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1.- OBJECTE  I ABAST DE LA PRESENT MEMÒRIA

L’objecte de la present memòria és el disseny, càlcul i justificació del compliment de la
normativa vigent d’una instal·lació d’enllumenat públic, dins de l’àmbit d’un projecte
d’urbanització  té com objectiu el soterrament de serveis existents i nova instal·lació de
serveis i pavimentació del carrer de Mèxic, a Llafranc.

.

2.-  EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

Zona: Carrer Mèxic.
Municipi: 17200  Palafrugell

3.- NORMATIVA DE REFERÈNCIA.

En la redacció d’aquest projecte s’han tingut  en compte tots els preceptes aplicables
dels següents reglaments i disposicions legals:

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió;  RD 842/2002, de 2 d’agost, i les
seves Instruccions Tècniques Complementàries

• Decret 363/2004, de 24 d’agost pel qual es regula el procediment administratiu
per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

• Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines
sobre procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic
per a baixa tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control
de la Generalitat de Catalunya.

• Llei 6/2001, de 32 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.

• Decret 82/2005, de 3 de maig, de desenvolupament de la Llei 6/2001,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

• Reglament d’Eficiència Energètica en les Instal·lacions d’Enllumenat Exterior,
Real Decret 1890/2008

• Normes Particulars de l’empresa subministradora FECSA-ENDESA

• Decret 120/1992, de 28 d'abril, pel qual es regulen les característiques que han
d'acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que han de discórrer pel subsòl.

• Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la
gestió dels seus residus.

• Articles 218, 219 i 264.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya (LMRLC).



            Memòria Enllumenat Públic      pàg. 2

• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió
de barreres arquitectòniques.

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de les barreres
arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat.

• Articles 4-6 i 17 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat en les obres.

• Reial decret 1403/1986, de 9 de maig, sobre senyalització de seguretat en els
centres i locals de treball.

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals. (BOE 10-11-1995). I normativa de

• Normes UNE d’aplicació.

• Ordenances municipals d’aplicació.

• Recomanacions de la CIE

4.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació estarà formada per :

a) Llumeneres de tipus vial urbà sobre columnes de 5m d’alçada en distribució
unilateral per el carrer Mèxic, amb equip de Vsap de 70W i doble nivell.

S’inclou un nou quadre general de comandament i protecció.

Totes les línies elèctriques estaran soterrades i executades d’acord amb el  vigent
reglament de baixa tensió.

5.- CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

En el disseny i execució de l’enllumenat exterior es tindrà particularment  en compte la
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció
del medi nocturn, així com el decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
reglament de desenvolupament de l’esmentada llei.

La llei té com a principals objectius:

• Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en
benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general.

• Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant
l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat.

• Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.
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Principals característiques de les instal·lacions i els seus components

En general, la il·luminació d’un indret s’ha de dissenyar, pel que fa a aparells i
instal·lacions, de manera que previngui la contaminació lluminosa i afavoreixi l’estalvi i
l’aprofitament de l’energia.

Làmpada

• Les làmpades utilitzades seran les de major eficiència energètica i de mínima
emissió de flux lluminós en radiacions d’ona inferiors a 440 nanòmetres.

• Els tipus de làmpada permeses en funció de la zona de protecció a la
contaminació lluminosa i de l’horari d’ús són les que figuren a la taula 1 de
l’annex del Reglament.

• En qualsevol cas s’evitaran les  làmpades de vapor de mercuri i s’instal·laran
preferentment les de vapor de sodi.

Llumenera

• El flux d’hemisferi superior instal·lat d’un pàmpol d’un llum o d’una instal·lació
d’il·luminació exterior serà com a màxim l’indicat a la taula 2 de l’annex del
Reglament, en funció de la zona.

• En il·luminació viaria el màxim valor d’enlluernament  pertorbador serà l’indicat a
la taula 3 de l’annex del Reglament, i en cap cas superior al 15%.

• En enllumenats per a pas de vianants s’utilitzarà l’índex d’enlluernament, per
valorar els efectes pertorbadors que pot produir la il·luminació. Els valor màxims
permesos d’aquest índex per pàmpols situats a diferents alçades del sòl, es
mostra a la taula 4 del Reglament.

