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1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.- 

1.1.- OBJECTE. 

Aquest plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc descriure  

l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 

emprar i establir les condicions que ha d’acomplir el procés d’execució de l’obra, i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les 

diferents unitats obres. 

1.2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

Les obres definides en el present document comprenen les instal·lacions definides en el 

present projecte del nou túnel del Buc que es construeixen en el Desdoblament de l´Eix 

Transversal, crta. C-25. PK 197 + 786 al PK 198 + 227. Tramo 7-B. 

S’inclou: 

- Instal·lacions elèctriques internes i externes al túnel. Canalitzacions, cablejat, xarxes 

de terres i  distribució d’energia. 

- Enllumenat i força interna i externa al túnel. 

- Instal·lacions auxiliars de locals tècnics de les boques. 

- Instal·lacions contra incendis. 

No són objecte del present projecte, per ser realitzades directament per l’empresa 

constructora: 

- Instal·lacions de control i senyalització del trànsit. 

- Senyalització vertical ni horitzontal. 
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1.3.- INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES. 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 

aquest Plec, les Disposicions catalanes, espanyoles i internacionals que a continuació es 

relacionen, sempre que no modifiquin, ni s’oposin a allò que s’especifica i concreta en el 

present plec. 

La legislació bàsica per a equipaments de túnels que s’ha considerat és la següent: 

- R.D. 635/2.006 de 26 de maig, sobre “Requisits mínims de seguretat en els túnels de 

carreteres de l’Estat”. Ministeri de Foment publicat en BOE126, de 27 de maig. 

- “Recomanacions per a l’enllumenat de carreteres i túnels”, de la Dirección General 

de Carreteras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transporte del 

Miniterio de Fomento, publicada en 1.999 i reimpresa el 2.003. 

- Circular del la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 27 d’abril de 2005 que aprova la 

instrucció  “Especificacions Tècniques per a l’Equipament dels Túnels”. 

Les reglamentacions bàsiques considerades per realitzar la instal·lació elèctrica i contra 

incendis ha estat la següent: 

- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación”. Reial Decret 3275/1982 de 

12 de novembre, i Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 

- Reglament Electrotècnic de baixa tensió. REIAL Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE 

de 18 de Setembre de 2002. 

- Normativa de la Companyia distribuïdora de la zona FECSA ENDESA. 

- Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que 

modifiquen o complementen el Reglament de Baixa Tensió i les Instruccions 

Tècniques Complementaries. 

- Normes UNE, Normes CE i directives d’aplicació. 
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- Resolucions i circulars de la Generalitat de Catalunya referents  a instal·lacions 

elèctriques en general. 

- Reial Decret 635/2006, de 26 de maig, sobre requisits mínims de seguretat en el 

Túnels de Carreteres de l’Estat. 

- Normes CEPREVEN en concepte de sistemes d’abastiment d’aigua per a 

instal·lacions fixes per a la lluita activa contra incendis. 

- Normes UNE aplicables a equips de lluita contraincendis. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 

3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, 

aprovat per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carretera, IAP, 

aprovada per O.M. de 12 de febrer de 1998. 

- Instrucció de formigó estructural, EHE, aprovada per Reial Decret 2661/1998, de 11 

de desembre de 1998 . 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 

(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de  carreteres i ponts, PG-

4/88, esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats. 
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- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes U.N.E. 

- Normes tecnològiques de l'edificació. 

- Recomanacions de l’ATEP. 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança de condicions de protecció contra incendis, aprovada pel Consell Plenari 

el 27-6-1997.    

- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 

d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis. 

- Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Recomanacions PIARC, recomanacions internacionals sobre l'equipament de túnels. 

- Recomanacions RABT, directrius per l'equipament de túnels de carretera del Ministeri 

d'Obres Públiques de la RF d'Alemanya. 

- Recomanacions CETU, Recomanacions "Centre d'Estudes des Tunnels" del Ministeri 

de Transport Francès. 
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- Circular Interministerial nº 2000-63, de 25 agost del 2.000, relativa a la seguretat en 

túnels. Ministeri de l’Interior Francés. Direcció de la Defensa i de la Seguretat Civil. 

- Recomanacions d’il·luminació de túnels de carretera del Ministerio de Fomento 

d’Espanya. 

- Seguretat respecte a incendis en túnels viaris, de la Direcció General de Prevenció i 

Extinció d'Incendis i de Salvaments, de la Generalitat de Catalunya. 

- Normativa de Segurat i Salut d’aplicació (es relaciona al corresponetn estudi de 

seguretat i salut). 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 

d'aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d'Obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

1.4.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PEL CONTRACTISTA ABANS DE 

L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS. 

Abans d’iniciar les obres, i pel que fa als temes d’instal·lacions, el Contractista estarà obligat 

a lliurar a la Direcció Facultativa els esquemes i diagrames (unifilars de BT desenvolupats, 

P&ID, etc.) juntament amb els plànols d’implantació del que s’executarà amb la suficient 

antelació per a ser revisats, especificant el cablejat i el detall de per quins tubs es passaran 

cadascun dels cables, havent de ser aprovat per la D.F. No es podran iniciar els treballs fins 

prèvia aprovació dels plànols per la Direcció Facultativa. Igualment, els possibles canvis que 

s’hagin d’efectuar en els anteriors plànols i esquemes, seran comunicats i justificats a la 

Direcció Facultativa abans d’executar-se. 
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El Contractista haurà d’obtenir tots els permisos i autoritzacions prèvies necessàries dels 

Organismes Oficials pertinents, abans d’iniciar les obres, quan sigui preceptiu. Generarà tota 

la documentació necessària per tal fi. 

 

1.5.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PEL CONTRACTISTA AL FINALITZAR LES 

OBRES. 

En acabar l’obra, el Contractista entregarà, sense cap càrrec per a cadascuna de les 

instal·lacions realitzades, com a mínim tres còpies degudament enquadernades, 

classificades i inventariades de la documentació que a continuació s’especifica: 

- Manual de característiques tècniques de tots els equips emprats. 

- Garantia del fabricat pel període d’un any, a partir de la posada en servei de la 

instal·lació. 

- Instruccions de muntatge de tots els equips i elements emprats. 

- Manual amb protocols de manteniment de tots els equips. 

- Esquemes elèctrics unifilars i desenvolupats dels quadres. 

- Llistats de cables, borns i connexions. 

- Llistat de materials, amb referències segons esquemes, marques i subministradors. 

- Catàlegs comercials de tots els materials emprats. 

- Certificat de posada en servei de la instal·lació garantint que s’acompleixen els 

paràmetres per la que va estar dissenyada, o documentació equivalent. 

- Certificats de control de qualitat de les instal·lacions o documentació equivalent, 

emès per una entitat aliena al Contractista. 

- Documentació segellada per una entitat de control acreditada conforme les 

instal·lacions estan degudament legalitzades. 
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1.6.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ELECTROMECÀNIQUES. 

Es defineix el subministrament elèctric com la infraestructura necessària en mitja tensió per 

fer front a les necessitats d’energia del túnel construït  i per al funcionament i explotació de 

les instal·lacions definitives. 

Aquests subministraments seran realitzats per la companyia distribuïdora. 

Equip mesura 

Estarà homologat per la Companyia Subministradora per a punt de mesura TIPUS-1 segons 

“Reglamento de Puntos de Medida y Tránsitos de Energia Eléctrica”.  

L’equip de mesura s’instal·larà en armari previst en la paret del centre de recepció i mesura. 

Serà accessible per la seva part davantera des de l’exterior, mitjançant porta empotrada en 

obra civil, amb pany normalitzat per Companyia tipus JIS. Estarà ubicat en la caseta 

destinada a equipaments tècnics i proteccions de baixa tensió. 

 

1.7.- QUADRES GENERALS PROTECCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONTROL 

D’ENERGIA TÚNEL. QUADRES AUXILIARS DE BAIXA TENSIÓ. 

Es defineix com a quadre de protecció i distribució al conjunt d’aparellatge elèctric muntat en 

l’interior de mòduls metàl·lics, necessari per al comandament i protecció de tots els circuits 

d’alimentació a equips d’enllumenat, de control i auxiliars. 

El quadre de control d’energia Túnel, serà l’armari auxiliar que contindrà els elements pel 

connexionat i desconnexionat de circuits de forma remota, des dels centres de control, i 

captarà les confirmacions de marxa i les anomalies de funcionament dels quadres elèctrics, i 

elements auxiliars del baixa tensió de cada boca, transmetent-les al centre de control. 

Per aquests quadres elèctrics serà d’aplicació el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

i les Instruccions Tècniques Complementàries. S’ajustaran també a la norma UNE 20098, 

“Conjuntos de aparamenta de baja tensión montados en fábrica”, i a la UNE 20324, 

“Clasificación de los grados de protección de les envolventes”. 
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Les parts en tensió no seran accessibles des del front en cap cas, de manera que no puguin 

produir-se contactes fortuïts. No es podran produir contactes directes amb les barres encara 

que s’obrin les portes, i per tant les barres aniran forrades amb material aïllant termorretràctil 

o protegides amb metacrilat convenientment senyalitzat amb llamps de perill de mort. 

El quadres es lliuraran completament connectats entre les barres i els interruptors, fusibles, 

seccionaments i terminals de connexió de les conduccions de sortida. 

Les condicions de servei, les característiques constructives i els assaigs seran els que 

s’exposen a la norma UNE 20098. 

Es tindrà cura especialment que hi hagi un accés fàcil a tots els terminals i aparells, 

permetent un connexionat fàcil del cablejat de sortida i manteniment. Les portes de les 

caixes, armaris o cel·les estaran dotades de frontisses que permetin treure-les aixecant-les, 

disposades per a poder abatre-les per complert per a que no restringeixin l’accés a l’interior. 

Estaran assegurades amb manetes fixes i  es preveurà el seu tancament amb clau. 

Tot el cablejat elèctric de control serà de tipus no propagador de l’incendi i de baixa emissió 

de fums i halogenurs. Es subjectarà mitjançant abraçaderes de material resistent a la 

corrosió. 

Tots els terminals de cables seran de pressió, no admetent els terminals soldats. Es donarà 

preferència als terminals tancats en forma de corona circular en els que penetri la biela 

roscada de la regleta o born de l’aparell. 

Els aparells de maniobra que formen part dels quadres de baixa tensió compliran les 

següents normes: 

- CEI-EN-60831/1/2, CEI831/1/2, CEI EN 60439-1  

- UNE-20-010-75.Condensadors de potència per a corrent altern. 

- UNE 20103. Interruptors automàtics de baixa tensió per a circuits de distribució 

- UNE 20109. Aparamenta de maniobra de baixa tensió. Contactors 

- UNE 20115. Arrancadors de baixa tensió en corrent altern 
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- UNE 20119. Auxiliars de comandament  de baixa tensió 

- UNE 20127. Auxiliars de comandament de baixa tensió. Colors de làmpades de 

senyalització i polsadors. 

