
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A l'objecte que per part dels fabricant de les làmpades s'avalin les característiques, podrà exigir-se 
informe de laboratori oficial sobre les làmpades ofertades, estès per l'Institut d'Òptica. 

El compliment de les exigències ressenyades pera les làmpades podrà garantitzar-se mitjançant 
controls de qualitat, realitzant quan assaigs internacionalment acceptats es considerin necessaris 
a l'objecte de comprovar les característiques de les làmpades. 

L'incompliment d'algunes o vàries de les exigències, suposarà el refús i devolució de les làmpades 
remeses. 

1.8.8.1 Làmpades patró 

Les làmpades de tipus de descàrrega de vapor de sodi a alta pressió es consideraran làmpades 
tipus patró quan les seves característiques en intensitat, tensió i potència de la làmpada s'ajustin 
estrictament als valors consignats en els quadres de característiques, admetent-se una tolerància 
màxima del 2,5 % funcionant amb una reactància patró. 

1.8.8.2 Làmpades de referència 

Es defineixen com a tals aquelles làmpades que, encara les seves característiques no s’ajustin 
estrictament a una làmpada patró, la seva intensitat, tensió i potència estan dins d'uns valors 
suficientment pròxims als nominals, de manera que les esmentades làmpades puguin servir com a 
punt de referència per a les proves i assaigs a realitzar. Com tolerància màxima s'admet un ± 5% 
funcionant amb una reactància patró. 

1.8.8.3 Tipologies de font de llum 

Les làmpades utilitzades en l’enllumenat públic han de presentar les següents  característiques 
que permetin un estalvi energètic i, a la vegada, econòmic: 

• Intensitat lluminosa i reproducció cromàtica: Són dos paràmetres molt importants  i   les 
làmpades emprades s’han d’adaptar a les necessitats d’ús.  

• Qualitat energètica de les làmpades (eficiència): no tots els tipus de làmpades presenten 
el mateix rendiment energètic. Dins de cada categoria, existeixen diferents eficiències, 
depenent del fabricant.  

• Zonificació: Establir quina és l'àrea que es necessita il·luminar permetrà optimitzar les 
potències de les làmpades i per tant reduir el seu consum. 

• Duració de la vida econòmica: les làmpades presenten una reducció del rendiment amb 
el temps (lumen/potència). Tenir present aquesta variació de propietats i establir un 
òptim (econòmic i energètic) en la substitució de làmpades ha de permetre un millor 
rendiment del sistema lumínic. 

La major part de les làmpades utilitzades en l’enllumenat públic empren un sistema de descàrrega 
elèctrica en un gas. Els sistemes de descàrrega consisteixen en dos elèctrodes que generen un flux 
d’electrons per mitjà d’un gas; l’excitació dels àtoms del gas permet generar llum, les 
característiques del qual estan en funció de la làmpada emprada. Els tipus més utilitzats en 
l’enllumenat públic són: 

• Làmpades de vapor de sodi a alta pressió. 
• Làmpades fluorescents. 
• Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió. 
• Làmpades de mercuri amb halogenurs metàl·lics. 
• Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió (en retirada a l’actualitat, i prohibides per 

noves instal·lacions). 
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• Làmpades amb descàrrega per inducció. 

 

1.8.8.4 Avantatges energètics i ambientals 

Una òptima selecció de làmpades permet: 

• Reducció del consum energètic. 
• Estalvi en les emissions de CO2. 
• Estalvi econòmic. La inversió en materials de qualitat deriva en una inversió inicial 

superior, tot i que s’acaba amortitzant amb l’optimització del consum energètic. 
• Adequació de la intensitat lumínica per a cada necessitat. Això permet minimitzar la 

contaminació lumínica de cada emplaçament. 
• Optimització de les necessitats lumíniques per a cada necessitat. 