• La il·luminació produïda per un projector ha de complir els següents
requeriments:

• El feix lluminós s’ha de limitar a la superfície a il·luminar. la intensitat lluminosa
fora de la superfície a il·luminar ha de ser inferior a 10 candeles per cada Klum.
emès per la làmpada. S’ha de respectar els valors d’il·luminació intrusa
establerts per la taula 5 de l’annex del reglament i les intensitats lluminoses de la
taula 7.

• En la il·luminació de superfícies horitzontals amb projectors, l’angle d’enfocament
corresponent a la intensitat màxima serà inferior a 70º respecte a la vertical. la
intensitat emesa en angles superiors a 85º serà preferentment nul·la.

• En la Il·luminació de superfícies verticals amb projectors, sempre que sigui
possible, se situaran els projectors elevats, enfocant per sota de l’horitzontal.
L’enfocament per sobre de l’horitzontal regirà per les condicions descrites a
l’article 6.6.a i 6.6.b de la Llei 6/2001 i només s’autoritzarà prèvia justificació de la
seva necessitat.
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S’adjuntarà la informació fotomètrica del pàmpol que haurà de contenir, com a mínim:

• El tipus i la potència de la làmpada,

• El flux d’hemisferi superior instal·lat (FHS)

• Diagrama de distribució de les intensitats lluminoses

En la instal·lació i el funcionament dels llums, caldrà que es respectin les condicions
de: posició, d’angle d’enfocament, làmpada, enlluernament i accessoris en què s’ha
realitzat l’acreditació.

Il·luminació

La il·luminació que rep una façana d’un edifici per sobre de 4,5 metres del sòl produïda
per l’enllumenat del carrer serà, com a màxim, els valors d’il·luminació que figuren a la
taula 5 de l’annex del Reglament, segons la zona de protecció on estigui ubicat
l’enllumenat.

Les instal·lacions d’il·luminació exterior que estiguin situades en les zones E1 o E2, o
que hagin de triar un règim de funcionament variable, han d’implementar sistemes de
regulació de flux que permetin variar la il·luminació sense afectar la seva uniformitat.

La il·luminació mitjana màxima en vies de trànsit de vehicles i/o de vianants és la
indicada a la taula 6 de l’annex. Les instal·lacions destinades a aquesta il·luminació
disposaran d’un sistema de regulació de flux lluminós que permeti la disminució de la
il·luminació en períodes de baixa utilització, sense afectar la seva uniformitat.

Qualsevol llum que emet flux lluminós en direcció a àrees protegides (E1) o pugui
provocar enlluernament a persones, la intensitat lluminosa del llum no superarà els
valors de la taula 7 de l’annex.

Programa de manteniment

El programa de manteniment de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació exterior
ha de complir amb el vigent reglament, sens perjudici de donar compliment a les
condicions tècniques i de seguretat establertes al Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió que els hi resulti d’aplicació.

Pel que fa al compliment del reglament, el programa de manteniment ha de contemplar
la periodicitat de la neteja de grups òptics, el control de l’enfocament dels pàmpols dels
llums, la verificació dels accessoris i els temporitzadors que regulen el flux lluminós i
l’horari d’il·luminació, a més del seu correcte funcionament.
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6.- ESTUDI  i CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES

6.1.- Descripció i classificació de la zona a il·lu minar

La zona d’actuació està formada per un carrer en una zona residencial del nucli de
Llafranc

D’acord amb el mapa de zonificació segons la protecció a la contaminació lluminosa
del terme municipal de Palafrugell, aquesta zona està classificada coma Zona E3.

D’acord amb aquesta classificació i, atès que la instal·lació ha de funcionar en horari
nocturn, les principal característiques lumíniques de la instal·lació seran:

• Les làmpades seran de Vsap 70W

• El percentatge de flux d’hemisferi superior (FHS) màxim de les llumeneres serà
menor del 15%.

• Les llumeneres disposaran de doble nivell.