- UNE 20128. Auxiliars de comandament de baixa tensió. Sentit de moviment dels 

elements de maniobra. 

- UNE 20129. Interruptors de baixa tensió en aire. Seccionadors de baixa tensió en 

aire. Interruptors seccionadors de baixa tensió en aire i combinats en  curt circuits 

fusibles de baixa tensió. 

- UNE 21103. Curt circuits fusibles de baixa tensió. 

- UNE-EN 60947-4-2 . Contactors i arrancadors per motors 

- UNE –EN 61800-3. Accionaments elèctrics de potència de velocitat variable. 

- Normativa de Compatibilitat electromagnètica. 

Totes les superfícies metàl·liques seran degudament tractades contra l’oxidació mitjançant 

un procés de fosfatat per immersió (el que implica desengreixat, decapat, fosfatat, passivat i 

secat), realitzat en una instal·lació automàtica de banys controlats, aconseguint així una 

gran uniformitat i penetració en els tractaments. 

L’acabat es realitzarà, prèvia imprimació, amb pintura de color i tipus que es determini. 

L’embarrat estarà format per pletines de coure electrolític E-Cu-F30 d’alta conductivitat, 

disposat i dimensionat de forma que suporti, sense deformacions permanents, els esforços 

tèrmics, i dinàmics produïts pel màxim curt-circuit que es pugui presentar. Les connexions 

que, per derivacions o prolongacions de l’embarrat, s’hagin de realitzat, es farà de forma que 

s’eviti en qualsevol moment, una disminució de la pressió de contacte. 

Les barres principals, unions, cargols, suports, etc, hauran d’estar dimensionats de manera 

que suportin els efectes dinàmics resultants de valor de cresta de la intensitat de curtcircuit, 

tenint en compte les indicacions de la norma IEC 909 pel seu càlcul, i la IEC 363-1973 per a 

la contribució dels motors davant un curtcircuit. 
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Els suports de les barres i les separacions entre embarrats es realitzarà amb material aïllant 

no higroscòpic d’alta qualitat. 

Els ancoratges de les barres, seran del tipus de fixació transversal, i hauran de permetre la 

dilatació longitudinal de les barres. 

Les barres s’identificaran, d’acord amb els següents colors: 

 Fase R:  Negre 

 Fase S:  Marró 

 Fase T:  Gris 

 Neutre:  Blau clar 

 Terra:   Verd/Groc 

La seqüència de les fases en les barres serà RST amb la  Fase S en el mig, i la Fase R en 

les següent posicions mirant al quadre de front: 

- A dalt  per a disposició en plànol vertical 

- Davant per a la disposició en plànol horitzontal 

- A l’esquerra per a barres verticals. 

Els cargols de fixació, arandel·les, femelles de fixació seran d’acer inoxidable, aptes per 

ambient humit. el fabricant podrà proposar un altre tipus de material justificant les propietats 

mecàniques d’esforç i les propietats anticorrosives del recobriment . 

S’instal·larà una barra de terra horitzontal contínua de coure a tot el llarg del quadre de 

secció indicada en els amidaments. 

Totes les parts mòbils, portes, tapes, safates, etc, estaran directament connectades al 

col·lector general de terra amb malla de coure o cables flexible verd/groc, de secció mínima 

de 16 mm. 
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Els punts de connexió amb l’estructura, portes, tapes, etc., hauran de tenir una connexió que 

garanteixi una excel·lent conductivitat. Es recomana la soldadura de cargols de llautó amb 

plata a les portes, tapes i estructures i en les safates galvanitzades la unió amb terminals de 

secció més gran. 

Tot el cablejat serà realitzat d’acord amb els esquemes de maniobra, control i enclavaments 

realitzats pel Constructor i presentats per aprovació a la Direcció d’Obra. La maniobra en 

cada cas del circuit indicat en els esquemes unifilars de projecte, a la tensió de 230 V. 

El marcatge de cables de maniobra serà del tipus  funcional. 

Els identificadors en els cables que connecten als borns de sortida, seran del tipus anelles 

autoadaptables i flexibles, amb numeració aràbiga; cada anella s’identificarà per un número. 

Serà necessària l’autorització expressa de la Direcció d’Obra per la  utilització d’un altre 

tipus de marcatge. 

Cada punt de cable portarà un terminal de coure del tipus compressió de secció adequada 

per admetre la del cable que ha de ser connexionat sense disminuir la seva secció. Hauran 

d’estar aïllats de manera que es puguin tocar amb la mà sense risc de contacte amb les 

parts actives una vegada connectats als borns. 

Els tipus de cable a emprar serà: 

- Circuits de potència: 2.5 mm2 o superior, segons especificacions càlcul. 

- Comandament :1.5 mm2  

-   Circuits d’intensitat: 6.0 mm2 

Per a les interconnexions de més de 50mm2, s’utilitzarà platina flexible enfundada. 

tot el cablejat serà del tipus no propagador de la flama, sense emissió d'halogenurs, baixa 

emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE-21.123; UNE 50-085-1 i UNE 50.086-2 

sense emissió d'halogenurs. 

No s’admetrà en cap cas els empalmaments de cable ja siguin soldats amb estany, amb 

terminal, etc. 



                         PFC: José Luis Porro Domínguez 

  

12 

 

Els terminals dels cables auxiliars, estaran degudament numerats i/o identificats, així com 

els aparells, d’acord amb els esquemes de cablejat, mitjançant etiquetes, anells 

d’identificació de material de plàstic. 

Les regletes de borns, per cablejats externs, permetran la connexió dels cables amb 

terminals de punta amb forma lineal que s’introduiran en els borns, efectuant-se la connexió 

mitjançant cargols. 

Els feixos de cables per connexió dels aparells situats en els panells d’instruments, portes, 

de compartiments i/o cel·les, no treballaran a torsió. 

En els orificis de pas dels plafons metàl·lics, es disposen maniguets de material adequat , no 

higroscòpic i retardats a la flama, per protecció mecànica de cablejat. 

El cablejat auxiliar general i d’interconnexió, anirà per canaletes de PVC ranurades amb tapa 

accessible, amb un aïllant de 1000 V. 

La interconnexió entre els elements de potència es realitzarà amb platina de Cu o conductor 

aïllat 1 KV, de la secció adequada segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

El quadre anirà perfectament identificat, així com els aparells que apareguin al seu front i ho 

requereixin, d’acord amb les funcions a que estan destinats, mitjançant rètols de plàstic 

gravats en lletres blanques sobre fons negre, i fixant-los mitjançant cargols o reblons. Els 

aparells interiors s’identificaran, d’acord amb la denominació que se’ls hi dona en els 

esquemes, amb rètols adhesius.  

No és admissible la col·locació de rètols sobre tapes de canaletes o elements desmuntables. 

Per evitar les condensacions, la sala tècnica anirà equipada amb un sistema de calefacció 

elèctrica, mitjançant una bomba de calor controlada per termòstat. 

Els quadres aniran equipats amb sistema de ventilació que garantirà la total evacuació de 

les pèrdues generades pels arrencadors estàtics o altres elements de potència. Es garantirà 

una temperatura a l’interior dels quadres de 40ºC com a màxim. 

Especificació quadres de protecció i distribució 
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Estaran muntats en un conjunt d’armaris d’acer. El gruix mínim de la xapa serà de 2 mm per 

a les portes, i de 1,5 mm per als laterals i fons. L’estructura serà un bastidor autoportant de 

perfils laminats o plegats, a base de mòduls unitaris que es lligaran entre sí, formant un 

conjunt únic autoestable. 

Estaran formats per un conjunt de mòduls de característiques similars, de dimensions totals 

unitàries i disposició segons s’indica en els plànols. L’acer  es protegirà convenientment 

contra la corrosió, i tindrà un acabat superficials de color negre RAL-7002 per als sòcols i de 

color beige RAL-7032 texturitzat per a les xapes de tancament. Els pannells laterals, portes i 

fons, seran totalment desmuntables. Tots els armaris d’una mateixa sala, seran similars, 

formant un conjunt uniforme. 

Contindran, amb un 20% d’espai de reserva, l’aparellatge que es grafia a l’esquema unifilar 

corresponent del present projecte.  

Especificació dels quadres de control dels armaris de distribució i subministraments 

elèctrics 

El quadre de control dels armaris de distribució d’energia, inclouen el subministrament i 

instal·lació d’armari contenint, amb un 25% d’espai de reserva: 

- Autòmat local de control de confirmació de marxa, estat i detecció d’anomalies de: 

- Quadre general de protecció i distribució de força,  enllumenat , control i auxiliars. 

 

 Quadres auxiliars. 

 Reserva per senyals de SAI, si s’escau.  

 Etc. 

- Espai de reserva per a targes auxiliars per entrades/sortides digitals i analògiques, 

mòdems telefònics, conversors de fibra òptica i elements auxiliars. 

- Espai de reserva per a tarja de comunicacions per telecomandament. 

- Cablejat, programació i posada en servei. 
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- Relés auxiliars, per a entrades/sortides, font d’alimentació i accessoris. 

- Suporteria. 

- Cablejat interior, programació i posada en servei. 

- Cablejat exterior fins als elements a controlar (grup, regleters de borns de maniobra 

d’armari de protecció i distribució general, etc).  

- Software necessari per al control de tots els elements. 

Els quadres estaran equipats amb un sistema de protecció contra sobretensions 

atmosfèriques i de xarxa de les característiques següents: 

- Sistema de protecció contra sobreintensitats, segons DIN VDE 0110-1, DIN-VDE 

06075, Din-VDE-100, incloent fusibles, descarregadors DHEN o equivalent i 

elements auxiliars necessaris per aconseguir una protecció eficient (incloent sistema 

de desacoblament si fos necessari), en tres etapes: 

 1ª Etapa amb “protecció basta” mitjançant descarregadors de classe B, per 

derivació de corrents de forma de ona 10/350S  de 100KA, amb fusibles de 

protecció de fins a 250 A, segons recomanacions del fabricant. Aquesta etapa 

anirà instal·lada a la sortida de cadascun dels transformadors de potència. 

 2ª Etapa amb “protecció mitja” mitjançant descarregadors de classe C, per 

derivació de sobretensions de forma de ona 8/20S de 40KA, amb fusibles de 

protecció de fins a 125 A, segons recomanacions del fabricant. Aquesta etapa 

anirà instal·lada a l’entrada de cadascun dels quadres elèctrics. 

 3ª Etapa de “protecció fina” mitjançant descarregadors de classe D especials, en 

els quadres de control i línies de comunicació. 

Tots els quadres de potència, incorporaran la 1ª i 2ª etapes. 