 

1.8.8.5 Característiques tècniques de les làmpades més emprades.  

A la següent taula, es resumeixen les característiques de les làmpades més utilitzades a 
l’enllumenat exterior: 
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MASTER 
SON-T PIA 
PLUS 

VSAP PHILIPS 50 4.400 88 2.000 25 17.000 36.000 12 91 0,75 198 U. E27

MASTER 
SON-T PIA 
PLUS 

VSAP PHILIPS 70 6.600 94 2.000 25 17.000 36.000 12 90 1 198 U. E27

MASTER 
SON-T PIA 
PLUS 

VSAP PHILIPS 100 10.700 107 2.000 25 17.000 36.000 16 100 1,20 198 U. E40

MASTER 
SON-T PIA 
PLUS 

VSAP PHILIPS 150 17.100 117 2.000 25 17.000 36.000 16 100 1,80 198 U. E40

MASTER 
SON-T PIA 
PLUS 

VSAP PHILIPS 250 32.200 133 2.000 25 17.000 36.000 15 100 3 198 U. E40

Lucalox 
XO 
Superlife 

VSAP GE 50 4.400 88 2.000 25 -- 40.000 -- 85 0,76 -- U. E27

Lucalox 
XO 
Superlife 

VSAP GE 70 6.600 94 2.000 25 -- 50.000 -- 90 0,98 -- U. E27

Lucalox 
XO 
Superlife 

VSAP GE 100 10.700 107 2.000 25 -- 60.000 -- 100 1,2 -- U. E40

Lucalox 
XO 
Superlife 

VSAP GE 150 17.500 117 2.000 25 -- 60.000 -- 100 1,8 -- U.
E40 

Lucalox 
XO 
Superlife 

VSAP GE 250 33.000 132 2.000 25 -- 60.000-- -- 100 3 -- U.
E40 
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CMH/TT HM GE 50 5.000 100 3.000 70 -- 20.000 1.1 85 0,76 -- U. E27
CMH/TT HM GE 70 7.640 109 3.000 70 -- 20.000 2 95 0,95 -- U. E27
CMH/TT HM GE 100 10.900 109 3.000 70 -- 20.000 3.5 100 1,16 -- U. E27
CMH/TT HM GE 150 16.300 109 3.000 70 -- 20.000 4 100 1,8 -- U. E27
 (1). RP= Reproducció cromàtica 

U=Posició de funcionament universal 

Taula 14: Característiques de les làmpades més utilitzades. Elaboració: Juny 2012 

1.9 Resum normativa aplicable 

El Plec de Condicions Tècniques Particulars es completa i complementa amb els següents 
documents, sempre que no modifiquin ni s’oposin al que en el s’especifica. 

1.9.1 Normativa enllumenat públic i elèctrica 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT). RD 842/2002 de 2 d’agost i instruccions 
tècniques complementàries (ITC BT) 

• Instrucció 363/2004, de 24 d’agost, del Departament de Treball i Indústria, pel qual es 
regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió  

• Reial Decret 1890/2008, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

• Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat, per la Protecció del 
Medi Nocturn, DOGC, núm.3407 de 12/6/2001 

• ORDRE de 14 de maig de 1987, per la qual es regula el procediment d'actuació del 
Departament d'Indústria i Energia per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de 
Catalunya. (DOGC núm. 851 publicat el  12/06/1987) 

• ORDRE de 28 de novembre de 2000, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de maig de 
1987, per la qual es regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria, 
Comerç i Turisme per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la intervenció de les entitats d'inspecció i control de la Generalitat de 
Catalunya. (DOGC núm. 3290 publicat el  21/12/2000)  

• DECRET 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments 
administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. (DOGC núm. 932 publicat el 
 28/12/1987)  

• DECRET 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 
l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. (DOGC núm. 4205 publicat el 
 26/08/2004) 

• Reial Decret 1955/2000 de l’1 de Desembre, pel que es regulen les Activitats de 
Transport, Distribució, Comercialització, Subministre i Procediments d’Autorització 
d’Instal·lacions  d’Energia Elèctrica. 

• Normes particulars i de normalització de la Companyia Subministradora d’Energia 
Elèctrica. 

• Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en  determinats límits 
de tensió. Reial Decret 7/1.988, de 8 de gener del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 14-



ANNEX 1:   Plec de Condicions d’un Enllumenat Exterior  Pàg. 81 de 84 
 tipus amb aplicació del RD 1890/2008   

 
1-88). Ordre de 6-6-89 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 21-6-89). Reial Decret 
154/1.995, de 3 de febrer (BOE 3-3-95. Correcció d’errades BOE 22-3-95). Resolució de 
24-10-95 de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial (BOE 17-11-95). 
Resolució de 20-3-96 de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial (BOE 6-4-
96). Resolució de 11-6-98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (BOE 
13-7-98). Resolució de 19-11-01 de la Direcció General de Política Tecnològica (BOE 11-12-
01). Resolució  de 14-10-02 de la Direcció General de Política Tecnològica (BOE 5-11-02). 
Resolució de 7-10-05 de la Direcció General de Desenvolupament Industrial (BOE 10-11-
05). 

• Implantació del Document de Qualificació Empresarial per a Instal·ladors. Ordre de 25-10-
1.979 del Ministeri d'Indústria i Energia. Electricitat (BOE 5-11-79). 

• Resolució de 6-3-1.980 de la Direcció General de la Energia (BOE 21-3-80). 
• Procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. Decret DIE 

351/1.987, de 23-11. (DOGC 28-12-87). 
• Regulació del procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per a 

l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant la intervenció de les 
Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. Ordre DIE de 14-5-1.987. 
(DGGC 12-8-87). Resolució DGSQI, de 4-11-1.988. (DOGC 30-12-1.988). 

• Butlletí de les Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGI i M. de 17-7-1-984. (DOGC 10-11-
84) 

• Model del Butlletí d'Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGSQI, de 23-12-1.988. (DOGC 
30-1-89). 

• Control d'Instal·lacions i d'empreses instal·ladores elèctriques per les Entitats d'Inspecció i 
Control de la Generalitat de Catalunya. Protocol de lDGSQI de 16-11-1987. 

• Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm. 115. 

1.9.2 Llumeneres i projectors 

• Normes UNE-EN 60.598-2-3 i UNE-EN 60.598-2-5 referents a llumeneres i projectors per 
enllumenat exterior.  

• Norma UNE-EN 60598-1 Llumeneres. Requisits generals i assaigs. 
• Norma UNE-EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen 

làmpades.  
• Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2004/108/CEE. Relativa a l’aproximació de 

les Legislacions dels estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica i per 
la que es deroga la directiva 89/336/CE.  

• Directiva d’Ecodisseny 2009/125/CE. Per la que s’instaura un marc per l’establiment de 
requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia. 

1.9.3 Suports, bàculs i columnes 

• Dimensionament de canalobres. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre (BOE 24-1-
86 sobre Homologació de columnes i bàculs. Correcció d’errades BOE 19-3-86.  
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• Ordre de 11 de juliol de 1.986 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 21-7-86). Reial 

Decret 401/1.989, de 18 d’abril (BOE 26-4-89) pel que es modifiquen determinats articles 
del Real Decret anterior.  

• Ordre de 12 de juny de 1.989 del Ministeri d'Indústria i Energia per la que s’estableix la 
certificació de conformitats  a normes com alternativa de la homologació dels bàculs i 
columnes d’enllumenat exterior i senyalització dels trànsit  (BOE7-7-86).  

• Ordre de 16 de maig de 1.989 del Ministeri d'Indústria i Energia que conté les 
especificacions sobre columnes i bàculs (BOE 15-7-89). 

• Norma UNE-EN  40-1 de març de 1992, Columnes i bàculs d’enllumenat públic. Part 1:  
Definicions i terminologia. 

• Norma UNE-EN 40-2 de maig de 2005, Columnes i bàculs d’enllumenat públic. Part 2: 
Requisits generals i dimensions. 

• Norma UNE-EN 40-3-1 d’abril de 2000, Columnes i bàculs d’enllumenat públic . Part 3-1: 
Disseny i verificació. Especificacions per càrregues característiques. 

• Norma UNE-EN 40-3-2 d’abril de 2000, Columnes i bàculs d’enllumenat públic. Part 3-2: 
Disseny i verificació. Verificació mitjançant assaig. 