• L’índex màxim d’enlluernament  serà: 4000 (alçada de les llumeneres 0,6m)

• Il·luminació mitjana màxima zona de vehicles: 25 lux

• Il·luminació mitjana màxima zona de vianants: 10 lux

6.2.- Estudi Luminotècnic

L’estudi lumínic defineix les principals característiques de la instal·lació i presenta els
resultats dels principals paràmetres a partir de càlcul simulat.

6.3.- Material utilitzat

El material bàsic a utilitzar serà el següent:

• Llumenera SALVI model BASIC, de 580mm de diàmetre, amb equip de Vsap
70W i doble nivell, muntada sobre columna troncocònica d’acer galvanitzat de
5m d’alçada.

Tot el material complirà el vigent RBT i les normes UNE corresponents.

6.4.-Punts de llum

El punts de llum que conformaran la present instal·lació i la seva distribució són els
següents:

Carrer Unitats Descripció del punt de llum

Camí Mèxic 9 Llumenera Salvi Basic Vsap 70W DN, sobre columna
troncocònica de 5m d’alçada

Total: 28

La interdistància entre els punts de llum serà de 17m, d’acord amb el resultat de
l’estudi lumínic.
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6.5.- Llumeneres

Estaran dissenyades per a la seva instal·lació i funcionament normal a l’exterior i
compliran amb la norma UNE-EN 60.598-2-3.

Els seus equips elèctrics estaran incorporats a la pròpia llumenera i tindran un grau de
protecció mínim  IP-65 (segons UNE 20.324) i IK-08 (segons UNE-EN 50.102).

Cada punt de llum tindrà compensat individualment el factor de potència perquè sigui ≥
0,9, i estarà protegit contra sobre intensitats.

Les llumeneres seran de Classe I o de Classe II

Les parts metàl·liques de les llumeneres estaran connectades a terra. Poden prescindir
d’aquesta connexió les parts metàl·liques que tinguin un doble aïllament i no siguin
accessibles al públic.

Si les llumeneres son de Classe I, hauran d’estar connectades al punt de posada a
terra del suport mitjançant un cable unipolar  aïllat, de tensió assignada 450/750V amb
recobriment de color verd-groc i secció mínima 2,5mm2 en coure.

Segons s’ha indicat anteriorment, la llumenera prevista és el model BASIC de SALVI,
amb equip de Vsap 70W i doble nivell.

Les principals característiques d’aquesta llumenera són:

El color de la llumenera el decidirà la direcció facultativa en el seu moment.

Les fulles de característiques de la llumenera s’adjunten  a l’annex de materials.

6.6.- Làmpades

Característiques VSAP-70W:

• Tipus:  Vapor de sodi alta pressió
• Sòcol: E27
• Tensió nominal:  90V.
• Potència nominal: 50W.
• Flux lluminós:  6.000 lm.
• Eficàcia lluminosa:  68 lm/W
• Rendiment làmpada: 86%
• Índex de reproducció cromàtica: 25 (max) Ra
• Temperatura de color:  2.000ºK

S’adjuntarà un full de característiques complert.
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6.7.- Factor de manteniment de la instal·lació

D’acord amb la ITC-EA 06 del REEIEE, es determinarà el factor de manteniment de la
instal·lació, a partir de la següent expressió:

fm = FDFL * FSL * FDLU

Essent:

FDFL = factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada

FSL = factor de supervivència de la làmpada

FDLU = factor de depreciació de la llumenera

D’acord amb les taules 1,2 i 3 de la ITC-EA 06 i considerant:

• Període de funcionament anual  de 4.000 hores (nota ITC-EA 06)
• Làmpades de VSAP
• Grau de protecció de la llumenera  IP 65
• Interval de neteja de 2 anys
• Grau de contaminació de la zona mitjà

fm = 0,98 * 0,98 * 0,89 = 0,85

7.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

7.1.-Generalitats

La instal·lació elèctrica  serà totalment nova i executada segons les prescripcions del
vigent RBT i en particular de la ITC-BT-09 d’instal·lacions d’enllumenat exterior.

L’energia elèctrica serà subministrada per FECSA , amb tensió trifàsica a 400V/230V -
50Hz. Mitjançant la instal·lació d’enllaç i equip de comptatge existents.