Tots els armaris de control, línies telefòniques, i elements elèctrics sensibles, incorporaran a 

més la protecció per la 3ª etapa. 

El PLC portarà el control de funcionament de les sortides, comunicant-se amb el sistema de 

control central  del túnel. 
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En el programa de funcionament dels ventiladors, es tindrà en compte que tots els equips 

funcionen de manera similar, rotant entre ells en cada arranc consecutiu. Es generarà un 

registre amb el control d’hores de funcionament de cada equip, a efectes de facilitació els 

treballs de manteniment.  

En el programa de funcionament de les sortides d’enllumenat, es generarà també un registre 

amb les hores de funcionament de cadascuna de les sortides. 

Els quadres elèctrics de baixa tensió haurà de ser subministrats completament muntats i 

connectats. En cas que estigui constituït per diversos mòduls que tinguin que ser separats 

per al transport, podrà ser fàcilment armat en el seu emplaçament, tant la part de xapa com 

a les connexions d’enllaç. 

Segons les condicions ambientals, atenent especialment als valors d’humitat relativa , 

celeritat de variació de la temperatura i contingut a l’aire de pols, fum, vapors, etc, es tindrà 

cura de la qualitat hermètica de l’armari. Es graduarà i es comprovarà el funcionament de les 

resistències d’escalfament. 

Els quadres es sotmetran en fàbrica als assaigs i comprovacions d’acord amb la IEC 439 i 

UNE 20098 i UNE-EN 60.439.1 que a continuació es relacionen: 

- Verificació dels límits d’escalfament. 

- Verificació de les propietats dielèctriques. 

- Verificació de la resistència als curt-circuits.  

- Verificació de l’eficàcia dels circuits de protecció. 

- Verificació de les distàncies d’aïllament i línies de fuita. 

- Verificació del funcionament mecànic. 

- Verificació del grau d’estanqueitat. 

- Comprovació de dimensions i disposicions dels diferents aparells i components. 

- Assaigs de rigidesa dielèctrica. 
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- Comprovació del perfecte ajust mecànic entre els interruptors automàtics, part fixa 

del interruptor, comprovant el funcionament correcte dels enclavaments mecànics. 

- Comprovació del cablejat intern, mitjançant actuació sobre els elements de control, 

verificant així mateix el correcte funcionament dels enclavaments elèctrics. 

- Comprovació del correcte funcionament dels automatismes, simulant en cas 

necessari les ordres remotes de tancament i desconnexió, l’actuació de les 

proteccions, enclavaments externs, etc. 

- S’emetrà un acta de proves per al quadre reflexant els valors obtinguts dels 

amidaments i resultant de les mateixes. 

Una vegada instal·lat a obra, es sotmetrà en presència de la Direcció d’Obra als assaigs 

següents: 

- Inspecció general del quadre. 

- Assaig de funcionament elèctric. 

- Verificació de la correcte actuació de les proteccions. 

- Verificació de funcionament dels automatismes. 

- Verificació de la continuïtat elèctrica dels circuits. 

- Assaig d’aïllament. El resultat no serà inferior a 1500 x U, essent U la tensió de 

servei en volts. 

- Verificació d’ajustos mecànics. 

- Comprovació d’enclavaments. 

- Comprovació de les connexions i circuits de posta a terra. 

- Comprovació de les connexions a les regletes i borns. 

- Comprovació de polaritat als transformadors d’intensitat, aparells de mesura, relés 

etc. 
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- Verificació  de tota la instal·lació en sistema automàtic. 

- Verificació de tota la instal·lació en sistema manual. 

- Verificació d'unions roscades o soldades. 

- Verificació regulació de tensions i intensitats. 

- Verificació dels equips de transmissió de l'alarma. 

El fabricant del quadre aportarà protocol d’assaigs segons UNE-EN-60.439 i de compliment 

de nomes de Compatibilitat Electromagnètica. 

S’amidaran les unitats totalment instal·lades , incloent els assaigs i proves pertinents. 

Per als  quadres de cada túnel, el preu inclou  també el cablejat  fins als elements a controlar 

(SAI, quadre de protecció i distribució, etc).  

S’abonaran els preus que s’indica en projecte. 

S’inclou la part proporcional de posada en funcionament i proves, control de qualitat i 

documentació tècnica i plànols actualitzats de la implantació en obra. 

 

1.8.- SUBMINISTRAMENTS D´EMERGÈNCIA. SAIS. 

Es defineix com al subministrament complementari d’emergència a aquell que alimenta les 

instal·lacions bàsiques del túnel quan es produeix un tall en el subministrament normal de la 

Companyia elèctrica. 

Compren les instal·lacions de control i enllumenat bàsic (33%), d’emergència i abalisament 

si n’hi ha i equips de SVC, per tal d’evitar talls en aquests equips crítics en produir-se un tall 

al subministrament de la companyia elèctrica. 

S’amidaran les unitats totalment instal·lades , incloent els assaigs i proves pertinents. 

El preu inclourà la part proporcional de posada en funcionament i proves, control de qualitat i 

documentació tècnica dels equips instal·lats així com plànols de la seva instal·lació en obra. 
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1.9.- CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES. 

Es defineix les canalitzacions per cables amb el conjunt d’envolvent i suporteria per allotjar 

els conductors elèctrics, poden ser aèries o subterrànies. 

Les aèries es classifiquen en: 

- Safates 

- Tubs 

Les soterrades seran de tub de PE i prisma de formigó. 

Les canalitzacions emprades acompliran les prescripcions del “Reglamento Electrotécnico 

para  Baja tensión e Instrucciones Técniques Complementarias”, així com les Normes UNE 

d’aplicació en cada cas. 

Les canalitzacions podran ser dels següents tipus: 

- Tubs de PE doble capa (corrugats per fora i llisos per dins). 

- Tubs d’acer galvanitzat rígids o d’acer plastificat flexibles. 

- Safates ranurades d’acer galvanitzat en calent. 

- Safates galvanitzades per grans vanos 

  

Els criteris d’utilització de cadascun dels tipus de canalització definits en el present plec 

seran: 

- Tubs de PE en instal·lacions soterrades o empotrades en hastials del túnel. 

- Tubs d’acer galvanitzat en calent rígids o acer plestificat flexibles en instal·lacions de 

superfície on puguin produir-se impactes mecànics. En general amb tub flexible 

d’acer plestificat des de les canalitzacions generals o caixes de derivació. 

- Safates d’acer galvanitzat per immersió en calent, per cablejat de B.T. aeri en interior 

de túnel, en zones no accessibles.  
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Canalitzacions soterrades. Prismes 

Tub corrugat de polietilè de fins a 160 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al 

xoc 9 i muntat com a canalització soterrada. 

A l’interior del túnel les canalitzacions aniran per sota prisma de formigó en la vorera i seran 

registrables al llarg de tot el seu recorregut mitjançant arquetes, no existint cap tram superior 

a 40 m sense registre per les canalitzacions tant de força com les de senyals, quedant fora 

de l’abast d’aquest projecte la seva definició i/o posteriors modificacions. 

En recorreguts exteriors, s’instal·laran tronetes registrables cada 40 m com a màxim, tant 

per les instal·lacions d’enllumenat públic com de control. Les tronetes seran de formigó amb 

un marc de dimensions suficients per tal de situar la corresponent tapa de fosa la qual anirà 

roscada, les mides seran variables entre 800x800, 600x600 i 400x400 mm segons el prisma 

i definició en els plànols, amb la tapa fixada amb cargols. 

En recorreguts sobre taulers de viaductes per la poca alçada del tauler no és viable de 

deixar un prisma registrable embegut en el seu interior amb el que les conduccions 

d’enllumenat si n’hi han aniran directament d’un punt de llum al següent, afegint safates 

laterals al pont per el pas d’alimentació elèctrica i senyals dels equips de SVC. 

Com a norma general totes les tapes seran resistents a la rodadura de trànsit pesant, devent 

de suportar 40 tn de càrrega sense produir ruptura. 

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

- L'estesa i col·locació. 

Condicions del procés d'execució 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de formigó. Una 

vegada instal·lat el tub, en la part superior es posarà formigó HM-20, segons detall de 

prisma definit en cada cas. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica 

(maons, plaques de formigó, etc.). 
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Les rases es rebliran posteriorment en capes de 20 cm que es compactaran al 95% P.M. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius  ................................................... = 0 

Distància entre la canalització i la capa de protecció  .................................................. >= 10 cm 

Fondària de les rases (sobre tub instal·lat en vorera)  ................................................. >= 60 cm 

Fondària de les rases (sobre tub instal·lat en calçada)  ............................................... >= 80 cm 

Penetració del tub dins dels pericons  .............................................................................. 10 cm 

Separació entre tubs per a potència i control ................................................................. > 20 cm 

Es podran utilitzar canalitzacions soterrades amb tub de polietilé reticulat no propagador de 

la flama, especial per a conduccions elèctriques. 

La part superior dels tubs, estarà sempre a una fondària superior a 60 cm del nivell del 

terreny recorreguts a través de vorera, i de 80 cm en recorreguts a través de calçada, 

reduint-se amb condicions de protecció mecànica adequada amb formigó a dins al túnel i en 

recorreguts a través del viaducte, fins al valor considerat per la Direcció de l'Obra. En 

prismes en tauler aquesta profunditat del recorregut de les canalitzacions es reduirà a 20 cm 

de forma que per a garantir al seva resistència mecànica es reforzarà amb una xapa d’acer 

de 4mm de gruix de l’amplada adient per cobrir els tubs que hi discorrin. 

Els tubs aniran protegits amb formigó. Es tindrà en compte les prescripcions de la MIE.BT 

005, 006 i 007. 

Canalitzacions Soterrades. Tronetes 

L’arqueta ha d’estar formada amb parets de maó calat, sobre solera de formigó i tapat amb 

encadellat ceràmic collat amb morter. Podran ser prefabricades. 

La solera de formigó ha de quedar al nivell previst. Ha de formar pendent per afavorir 

l’evacuació. El punt de connexió ha d’estar en el mateix nivell que la part inferior del tub de 

desguàs de PVC.  

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per fileres alternatives.  

Les peces ceràmiques s’han de col·locar trencant juntes i les fileres han de ser horitzontals.  
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben 

adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser 

llis, sense fissures o altres defectes.  

Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. L’arqueta ha d’impedir la sortida de gasos 

a l’exterior.  

 

- Gruix de la solera  l0 cm.  

- Pendent interior d’ evacuació 1.5%  

- Gruix de l’arrebossat l cm.  

- Toleràncies d’execució:  

- Aplomat de les parets   10 mm  

- Plànol de la fàbrica  10 mm/m  

- Plànol de 1 arrebossat  3 mm/m  

S’ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària de manera que no 

absorbeixin l’aigua del morter.  