• Norma UNE-EN 40-3-3 de febrer de 2004, Columnes i bàculs d’enllumenat públic. Part 3-3: 
Disseny i verificació. Verificació mitjançant càlcul. 

• Norma UNE-EN 40-4, de setembre de 2006, Columnes i bàculs d’enllumenat públic. Part 4: 
especificacions per columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i pretensat. 

• Norma UNE-EN 40-5 d’octubre de 2002, Columnes i bàculs d’enllumenat públic. Part 5: 
Especificacions per columnes i bàculs d’enllumenat d’acer. 

• UNE-EN 40-6 d’octubre de 2002, Columnes i bàculs d’enllumenat públic. Part 6: 
Especificacions per columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini. 

• UNE-EN 40-7 d’abril de 2004, Columnes i bàculs d’enllumenat públic. Part 7: Requisits per 
columnes d’enllumenat de mescla de polímers reforçats amb fibres.  

1.9.4 Normativa quadre de comandament i control 

• Normes UNE 20.324 i UNE-EN 50.102 referents a quadres de protecció, mesura i control.  

1.9.5 Seguretat i salut  

• Llei 31/1995 del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre de 1997,  sobre Disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres. 
• Reial Decret 485/1997 del 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut al treball. 
• Reial Decret 1215/1997 del 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat 

i salut per  la utilització pels treballadors dels equips de treballs.  
• Reial Decret 773/1997 del 30 de maig de 1997, sobre Disposicions  mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individuals. 
• Mesures per a promoure la millora de la seguretat. Directiva 89/391/CEE 
• Protecció de la maternitat i al tractament de les relacions de treball temporal i en 

empreses de treball temporal. Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE 
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• Conveni 155 de la OIT sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de treball. 
• Seguretat de màquines. Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE i R.D. 1435/1992 
• Equips de protecció individual. Directiva 89/656/CEE i R.D. 1407/1992 
• Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 i R.D.780/1998 que modifica articles 

del R.D. 39/1997 
• Capítols no derogats de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (títol II) 
• Estatut dels treballadors 
• Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. B.O.E. 12/02/1992 
• Protecció operacional de treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions ionitzants 

per intervenció per intervenció en zona controlada. R.D. 413/1997 
• Disposicions mínimes en matèria de senyalització seguretat i salut en el treball. R.D. 

485/1997 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. R.D. 486/1997 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues 

que impliquin riscos, en particulars dorsolumbars pels treballadors. R.D. 487/1997 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen 

pantalles de visualització. R.D. 488/1997 
• Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics 

durant el treball. R.D. 664/1997 
• Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 

durant el treball. R.D. 665/1997 
• Proteccions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de 

equips de protecció individual. R.D. 773/1997 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. R.D. 1215/1997 
• Prescripcions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a obres temporals i 

mòbils. Directiva 92/057/CEE 
• Obligatorietat d’un estudi de seguretat als projectes d’edificació i obres públiques. R.D. 

555/86 
• Reglament de seguretat industrial 

1.9.6 Ciments, aglomerants i acers 

• Instrucció per la recepció de ciments RC-03. Reial Decret 1797/2003 de 26 de desembre. 
• Instrucció de formigó estructural (EHE-08). Reial Decret 247/2008 de 18 de juliol. 
• Instrucció per a estructures d'acer, Eduardo Torroja. I.E.M.-62. 
• Recomanacions Internacionals Unificades per al Càlcul i la Execució de les Obres de 

Formigó Armat. (C.E.B.). 

1.9.7 Altres normatives d’aplicació 

• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals 
• Normes UNE que siguin d’aplicació. 
• Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.). 
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• Codi Tècnic de l’edificació. CTE. Reial Decret 314/2006 de 17 de maig. 
• Llei de l’obra pública. Llei 3/2007 del 4 de juliol. 
• Condicions bàsiques d’accessibilitat. Reial Decret 505/2007 de 20 d’abril. 
• Normes UNE. Instruccions de l'Institut Nacional de Racionalització i Normalització. 
• Recomanacions i normes de l' Organització Internacional de Normalització (I.S.O.). 
• Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment general 

 
 