Per al dimensionat de les línies que alimenten els punts de llum, es considerarà un
factor de correcció de 1,8 .

Tots el punts de llum disposaran de correcció  del factor de potència  individual, fins a
un valor major o igual a 0,90.

La  màxima caiguda de tensió, des de qualsevol punt de la instal·lació a l’origen serà
menor o igual al 3%. A la taula dels resultats de càlculs es justifica que en cap de les
línies hi una caiguda de tensió superior al 3%.

Els elements principals de la nova instal·lació seran

• Interruptor de Control de Potència (ICP)
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• Interruptor General Automàtic (IGA)

• Quadre General de Protecció i Comandament (QGPC)

• Línia de distribució

• Equips receptors (punts de llum)

7.2.-Classificació de la instal·lació elèctrica

D’acord amb el Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment
administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, la
instal·lació es classificarà com a tipus “k”, Enllumenat Exterior de P < 5 KW .

Essent “P”, la potencia màxima admissible de la instal·lació.

La ITC-BT-09 del RBT regula les instal·lacions d’enllumenat exterior en zones de
domini públic o privat.

7.3.- Quadre General de Protecció i Comandament (Q. G.P.C.)

S’instal·larà un nou quadre l’envolvent del qual proporcionarà un grau de protecció
mínima IP55 segons UNE 20.324 i IK10 segons UNE-EN 50.102, i disposarà d’un
sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, del personal autoritzat,
amb la porta d’accés situada a una alçada  del terra entre 0,3m. i 2 m.

Les parts  metàl·liques del quadre estaran connectades a terra.

Totes les línies d’alimentació als punts de llum tindran el seu origen en el Q.G.P.C., o
en subquadres d’aquest.

En aquest quadre s’instal·laran tots els dispositius de comandament i protecció que
seran independents per a  cadascuna de les línies segons queda indicat en l’esquema
unifilar, així com els sistemes de regulació, consistent en un regulador estabilitzador de
flux,  i el rellotge astronòmic per el control de l’encesa automàtica.

Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curt circuits estaran formats per
interruptors automàtics magnetotèrmics (PIAs) de tall omnipolar i de la intensitat
nominal corresponent a la càrrega i secció de cada línia, per a la protecció contra
defectes d’aïllament s’utilitzaran interruptors automàtics diferencials de 300mA de
sensibilitat.

El quadre general de comandament i protecció estarà situat en la illeta existent  en la
confluència del carrer Tenerife amb el carrer Lanzarote, en el mateix lloc a on està el
quadre existent.

El quadre disposarà de tres  línies de sortida, en previsió de futures ampliacions.
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7.4.-  Línies elèctriques i canalitzacions

La  línia elèctrica d’alimentació de les llumeneres estarà formada per cables
conductors de coure tipus RV-K 0,6/1KV (segons UNE 21123), amb muntatge soterrat
sota tub.

El cable de terra serà de coures nu, de 35mm2 de secció i soterrat directament al terra.

Línia de potència Manguera 3 fases + neutre  RV-K  0,6/1Kv. 6 mm2  sota tub de
doble capa PE 75mm diàmetre.

Línia de doble nivell Manguera 2x2,5 mm2 , sota tub de doble capa PE 75mm diàmetre.

Cable de terra Cable de Coure nu 35 mm2 directament soterrat

Els cables seran de les característiques especificades a la UNE 21123.

Cadascuna de les línies estarà protegida individualment contra contactes indirectes
mitjançant un interruptor diferencial, i contra sobrecàrregues i curt circuits amb un PIA.

Les seccions dels conductors de potència es calcularan per una càrrega de 1,8
vegades la potencia nominal de les làmpades i per una caiguda de tensió màxima del
3% de la tensió nominal, entre l’origen de la línia i el punt més desfavorable.

Les connexions i derivacions es faran únicament a l’interior de la caixa de connexions
(IP65) instal.lada al costat de cada llumenera, o a l’interior de les llumeneres.

La caixa de connexions i la llumenera estaran a una alçada mínim del terra de 0,30 m.