L’arrebossat s’ha d’aplicar pressionant amb força sobre l’obra de ceràmica quan aquesta 

hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s’ha d’humitejar la superfície.  

Tubs d’acer galvanitzat per instal·lacions interiors 

Tub d'acer galvanitzat, rígid o flexible plastificat, de diàmetre nominal 48 mm com a màxim, 

roscat i muntat superficialment, especial per a canalitzacions elèctriques. 

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

 

- L'estesa, fixació i corbat 
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- La connexió o roscat dels trams 

- La instal·lació de suporteria i accessoris 

El tub d’acer plastificat flexible es fixarà als paraments amb brides o abraçadores protegides 

contra la corrosió i sòlidament subjectes. Les brides i abraçadores per a subjectar el tub 

d’acer rígid seran d’acer galvanitzat inoxidable de longitud variable. 

El tub d’acer rígid serà galvanitzat en calent interior i exteriorment. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb 

màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Distància entre les fixacions: 

Trams horitzontals  ...................................................................................................... <= 60 cm 

  Trams verticals  ......................................................................................................... <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos  ............................. >= 20 cm 

Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: 

Ø tub (fins a mm) |  9  |  11  |  13  |  16  |  21  |  29  |  32  |  36  |  40  | 50 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distància (cm)     |  11 |  17  |  17  |  25  |  25  |  30  |  30  |  30  |  35  |  35 

Radis de curvatura: 

Ø del tub (fins a mm)   |  9  |  11  |  13  |  16  |  21  |  29  |  32  |  36  |  40  |  50 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Radi (cm) >=                |  9  |  11  |  12  | 13,5 |  17  |  20  |  20  |  20  |  25  | 30 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius  ................................................. <= 1 
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Penetració del tub dins les caixes  ..................................................................................... 1 cm 

Toleràncies d’instal·lació: 

Posició  ........................................................................................................................ ± 20 mm 

Alineació ............................................................................................................................ ± 2% 

             ............................................................................................................... <= 20 mm/total 

Penetració del tub dins les caixes  ................................................................................. ± 2 mm 

Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció  ............................... ± 5 mm 

Totes les derivacions o empalmaments de les línies d’enllumenat i força, a l’interior del túnel, 

es realitzaran a l’interior de caixes de connexió de doble aïllament, amb grau de protecció 

IP-65 s/UNE-20.324, mitjançant borns de calibre adequat a la secció dels conductors, no es 

permetrà la unió de cables per retorcement dels mateixos. 

Aquestes caixes de derivació a receptors d’enllumenat, allotjaran bases portafusibles amb 

fusibles del tipus UTE M 8,5x31,5 mm, de calibre adequat per a cada cas, essent obligatòria 

la seva col·locació individual tant en la fase com en el neutre de cada lluminària. La seva 

intensitat nominal màxima serà de 6 A. 

Les caixes de derivació per instal·lacions de balisament, força i senyal a l’interior del túnel, 

així com enllumenat de la galeria, seran de PVC estanques amb grau de protecció IP-65, 

amb accessoris normalitzats pels fabricants per a la seva connexió. 

La suporteria i accessoris seran els normalitzats pels fabricants. Els accessoris de connexió, 

seran també especials per connexions roscades , amb els ràcords i peces necessàries. 

Els conductors podran ocupar com a màxim 1/3 de la secció útils dels tubs. Les caixes de 

derivació tindran com a mínim un 50% d’espai de reserva. 

Safates d’acer galvanitzat. 

Safates d’acer galvanitzades en calent per immersió segons normes UNE 37.501 a  37.508.  
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Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall 

perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars especials subministrades pel fabricant. 

Planxa d´acer galvanitzat: La xapa serà de 1,5 mm d’espessor com a mínim. L’espessor de 

galvanitzat, serà com a mínim de 55  micres com a mínim. 

Quan l'acer porta un recobriment sintètic o plàstic. 

- El recobriment ha de ser de PVC, niló o d'altres plàstics, de 70 micres com a mínim. 

- Resistència a la flama  Autoextingible i inflamable 

Les safates de cables es muntaran d’acord amb els plànols normalitzats del fabricant, amb 

tots els seus accessoris necessaris així com corbes, derivacions, suports, canvis de nivell, 

reduccions, etc. de manera que es formi un conjunt apropiat i predissenyat. 

La distància entre suports serà de 5 m pels grans vanos, garantint-se una capacitat de 

càrrega >160 kg/m, sense produir-se una fletxa superior al 0,5%. El tipus de suporteria a 

utilitzar, serà d’acer galvanitzat en calent, d’acord amb els plànols de detall del present 

projecte, de la casa PUK o equivalent. Els anclatges sostre es realitzaran amb tacs químics 

especials tipus HIT o similar de HILTI, que garanteixin la capacitat de càrrega especificada. 

La fixació de la safata sobre els seus suports s’efectuarà mitjançant grapes de subjecció. No 

es permet efectuar forats a la safata per a la seva fixació. 

Seran de xapa d’acer galvanitzada, de dimensions 100/200/400x60x1,5 mm. 

Tant les caixes com els projectors aniran fixats a la safata de grans Canos, lesprimeres pel 

lateral amb peces especials de la casa PUK i les segones a l’escala de la safata mitjançant 

cargols i famelles. 

Els anclatges en paret i sostre de la suporteria de les safates es realitzaran amb tacs 

químics especials tipus HIT-RE 500 o equivalent de HILTI, que garanteixin la capacitat de 

càrrega especificada i una resistència al foc de dos hores a 450º C. Es podrà utilitzar també 

tacs d’expansió. 
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El Contractista entregarà a la Direcció d’Obra els certificats del fabricant on s’especifiqui 

explícitament les proves i assatjos realitzats a fàbrica, d’acord amb les normatives 

d’aplicació, així com els valors mínims i/o màxims garantits pel Fabricant com a resultats de 

les diferents proves. 

En les fixacions de soporteria al túnel, es faran proves de resistència en el 15% dels tacs 

químics de tot el conjunt de forma aleatòria i repartida, i a més a més en tots aquells que 

determini la Direcció Facultativa. 

Pel que fa a les canalitzacions soterrades, es comprovarà especialment la profunditat de 

instal.lació dels conductes. 

 

S’amidaran les unitats realment executades en obra, incloent, els assaigs i proves 

pertinents, i s’abonaran als preus que s’assenyalen en projecte. 

Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions 

d’adquisició, transport, carreteig i col·locació. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent la part proporcional d’accessoris 

i suporteria, i sense increment per retalls. La suporteria, en el cas de la safata, s’abonarà a 

part segons preu de projecte i en base als mateixos amidaments que la safata corresponent. 

S’inclou la part proporcional de posada en servei i proves, control de qualitat i documentació 

tècnica i planols actualitzats de la implantació en obra. 

 

1.10.- CABLES ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ. 

Es defineix una conducció elèctrica com el conjunt format per un o diversos conductors 

elèctrics que uneixen una font d’alimentació d’energia elèctrica amb les instal·lacions 

receptores incloent els elements de subjecció i la protecció mecànica. 

Les conduccions elèctriques es classifiquen, segons la tensió nominal de servei, en: 

- Conduccions elèctriques de baixa tensió (BT), quan la tensió nominal és igual o 

inferior a 1000 V en corrent altern o a 1500 V en corrent continu. 
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Segons la disposició en que estan instal·lades, les conduccions elèctriques es classifiquen 

en: 

- Conduccions aèries. 

- Conduccions soterrades. 

 

En atenció als conductors que les constitueixen, les conduccions elèctriques poden ser: 

- Conduccions de conductors nus. 

- Conduccions de conductors aïllats. 

L’execució de la unitat d’obra, inclou l’estesa i el connexionat dels conductors. 

En l’execució de conduccions elèctriques de baixa tensió s’aplicarà el “Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia (Real Decret 842/2002), 

des d’ara REBT, i les seves Instruccions Complementàries. 

A més de les normes UNE d’obligat compliment que es relacionen en la Instrucció 

Complementària MIBT 044 del REBT s’aplicaran les següents normes: 

- UNE 21022/IEC 228 . Conductors de coure electrolític recuit, formació classe 1 o 2. 

- UNE 21089-II . Aïllament amb polietilé reticulat. 

- UNE EN 50266-2-4. No propagació  de la flama i ràpida extinció d’incendi. 

- UNE EN 50267. Baixa emissió d’halògens i gasos tòxics. 

- UNE 21117 (I). Característiques generals dels cables amb aïllament sec. Definicions i 

assaigs. 

- UNE EN 50268.  Baixa emissió de fums opacs. 

- UNE EN 50362. Resistència al foc 

- UNE HD-603-5N . Cables de distribució de tensió assignada 0,6/1KV. 
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- UNE 20434. Designació de cables 

- UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts per a 

tensions d’1 a 30 kV. 

- UNE 21031. Cables amb aïllament de fins  a 750V. 

- UNE 21117 (VII). Goma d’etilè propilè per a aïllament de cables. Característiques. 

- Normes de compatibilitat electromagnètica. 

 

 

Segons l’aplicació a la que estiguin destinats, s’empraran els diferents tipus de cable. 

S’utilitzarà en general conductors de coure emprant conductors d’alumini exclusivament pel 

tram d’unió entre el quadre general i la primera caixa dels circuit d’enllumenat que 

correspongui. Estaran formats  per conductors  de coure classe 1 o 5, amb aïllament de 

polietilé reticulat (XPLE), poliolefines especials i coberta de materials termoplàstics. 

Com a criteri de disseny s’ha emprat que les instal·lacions considerades de seguretat i que, 

per tant, cal garantir el seu funcionament en cas d’algun incident, s’executaran amb 

conductors del tipus resistents a l’incendi segons UNE-EN- 50.200; no propagador de 

l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduida, segons UNE 21.123, UNE 50.085 i UNE 

50.086.2  

Com a resum, les canalitzacions i tipus de conductors a utilitzar pels circuits principals seran 

els que es relacionen en la taula següent: 

CIRCUIT CANALITZACIÓ – TRAÇAT 
TIPUS DE 

CONDUCTOR 
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CIRCUIT CANALITZACIÓ – TRAÇAT 
TIPUS DE 

CONDUCTOR 

Enllumenat bàsic 

túnel 

Normal 

Soterrada des de quadre general fins entrada túnel – per 

prisma soterrat – soterrada en creuament túnel – 

embeguda en interior pujada fins a safates aèries i per 

aquestes dins del túnel cap a la derivació a cada caixa. 

Amb possibilitat de linia assistida 

tindran un traçat soterrat fins a les boques del túnel pujarà 

fins a la safata i es repartirà la linia assistda a raó de 1 

decada 3 llums del circuit bàsic.  

RZ1-K   0,6/1 kV 

- Baixa emissió de gasos 
tòxics i fums opacs (UNE-
EN 50267-1-2, UNE-EN-
50268) 

- No propagador d’incendi 
(UNE-EN 50266) 

- Lliure d’halògens (UNE-EN 
50267) 

 

Enllumenats de 

reforç túnel  

Soterrada des de quadre general fins entrada del túnel – 

muntant en cada extrem i safata en cada hastial del túnel. 

RZ1-K 0,6/1 kV 

- Baixa emissió de gasos 
tòxics i fums opacs (UNE-
EN 50267-1-2, UNE-EN-
50268) 

- No propagador d’incendi 
(UNE-EN 50266) 

- Lliure d’halògens (UNE-EN  

50267) 

Control i alimentació 

resta d’equips de 

seguretat i vigilància 

interior túnel. 

En els de la zona de cobertura dels quadres generals a les 

boques: soterrada des dels locals BT fins entrada túnel i 

continuant per la canalització de BT sota vorera carril lent 

fins a nínxol o pal SOS exterior. Pujant sota tub embegut a 

l’hastial fins a safata i baixant vertical des de cada caixa de 

derivació fins a punt de llum sota tub d’acer galvanitzat. 

En els de la zona de cobertura dels quadres de galeria : 

soterrada des de galeria fins entrada túnel i creuant el 

túnel soterradament es continua cap a la canalització de 

BT sota vorera carril lent fins a nínxol, fent l’arribada als 

elements de forma anàloga al ja descrit 

Control: segons equip. 

Potència: RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 

- Baixa emissió de gasos 
tòxics i fums opacs (UNE-
EN 50267-1-2, UNE-EN-
50268) 

- No propagador d’incendi 
(UNE-EN 50266) 

- Lliure d’halògens (UNE-EN 
50267) 

Enllumenat  

abalisament  

Soterrada des de quadre general fins entrada del túnel , i 

encastada a tot el llarg del túnel dins del muret de 

protecció. 

-  Resistent al foc 750 ºC – 3h    

(UNE-EN 50362 
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- Tots els cables que alimentin receptors del túnel i cablejat intern de quadres, seran 

del tipus No propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda 

segons UNE-21.123; UNE-50.085-1 i UNE-50.086-2 

En cas d’incendi, tots els conductors emprats a l’interior del túnel emetran gasos de molt 

reduïda corrosivitat i toxicitat i quasi totalment transparents. 

Les seccions mínimes seran les prescrites en el Reglament de Baixa Tensió. Les seccions 

normalitzades a emprar són: 

Secció mínima cables de potència:   2,5 mm2 

Secció mínima cables de comandament local: 2,5 mm2 

Secció mínima cable d’interconnexió:  2,5 mm2 

Secció mínima policables d’instrumentació:  1,5 mm2 

Secció màxima cables multipolars:   3,5x95 mm2 

Secció usuals, per grans línies, amb unipolars: 120-150-240 mm2 

Secció de conductors de protecció: 

Cable de fase fins 16 mm2.  secció neutre   = secció de fase 

Cable de fase fins 35 mm2  secció neutre    =    16 mm2 

Cable de fase > 35 mm2..............neutre      =   meitat secció de fase 

NOTA: - No s’utilitzaran seccions superiors a 240 mm2, substituint-se per l’equivalent 

de cables en paral·lel. 

Per instal·lacions d’enllumenat, el neutre serà en tots els casos d’igual secció que els 

conductors de fase. 

Instal·lació i condicions generals 
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Els terminals de cables seran de pressió amb coberta aïllant de plàstic. Les eines utilitzades 

seran apropiades i del mateix fabricant que els terminals. 

En l’estesa dels cables l’instal·lador prendrà totes les precaucions necessàries, perquè el 

mateix no pateixi danys en treure’l de la bobina. 

En la instal·lació dels cables s’hauran de respectar els radis mínims de curvatura indicat pel 

fabricant dels mateixos. En el seu defecte s’aplicarà un radi de 15 x Ø. 

En safates horitzontals, els cables es fixaran a aquestes cada dos metres com a mínim. En 

safates verticals, la subjecció es farà cada cinquanta centímetres. 

Tots els conductors seran degudament identificats d’acord amb els esquemes, en els seus 

dos extrems amb etiquetes o dispositius imperdibles i imborrables. 

 

La identificació s’aplica a tots els conductors, tant del costat del cablejat intern com extern. 

Els conductors no tindran cap empalmament excepte en les caixes de derivació i 

mecanismes. 

Els empalmaments i derivacions s’han de fer amb borns i/o regletes de connexió, prohibint-

se expressament fer-ho per recargolament o enrollament dels fils. 

Les identificacions seran de materials que no pateixin corrosions ni deteriorament. 

El Contractista detallarà el tipus d’identificació a col·locar, per aprovació de la Direcció 

d’Obra. 

Els conductors aniran instal·lats en safates o tubs metàl·lics. En cas de zones sense risc 

específic de danys mecànics. En instal·lacions empotrades i soterrades, el tubs seran de 

PVC o polietilè. 

Les caixes de derivació a emprar seran en general de doble aïllament amb un grau de 

protecció IP-65, i amb fusibles per a fase i neutre en les derivacions d’alimentació a 

receptors d’enllumenat. 
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El Contractista entregarà a la Direcció d’Obra els certificats del fabricant on s’especifiqui 

explícitament les proves i assatjos realitzats a fàbrica, d’acord amb les normatives 

d’aplicació, així com els valors mínims i/o màxims garantits pel Fabricant com a resultats de 

les diferents proves. 

Una vegada instal·lats, els conductors de potència es sotmetran a una prova d’aïllament, per 

aplicació d’una tensió de 1000 V. El resultat obtingut haurà de ser superior a 1000 x U, 

essent U el valor nominal de la tensió en volts. 

En els cables de control, es verificarà que la malla de la pantalla de coure estigui 

connectada en un sol extrem a fi d’evitar la circulació de corrents paràsits. 

El fabricant haurà de presentar certificat d'un laboratori independent amb els assatjos 

realitzats, sempre que la Direcció d’Obra ho sol.liciti. Els plans i procediments de mostreig, 

s'adaptaran als que tingui establerts el fabricant, en cada etapa del procés de fabricació. 

L’execució de la unitat inclou l’estesa i el connexionat. 

S’amidaran les unitats realment executades en obra, incloent, els assaigs i proves 

pertinents, i s’abonaran els preus que s’assenyalen en projecte. 

Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions 

d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de 

les bobines corresponents. 

Es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml) la part proporcional d’unions, derivacions, 

terminals, empalmaments, etc. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, no incrementant-se en cap cas com a 

conseqüència dels de retalls. 

S’inclou la part proporcional de posada en servei i proves, control de qualitat i documentació 

tècnica i planols actualitzats de la implantació en obra.  
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1.11.- INSTAL·LACIONS D’ ENLLUMENAT , FORÇA I INSTAL.LACIONS 

AUXILIARS. 

Les instal·lacions d’enllumenat comprenen la il·luminació interior i exterior del túnel. 

Es realitzarà un enllumenat exterior per a la il·luminació de les vies d’accés al túnel, amb la 

característica de ser instal·lacions d’intempèrie en ambient humit, i una instal·lació 

d’enllumenat interior del túnel, galeries i dels locals de control, que compren l’enllumenat de 

servei normal, així com l’enllumenat d’evacuació i abalisament. 

La instal·lació interior es realitzarà segons l’especificat a les següents Normes 

Tecnològiques de l’Edificació: 

- Instal·lacions d’Electricitat. Baixa Tensió, IEB 

- Instal·lacions d’Electricitat. Enllumenat interior, IEI 

L’execució de les instal·lacions exteriors acomplirà les següents especificacions de la Norma 

Tecnològica de l’edificació. 

- Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEE, “Instalaciones de electricidad. 

Alumbrado exterior”. 

- Norma Tecnològica de l’Edificación NTE-IER, “Instalaciones de electricidad. Red 

exterior” 

- Publicació CIE 30 (TC-4.6) 1976, “Cálculo imedida de luminancia en alumbrado de 

vías públicas” 

- Publicació CIE 31 (TC-4.6), 1976 “Deslumbramiento iuniformidad en les instalaciones 

de alumbrado público”. 

- Publicació CIE 33 (TC-4.6), 1977, “Depreciación y mantenimiento de instalaciones de 

alumbrado público”. 

- Publicació CIE 34 (TC-4.6), 1977, “Luminarias e instalaciones de alumbrado público, 

características fotométricas, clasificación iactuación”. 



                         PFC: José Luis Porro Domínguez 

  

33 

 

- Publicació CIE 35 (TC-4-6), 1978, “Iluminación de señales de tráfico”. 

Els casos especials en l’enllumenat de carrers i vies públiques (interseccions, corbes, ponts, 

pasos elevats, canvis de rasant, encreuaments de vianants, etc) estan tractats a la 

Publicació CIE 32 (TC-4.6) “Puntos Especiales en el alumbrado público”. 

Serà d’obligat compliment: 

- “Recomanacions per a la il·luminació de carreteres i túnels”, Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. 

- RD 635/2.006 “sobre requisitos mínimos de seguridad en los tuneles de carreteras 

del Estado” 

- CTE DB-SI “Seguridad en caso de incendio” q  

- “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias”. Real Decret 842/2.002. 

- “Instrucción para el proyecto, construcción iexplotación de obras subterraneas para el 

transporte terrestre (IOS-98)”, BOE 287 del 1 de desembre de 1998. 

- Norma 8.1-IC del Ministeri de Foment aprovada per Ordre del 28 de desembre de 

1999, sobre senyalització en carretera. 

- Recomanacions PIARC, recomanacions internacionals sobre l’equipament de túnels. 

- Recomanacions de la “Comissió Internacional d’Il·luminació” (CEI). 

- “Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Decret 432/1971 del 11 de 

març. 

- “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo”, segons Ordre del 9 de març de 

1971. 

- Seguretat respecte a incendis en túnels viaris, de la Direcció General de Prevenció i 

Extinció d’Incendis i de Salvaments, de la Generalitat de Catalunya. 



                         PFC: José Luis Porro Domínguez 

  

34 

 

- UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia."  

- UNE 20-062-93 1R "Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con 

lámparas de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento." 

- UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 

ianálogas". 

- UNE 20-315-94 2R. "Bases de toma de corriente iclavijas para usos domésticos 

ianálogos".  

- UNE 20-392-75 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas 

de fluorescencia." 

- UNE EN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares." 

- UNE EN 60598-2-5 93 "Luminarias. Parte 2: Regles particulares. Sección cinco. 

Proyectores".  

- UNE EN 60924-94 "Balestos electrónicos alimentados en corriente continua para 

lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales ide seguridad." 

- UNE EN 60928-94 "Balestos electrónicos alimentados en corriente alterna para 

lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales ide seguridad." 

- UNE EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores icombinados fusibles". 

- UNE EN 60968-93 "Lámparas con balesto propio para sevicios generales de 

iluminación. Requisitos de seguridad." 

- UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clesificación idefiniciones." 

- UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación." 

- UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación." 

- UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación." 
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- UNE 20-392-93 1R "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con 

lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento." 

Característiques generals de l’enllumenat 

Segons les característiques del local a il·luminar, es determinarà el tipus d’enllumenat a 

instal·lar. 

- En Sales de control i altres locals similars, es podran utilitzar lluminàries estanques 

del tipus fluorescents. 

- En locals polsosos, humits o altres de característiques especials, s’utilitzarà el mateix 

tipus de làmpades, però  les lluminàries seran estanques, amb un grau de protecció 

IP-65 S/UNE 20.324 

- En la zona interior del túnel, s’utilitzaran projectors de vapor de sodi alta pressió. 

Totes aquestes lluminàries seran estanques IP-65 com a mínim UNE 20.324. 

L’enllumenat exterior es realitzarà amb lluminàries de 250W de vapor de sodi d’alta pressió 

de GENERAL ELÈCTRIC. Tot el sistema d’il·luminació exterior serà: 

- Enllumenat mitjançant suports de 12 metres alçada per les lluminàries 

- Suports tipus columna en els trams de 2 carrils i de tipus bàcul en els de 3 carrils 

Els nivells mitjos requerits per a les diferents zones són els que s’estableixen a l’apartat de 

càlculs luminotècnics d’aquest projecte. 

En cas d’instal·lar un SAI, aquest  estarà dimensionat per la potencia nominal instal.lada 

dels equips a connectar amb una autonomia de 60 minuts. 

Els cables d’alimentació d’aquest enllumenat són tipus resistent al foc. 

El 33% de l’enllumenat bàsic s’alimentarà a través de SAI, realitzant la funció d’enllumenat 

de seguretat. 

Conductors per instal·lació interior 
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Els conductors seran de coure, essent la seva secció mínima d’1,5 mm2 , amb un aïllament 

mínim de 700 V, en interior de tubs, o 1000 V si van a l’aire o en safata. 

S’instal·laran conductors d’aïllament 1000 V, flexibles, no propagadors de l’incendi, lliures 

d’halògens i amb emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE-21.123; UNE-50.085-1; 

UNE-50.086-2, en tub de  

PVC rígid. Per l’enllumenat d’emergència s’utilitzaran conductors d’aïllament 1000V lliures 

d’halògens; resistents a l’incendi segons UNE-EN-50.200; no propagadors de l’incendi i amb 

emissió de fums i opacitat reduïda, segons UNE-21.123; UNE-50.085 i UNe-50.086-2. 

Conductors per instal·lació d’enllumenat exterior 

Els canvis de secció en els conductors es realitzaran a l’interior dels suports, o en una caixa 

adequada al cas, si el receptor fos un aparell adossat als paraments, però sempre per mitjà 

de fusibles adequats. Si la secció de la línia principal queda protegida per l’interruptor 

automàtic de capçalera, no serà necessària la instal·lació de fusibles. 

Els conductors d’alimentació als punts de llum hauran de ser aptes per a treballar en règim 

permanent a temperatures ambients entre 70º C i -10ºC. En cas de conductors a l’interior 

d’un bàcul, aquests hauran de ser suportats mecànicament en la part superior del bàcul o en 

la lluminària, no admetent que pengin directament del portalàmpades. 

Incorporaran fusible de protecció en fase i neutre de 6 A com a màxim. 

Preses de corrent 

Seran endolls bipolars  per a encastar,  superficialment o en caixa estanca. 

En sala de control seran del tipus SHUCKO 16 A/II+T. 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. Els 

alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte 

adequada. 

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 

Ha de complir les condicions requerides per la Direcció d´Obra d´Instal.lacions 
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Tensió nominal  ............................................................................................................ <= 400 V 

Aïllament (UNE 20-315)  ...................................................................................... Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315)  ................................................................... Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-315)  ......................................................................... Ha de complir 

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 

connexió a terra s'estableixi abans que la connexió als contactes que tenen tensió. 

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

Característiques generals de les lluminàries 

Les lluminàries utilitzades en general, seran per a làmpades de descàrrega fluorescents. En 

el interior del túnel i en l’enllumenat exterior, s’utilitzaran làmpades de sodi alta pressió. 

Les làmpades utilitzades seran d’alt rendiment, i de les potències normalitzades que 

s’especifiquen: 

- Fluorescents: 18, 36, i 58 W 

- Vapor sodi alta pressió: 150,250 i 400 W 

Es necessitarà autorització expressa de la Direcció d’obra per a la utilització d’altres tipus de 

làmpades. 

Els flux de les làmpades serà com a mínim de: 

- Tubs de 20W: 1350lm. 

- Làmpada de VSAP de 150 W 17.000lm i vida mitjana 18.000 hores. 

- Làmpada de VSAP de 250 W 33.000lm i vida mitjana 18.000 hores. 
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- Làmpada de VSAP de 400 W 55.000lm i vida mitjana 18.000 hores. 

Les lluminàries d’emergència, seran també estanques, al igual que les d’enllumenat normal, 

en locals de característiques especials. El seu flux lumínic garantitzarà un nivell mínim de 5 

lux en cas de fallida en l’enllumenat normal. 

Lluminàries fluorescents estanques 

Llum estanc de forma rectangular, amb xassís de poliester A.F., IP-55X, per un o dos tubs 

fluorescents de 18 o 36 W. 

Poden ser : 

- Amb difusor de cubeta de plàstic 

- Sense difusor ni reflector 

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra", per a la connexió a 

terra. 

El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopes. 

Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 

autoextinguibles. 

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Seran de tipus electrònic 

d’alta freqüència. 

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. Han 

de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 

Tensió nominal d'alimentació  ........................................................................................... 230 V 

Secció dels cables de connexió (UNE 20-346)  .................................................. >= 1,5 mm2 Cu 

Rigidesa dielèctrica (UNE 20-346) ....................................................................... Ha de complir 

Resistència mecànica a la calor (UNE 20-346)  ................................................... Ha de complir 

Reducció d'interferències radiolèctriques (UNE 20-507)  ...................................... Ha de complir 



                         PFC: José Luis Porro Domínguez 

  

39 

 

Ha d'estar formada per: 

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, 

reactàncies electròniques d’encesa ràpida, condensadors A.F. i regleta de 

connexions 

- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb 

orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre. 

- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta 

La regleta ha d'estar esmaltada en blanc. 

Ha d'estar formada per: 

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, 

reactàncies, condensadors A.F. i regleta de connexions 

- Un cos de poliester reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que 

permetin la seva fixació adossada al sostre. 

- Un reflector metàl·lic en el fons del cos 

- Una tapa-difusor de metacrilat o material similar en forma de cubeta que tanca el cos 

amb junt estanc mitjançant fixació a pressió 

- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector 

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió nominal d'alimentació 

- Grau de protecció 

- Número de model o referència tipus 

- Potència nominal 
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Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE EN 60-968: 

- Marca d'origen 

- Tensió nominal 

- Potència nominal 

- Freqüència nominal 

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE EN 60-155: 

- Nom del fabricant 

- Referència 

Projectors de vapor de sodi d’alta pressió 

Projector, especialment indicat per l’enllumenat de túnels, amb reflector, tancat, amb 

allotjament per a equip, amb làmpada de vapor de sodi alta pressió de fins a 400 W. 

Seran de tipus rectangular, i incorporant l’equip auxiliar d’encesa d’alt factor (0,85), amb 

connexió ràpid tipus FASTON o equivalent. L’equip anirà muntat sobre placa base, i aquesta 

placa base incorporarà un cable de seguretat anticaiguda. 

Ha d'estar format per un cos amb el portalàmpades, un reflector, una tapa frontal de vidre 

trempat amb junta de silicona i abatible i un suport-lira per a la seva subjecció i orientació.  

El cos ha de tenir un espai amb l'equip elèctric d'encesa. En aquest espai ha d'haver-hi uns 

borns de connexió cablejats com cal amb el portalàmpades. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 

portar el símbol "Terra". 

La tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat de silicona. 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP 65 

Materials: 
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- Cos  Planxa d'alumini 

- Reflector  Planxa d'alumini 

- Portalàmpades  Porcellana 

- Lira  Acer galvanitzat 

- Vidre de la tapa  Inastellable 

Acabats: 

- Reflector  Anoditzat brillant 

- Suport-lira  Esmaltat al foc 

- Cos projector rectangular  Esmaltat al foc 

- Cos projector circular  Anoditzat brillant 

Per a l’enllumenat del túnel, seran del tipus CARANDINI i GENERAL ELECTRIC. 

Interruptors i Commutadors per a locals tècnics 

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment. 

Els d’encastar, incorporaran accessoris envellidors. 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de 

commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris 

envellidors d'acabat. 

Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser 

aïllants. La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 
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Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de la humitat. 

Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. Han de funcionar 

correctament a temperatura ambient. 

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no 

han de suposar perill per a les persones i el seu entorn. 

Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 

Tensió nominal  250 V 

Aïllament (UNE 20-353)  ...................................................................................... Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-353)  ................................................................... Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-353)  ......................................................................... Ha de complir 

Els interruptors han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

A les galeries d’evacuació, l’enllumenat s’accionarà per obertura d’alguna de les portes 

d’accés, mitjançant final de cursa. S´haurà de desactivar des del centre de control.  

Lluminàries per l’enllumenat exterior 

Seran d’aplicació les instruccions MIBT 009 i MIBT 027 del Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió. 

En les lluminàries , la carcassa serà de fosa d’alumini injectat a alta pressió, mitjançant 

camisa aïllant metàl·lica. Per la seva part inferior disposarà del porta-refractor i d’una porta 

d’enregistrament que permeti l’accés a l’equip d’encesa . Tot el conjunt haurà d’haver estat 

sotmès a un acabat de pintura acrílica, per a protecció dels agents corrosius i adequada per 

a una temperatura de 100º C. 

El grau d’estanqueitat serà de IP-65 com a mínim, segons UNE-20.324. 
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El tancament del conjunt òptic es realitzarà per mitjà de junts d’etilè-propilè, obtenint-se una 

gran hermeticitat. Tanmateix el tancament haurà d’impedir les radiacions ultraviolades 

directes dels llums. 

El reflector serà d’alumini puríssim, hidroconformat, d’una sola peça i gruix, rígidament unit a 

la carcassa. L’anoditzat del mateix serà realitzat electrolíticament. 

El portalàmpades serà de porcellana tipus reforçat, regulable per a diferents posicions del 

llum. Tanmateix disposarà d’un sistema de subjecció al bàcul amb possibilitat de corregir 

errors de sis graus sexagesimals, en més o en menys ( 6). 

El balest complirà la norma UNE 20.152. Haurà de portar gravat de forma clara la marca, 

model i esquema de connexió, tipus de llum, tensió, freqüència, corrent nominal 

d’alimentació i factor de potència. 

El condensador complirà les normes UNE 20010, UNE 20050, UNE 20531 i UNE 20532. 

Estarà capacitat per a elevar el factor de potència fins al 85%, com a mínim. Haurà de portar 

gravat de forma clara la marca; model i esquema de connexió; capacitat; tensió 

d’alimentació; tensió d’assaig, quan aquesta sigui més gran que 1,3 vegades la nominal; 

tipus de corrent per a la que està previst i temperatura màxima de funcionament. 

L’encebador serà l’apropiat per a proporcionar la tensió de pic que precisi el llum per a la 

seva arrancada. Portarà gravada la marca, el model i esquema de connexió. 

Per al present projecte, l’enllumenat es realitzarà amb lluminàries GENERAL ELECTRIC o 

CARANDINI en funció del tipus de túnel, el primer per túnels nous i el segon per túnels 

existents amb làmpada i equip de 250W de vapor sodi d’alta pressió, muntades sobre 

columnes de 12 m.  

Columnes 

Els suports, seran columnes de 12 mts, construits amb xapa de 4mm, i de 76 mm de 

diàmetre en punta. 

Les columnes seran de xapa d’acer del tipus A-37b, segons la norma UNE 36080. Hauran 

de presentar una superfície, tant exterior com a interior, perfectament llisa i homogènia, 
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sense irregularitats o defectes que indiquin una mala qualitat dels materials o una 

defectuosa execució. 

Les columnes estaran protegides mitjançant galvanitzat en calent per immersió; el bany de 

galvanitzat haurà de contenir, com a mínim, un 98,5% en pes de zenc, d’acord amb la norma  

UNE 37301.  El  recobriment  galvanitzat  serà  de 75 micres de zenc com a mínim. 

S’assajarà l’adherència i la continuïtat del recobriment segons l’estipulat a la norma UNE 

7183.  

Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc, seran, al menys, de qualitat 2 segons la 

norma UNE 14011, i tindran unes característiques mecàniques superiors a les del material 

base. 

Els casquets seran oberts amb obertura menor o igual a 5 cm i situada en una de les seves 

generatrius. La rosca  serà  realitzada pel sistema de fricció segons la norma UNE 17704. 

Les  columnes  aniran  proveïdes  d’una porta de registre a una alçada mínima de 30 cm de 

la rasant del terra, amb el corresponent mecanisme de tancament. 

Les columnes tindran un gruix mínim de la xapa de 4 mm. 

El diàmetre en punta, serà com a mínim de 76mm en tots els casos. La dimensió de les 

bases de formigó estaran d’acord amb el tipus de terreny, i es construiran amb formigó HM-

20 com a mínim. 

Instal·lació interior túnel 

Les instal·lacions seran en general de superfície, amb safata ranurada d’acer galvanitzat i 

caixes de derivació estanques IP-65.  

A la galeria i en els recorreguts a l’interior del túnel que no transcorrin a través de la safata, 

es realitzarà, en general, mitjançant tub flexible amb ànima d’acer grapat per parets i sostre. 

Part de les instal·lacions que alimentaran ventilació, enllumenat i equips de SVC seran 

subterrànies, amb tub de PE corrugat enterrat. 

Instal·lació locals tècnics 
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En la sala de quadres es disposarà d’un canalització d’obra perimetral sota el paviment. La 

instal·lació general de la sala de transformació, sala de control i sala del grup es realitzarà 

vist a través de tub de PVC rígid grapat per parets i sostre. 

Les caixes de derivació seran de PVC estanques IP-65. Els tubs es fixaran a les caixes de 

forma roscada, amb accessoris normalitzats pels fabricant. No s’admetrà l’entrada a les 

caixes amb cons. 

Els conductors podran ocupar com a màxim 1/3 de la secció útils dels tubs. Les caixes de 

derivació tindran com a mínim un 50% d’espai de reserva. 

Els tubs de derivació per formació de canalitzacions d’enllumenat normal, enllumenat de 

balisament i força seran independents. 

Enllumenat exterior 

Les columnes es fixaran a la cimentació mitjançant una placa base a la que s’uniran els 

perns ancorats a la cimentació mitjançant volandera, femella i contrafemella. Es tindrà en 

compte especialment  la horitzontalitat de la placa de base de forma que es garanteixi la 

verticalitat de les columnes. El formigó utilitzat serà HM-20 de les dimensions indicades als 

plànols corresponents. 

Alternativament en zones on les columnes hagin d’anar ficades en els taulers de viaductes 

aquestes es fixaran a terra mitjançant perns de fixació que es disposaran alineats i anivellats 

amb la placa d’ancoratge de les columnes en el moment de formigonar el tauler dels 

viaductes. 

Una vegada fixada la columna es procedirà a instal·lar la caixa de derivació portafusibles, 

efectuant les connexions amb la xarxa i lluminàries. Els punts de llum es connectaran de 

manera que quedin igualment les tres fases R,S i T . 

En la instal·lació elèctrica de les columnes, es tindrà en compte : 

- S’utilitzaran conductors aïllats, de tensió nominal no menor de 1000 V 

- La secció mínima dels conductors serà d’6 mm2. 
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- En els punts d’entrada, els conductors tindran una protecció suplementària de 

material aïllant. 

- La connexió als terminals es farà de forma que no s’exerceixin esforços de tracció 

sobre els conductors. 

Cada 3 punts de llum, s’instal·larà  posta a terra mitjançant pica d’acer couritzat de 1500x14, 

i sempre en el primer i darrer punt de llum de cada circuit. En el cas de les columnes en 

viaductes es posarà a terra mitjançant com a mínim una pica de 1,5 metres de 14mm de 

diàmetre en cada extrem del viaducte en cas que totes les columnes siguin sobre el tauler 

del pont. En tot cas totes les columnes disposaran de la seva connexió equipotencial a la 

xarxa de terres per mitjà del cable de terra general de la instal·lació, que serà un conductor 

de coure aïllat 750V i de 35mm2 de secció. 

Existirà una xarxa general de terres que unirà tots els elèctrodes, mitjançant conductor aïllat 

750V –V/G nu de 1x35 mm2, per l’interior del tub de canalització de Coure, o despullat per 

fora del prisma de la canalització (en contacte amb el terreny, sota el prisma). 

 La unió del conductor de terres amb els bàculs o columnes, es realitzarà amb terminal i 

cargols inoxidables. 

Les unions cable-pica i cable-cable es realitzarà amb soldadura aluminotèrmica tipus 

CADWELL o equivalent, amb motlles especials i càrregues específiques per a cada cas. La 

unió del conductor de terres amb els bàculs o columnes, es realitzarà amb terminal i cargols 

inoxidables. 

Les sortides d’alimentació, protecció i control d’enllumenat, incorporaran interruptor 

diferencial, interruptor magnetotèrmic i contactor, segons potència assignada a la sortida. 

L’encesa es podrà realitzar de manera automàtica mitjançant fotocèl·lula o rellotge 

programable, o de manera manual. 

El Contractista farà l’estesa dels cables des del punt d’alimentació a les caixes de derivació 

de les columnes i els connectarà en els borns corresponents. No s’admetran empalmaments 

en els cables en els trams entre columnes, o des del punt d’origen a la primera columna. 

En la recepció de l’obra , es realitzaran com a mínim les següents proves: 
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- Caiguda de tensió: Amb tots els punts de llums connectats es mesurarà la tensió a 

l’escomesa del centre de comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda 

de tensió, al ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l’existent al centre de 

comandament , si en aquest abasta el seu valor nominal. S’admet fins a un 5% en 

circuits de força. 

- Aïllament: L’assaig d’aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts 

al neutre, posat a terra o entre conductors actius aïllats. La mesura d’aïllament 

s’efectuarà segons allò indicat a l’Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

corresponent. 

- Proteccions: Es comprovarà, que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui 

igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 

- Línia de terres: Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser 

superior a quinze ohms  (20 ). 

- Equilibri entre fases: Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, R,S i T, 

havent d’existir el màxim equilibri entre elles. 

- Identificació de fases: S’ha de comprovar que el Quadre de Comandament i a tots 

aquells als quals es realitzen conduccions, els conductors de les diverses fases i el 

neutre, si n’hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 

- Il·luminació: Es comprovarà amb luxómetre, sobre malla en paviment, que els 

resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte. 

- Proves de la recepció definitiva: Abans de procedir a la recepció definitiva de les 

Obres, es realitzarà un reconeixement de les mateixes, i la Direcció de l’Obra podrà 

fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional.  

- Proves de resistència mecànica: En les fixacions de columnes d’ennlumenat es faran 

proves de resistència en el 25% dels tacs químics de tot el conjunt de forma aleatòria 

i repartida, i a més a més en tots aquells que determini la Direcció Facultativa. 

S’amidaran les unitats d’obra executades en obra, incloent, els assaigs i proves pertinents i 

s’abonaran als preus que s’indica en projecte. S’inclou la part proporcional de posada en 
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servei i proves, control de qualitat i documentació tècnica i planols actualitzats de la 

implantació en obra. 

 

1.12.- INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ. 

La instal·lació de posada a terra és aquella que compren tot el lligam metàl·lic directe, sense 

interrupció ni protecció alguna, de secció suficient, entre determinats elements o parts d’una 

instal·lació i un elèctrode, o grup d’elèctrodes soterrats al terreny, amb objecte d’aconseguir 

que en el conjunt de les instal·lacions, edificis i zones properes no existeixen diferències de 

potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents de falta o de 

les descàrregues d’origen atmosfèric que vinguin per les línies elèctriques, a través dels 

descarregadors de sobretensions i sobreintensitats. 

Es consideren els tipus de col·locació següents: 

- Instal·lació superficial. 

- Instal·lació soterrada. 

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

- Estesa i empalmament. 

- Connexionat a presa de terra. 

Els criteris de projecte i construcció de les instal·lacions de posada a terra estaran 

subordinats a la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 13 del Reglament sobre 

Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i 

Centres de Transformació, i a la Instrucció Complementària MI BT 039 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió, ambdós del Ministeri d’Indústria i Energia. 

Els conductors de les línies de terra de B.T. que s’instal·lin directament soterrades, seran en 

general de coure. La seva secció serà de 35 mm2 com a mínim. 

Els cables que no s’instal·lin soterrats, a l’interior dels edificis seran en general de coure 

aïllat o despullat, de 35 mm2 de secció com a mínim. 
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Es tindrà en compte que el coure en presència d’altres metalls soterrats com el plom, zenc, 

ferro o acer, que són anòdics respecte del coure, poden donar lloc a la formació d’una pila 

galvànica amb el consegüent risc de corrosió en les estructures, canonades, etc., situades 

en el seu entorn. 

Quan s’utilitzin  cables d’acer per a les línies de terra, seran galvanitzats o d’acer resistent a 

la corrosió, i es preveurà una protecció catòdica. 

Les piquetes també hauran de ser amb protecció catòdica, i estaran d’acord amb les normes 

i recomanacions: 

- UNE 21056 “Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-

cobre”. 

- Recomanació UNESA 6501 B, “Electrodos de puesta a tierra. Picas cilindrícas de 

acero-cobre”. 

 Les piques a instal·lar seran d’acer couritzat, de dimensions mínimes: 

- Longitud:   2000mm 

- Diàmetre.   14mm 

Les unions es realitzaran amb grapes o peces especials,  amb cargols d’acer inoxidable, i 

protegides amb pastes especials anticorrosió. Els cargols incorporaran elements especials 

que evitin que s’afluixi. Les unions realitzades amb cargols,  i les unions amb les piques, 

seran registrables. 

Les connexions equipotencials entre elements de l’estructura amb junta aïllant o pintada, 

s’uniran amb trenes flexibles de coure de 35 mm2 de  secció com a mínim, formant una 

instal·lació equipotencial. 

Les instal·lacions de posada a terra  es realitzaran seguint estrictament allò que es disposa 

en la MIE-BT-018 del “Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias”. 
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En cas de que, per les característiques de resistivitat del terreny, no es podessin aconseguir 

els valors especificats, es podran utilitzar terres preparades especials, sals o elèctrodes 

profunds per tal d’aconseguir-los. 

Es connectaran a terra totes les parts metàl·liques de la instal·lació, canalitzacions, 

estructures dels edificis, armats de formigó, canonades d’aigua, etc.. 

Les connexions entre metalls de diferents característiques, no han de produir deteriorament 

per causes electroquíniques. 

Les connexions equipotencials entre elements de l’estructura amb junta aïllant o pintada, 

s’uniran amb trenes flexibles de coure de 35 mm2 de  secció com a mínim, formant una 

instal·lació equipotencial. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació d’interruptors o fusibles. Tampoc es 

podran posar en sèrie amb la línia de terres cap element metàl·lic de la instal·lació. 

Existirà un pont de mesura i comprovació. 

El pas dels conductors de terres per murs, paviments o altres elements constructius, es farà 

sempre per l’interior de tub. 

El traçat dels recorreguts serà el més curt possible, sense corbes pronunciades. 

Els conductors s’instal·laran de la següent forma: 

- En instal·lacions exterior per a formació de la malla de terres, ha de quedar instal·lat 

en el fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 

- En instal·lacions interiors, fixat mitjançant gapes en paraments o sostres, o 

mitjançant brides en el cas de safates o canal. La distància mínima d’instal·lació serà 

de 75 cmts.   

- El radi de corbatura serà de 10 vegades el diàmetre com a mínim. 

- Es tindrà especial precaució en que els cables no pateixin torsions ni danys durant la 

seva instal·lació.  
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Es mesurarà el valor de posada a terres, garantint-se un valor inferior a 10 . Les proves 

s’efectuaran desprès d’un període sec perllongat. 

Es verificarà que les tensions transferides des de les xarxes de terres de M.T. no superin en 

cap cas els valors reglamentaris o especificats en projecte. 

Es verificarà la equipotencialitat de totes les estructures i canonades metàl·liques. 

Totes les proves es realitzaran en presència de la Direcció d’Obra, emetent-se certificat per 

escrit dels resultats obtinguts. 

S’amidaran les unitats d’obra executades, incloent, els assaigs i proves pertinents i 

s’abonaran als preus que s’indica en projecte. 

S’inclou la part proporcional de posada en servei i proves, control de qualitat i documentació 

tècnica i planols actualitzats de la implantació en obra. 

 

1.13.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 

ATMOSFÈRIQUES I DE XARXA. 

Es defineixen les instal·lacions de protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric i de 

xarxa les destinades a protegir els les persones i coses dels efectes d’augments inesperats 

en les tensions d’alimentació dels equips. 

Serà d’aplicació la normativa: 

- “Normas Tecnológicas de la Edificación”.  

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- Norma UNE 21186. Protecció d’esructures, edificacions i zones obertes mitjançant 

parallamps amb dispositius d’encebat. 

- Altres normes UNE d’aplicació. 

- DIN VDE 0110-1 
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- DIN-VDE 06075 

- DIN-VDE-100 

Protecció contra sobretensions de xarxa 

Sistema de protecció contra sobreintensitats, segons DIN VDE 0110-1, DIN-VDE 06075, 

Din-VDE-100, incloent fusibles, descarregadors DHEN o equivalent i elements auxiliars 

necessaris per aconseguir una protecció eficient (incloent sistema de desacoblament si fos 

necessari), en tres etapes: 

- 1ª Etapa amb “protecció basta” mitjançant descarregadors de classe B, per derivació 

de corrents de forma de ona 10/350S  de 100KA, amb fusibles de protecció de fins 

a 250 A, segons recomanacions del fabricant. Aquesta etapa anirà instal.lada a la 

sortida de cadascun dels transformadors de potència. 

- 2ª Etapa amb “protecció mitja” mitjançant descarregadors de classe C, per derivació 

de sobretensions de forma de ona 8/20S de 40KA, amb fusibles de protecció de fins 

a 125 A, segons recomanacions del fabricant. Aquesta etapa anirà instal.lada a 

l’entrada de cadascun dels quadres elèctrics. 

- 3ª Etapa de “protecció fina” mitjançant descarregadors de classe D especials, en els 

quadres de control i línies de comunicació. 

Tots els quadres de potència, incorporaran la 1ª i 2ª etapes. Tots els armaris de control, 

línies telefòniques, i elements elèctrics sensibles, incorporaran a més la protecció per la 3ª 

etapa. 

Una vegada realitzades les instal·lacions es realitzarà en presència de la Direcció d’Obra la 

verificació integral de les instal·lacions.  

Del resultat dels assaigs s’aixecarà una acta que serà firmada pels representants de la D.O. 

i el Contractista. En la mateixa s’exposarà una descripció detallada de les proves 

realitzades, els resultats obtinguts i les conclusions sobre l’aprovació i acceptació dels 

equips. 
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Les partides i unitats s’abonaran dins del preu dels quadres elèctrics a on aniran instal·lades 

com a part del total valorat. 

 

1.14.- INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS. 

Extintors de CO2 

Aquest tipus d’extintors són ampolles portàtils de 5 kg de CO2 amb una eficàcia mínima de 

113A-89B.  Es colocaran en zones amb quadres elèctrics. 

Tindran un pes total màxim  als 16 kg, el qual els fa ser manejables. 

Aquests elements procuren una ràpida i eficaç actuació en la lluita contra un incendi de tipus 

A i B, fins i tot en presència de tensió elèctrica i poden ser manejats fàcilment per una 

persona, encara que tingui pocs coneixements en l’extinció d’incendis. 

Els extintors  de CO2 porten incorporats els següents elements: 

- Pressió incorporada 

- Vàlvula d’accionament ràpid amb dispositiu de comprovació de pressió interna 

- Manòmetre autocomprovable 

- Mànega de cautxú flexible 

- Altres característiques són: 

- Temperatura d’utilització: –20 ºC a 60 ºC 

- Pressió de prova: 245 bar 

- Alçada: 748 mm 

- Diàmetre: 140 mm 

Són recipients d’una sola peça d’acer laminat d’alta resistència, rebent  tractament tèrmic 

normalitzat i plens de diòxids de carboni d’alta puresa pressuritzat.  
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El cos exterior es recobreix amb una capa de pintura epoxi polimeritzat a 200 ºC, el que li 

dóna un acabat d’aspecte esmaltat i una gran durabilitat. 

Per últim, una mànega de cautxú flexible amb revestiment extern de poliamida negra i 

llança. 

Tant els components en la seva recepció, com els productes, durant i després de la 

fabricació, se sotmetran a un estricte control, amb realització de nombroses proves i 

assaigs. 

Després del mecanitzat de les unitats, sotmetran a una prova de pressió hidràulica, passant 

seguidament a la marcació i preparació de la superfície per granallat.  

El sistema d’ompliment de l’extintor es realitza amb control de càrrega mitjançant sistema 

informatitzat d’alta precisió. 

Extintors de pols polivalent 

Aquest tipus d’extintors són ampolles portàtils amb 6 kg de pols inert i una eficàcia de 21A-

113B-C. 

Aquests elements procuren una ràpida i eficaç actuació en la lluita contra un incendi de tipus 

A i B, fins i tot en presència de tensió elèctrica i poden ser manipulats fàcilment per una 

persona encara que tingui pocs coneixements en l’extinció d’incendis. 

Els extintors de pols porten incorporats els següents elements: 

- Pressió incorporada 

- Vàlvula d’accionament ràpid amb dispositiu de comprovació de pressió interna 

- Manòmetre autocomprovable 

- Mànega de cautxú flexible 

- Base de plàstic d’alta resistència 

- Altres característiques són: 
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- Temperatura d’utilització: –20 ºC a 60 ºC 

- Pressió de prova: 23 bar 

- Alçada: 528 mm 

- Diàmetre: 150 mm 

Són recipients d’una sola peça d’acer laminat d’alta resistència, rebent  tractament tèrmic 

normalitzat i plens de diòxid de carboni d’alta puresa pressuritzat. 

El cofre exterior es recobreix amb una capa de pintura epoxi polimeritzat a 200 ºC, el que li 

dóna un acabat d’aspecte esmaltat i una gran durabilitat. 

La base de l’extintor és de plàstic d’alta resistència. 

Per últim, una mànega de cautxú flexible amb revestiment extern de poliamida negra i 

difusor tubular. 

Tant els components en la seva recepció, com els productes, durant i després de la 

fabricació, es sotmetran a un estricte control, amb realització de nombroses proves i 

assaigs. 

Després del mecanitzat de les unitats, es sotmetran a una prova de pressió hidràulica, 

passant seguidament a la marcació i preparació de la superfície per granallat.  

El sistema d’ompliment de l’extintor es realitza amb control de càrrega mitjançant sistema 

informatitzat d’alta precisió. 

El preu d’abonament serà l’indicat al Projecte. 

El preu d’abonament inclou tots els elements i materials necessaris per a l’execució, mitjans 

auxiliars i accessoris, cost de maquinària i personal necessari per a la seva posada en 

marxa incloses proves de funcionament. Inclou també els rètols de senyalització 

normalitzats per a cada element. 

S’inclou la part proporcional de posada en funcionament i proves, control de qualitat i 

documentació tècnica i plànols actualitzats de la implantació en obra. 



                         PFC: José Luis Porro Domínguez 

  

56 

 

 

 

L´autor del projecte 

José Luis Porro Domínguez 

 

 

 

 

 