Totes les línies de potència d’aquesta instal·lació seran trifàsiques, i es tindrà cura de
repartir la càrrega alternant la connexió dels punts de punts de llum, per tal de reduir al
mínim el desequilibri de la línia.

Les conduccions soterrades es faran amb tub flexible de doble capa (PE)  de  diàmetre
interior mínim de 60mm (diàmetre nominal 75mm), col·locat a una profunditat mínima
de  0,40 m. mesurat des de la cota inferior del tub, excepte en els encreuaments de
carrers que la profunditat  mínima serà de 0,80m.

En els encreuaments dels carrers i a tots aquells indrets on hi puguin circular vehicles
per damunt de les canalitzacions, els tubs es protegiran, a la seva part superior,
mitjançant una capa de formigó en massa de gruix no inferior a 0,10 m. i es col·locarà,
al menys, un tub de reserva.

Es col·locarà una cinta senyalitzadora normalitzada, situada a una distància mínima
del nivell del terra de 0,10 m. i a 0,25 m. per sobre del tub.

No s’instal·larà més d’un circuit elèctric per tub.

En general, els sistemes i materials utilitzats seran similars als de  les xarxes
soterrades de distribució de baixa tensió, regulades per la ITC-BT-07.
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Els cables i tubs de instal·lació habitual amb aquestes característiques són:

Cable

VV-K
Cable de tensió assignada 0,6/1 kV, amb
conductor de coure classe 5 (-K), aïllament i
coberta de policlorur de vinil (VV) UNE 21123-11

Tub
Compressió 450N,

Impacte Normal. UNE-
EN 50086-2-4

RV-K

Cable de tensió assignada 0,6/1 kV, amb
conductor de coure classe 5 (-K), aïllament de
polietilè reticulat (R) y coberta  policlorur de vinil
(V) UNE 21123-21

7.5.- Instal·lació interior de les llumeneres

La instal·lació interior de les llumeneres es farà amb una línia des de la caixa de
connexions i fusibles col·locada  a l’interior de la caixa de connexions de cada
llumenera, fins als borns de connexió de la llumenera  formada per un cable flexible
tipus RV-K 0,6/1KV amb una secció mínima de 2,5mm2.

En aquesta instal·lació es preveu utilitzar un cable multi conductor de 3x2,5mm2, que
inclourà el conductor de protecció (verd-groc) per connectar la llumenera (Classe I) al
punt de posada a terra de la columna.

La caixa de connexions i fusibles situada a l’interior de la caixa de connexions de cada
llumenera  contindrà els fusibles de 6A, de protecció individual de cada llumenera.

7.6.- Identificació de conductors:

D’acord amb la ITC-BT-19 del vigent R.B.T,  els conductors s’identificaran  utilitzant els
colors:

Conductor Color

Neutre Blau clar

Protecció Verd-groc

Fases

Marró

Negre

Gris
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7.7.- Distribució de línies

Únicament es preveu l’execució d’una línia:

Potència (W)

Línia Zona / Carrer Punts de
llum

Instal·lada

nominal

Instal·lada
+ equips

(40%)

De  càlcul

+ (80%)

L1 Carrer Mèxic 9 630 882 1.134

9 630 882

En el quadre general de comandament i protecció es preveuen dus línies de reserva.

7.8.- Proteccions

7.8.1.- Protecció contra sobrecàrregues i curt circ uit

Tots els suports dels punts de llum estaran connectats a la xarxa de terra.

Les llumeneres de classe I, també es connectaran a la xarxa de terra amb un cable
unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V. amb recobriment de color verd-groc i
secció mínima de 2,5mm2 de coure.

La protecció contra sobre intensitat i curtcircuits la proporcionaran els interruptors
magnetotèrmics, PIAs, instal·lats a continuació del interruptors diferencials.

Els dispositius de protecció tindran una capacitat de ruptura superior a la intensitat de
curt circuit que es pugui presentar en el punt d ela seva instal·lació.

Independentment de la protecció general de cada línia, es protegirà cada punt de llum
contra sobre intensitats mitjançant un fusible de 6 A, segons estableix la ITC-BT-22.

7.8.2.- Protecció contra sobretensions

Es protegirà la instal·lació interior i els seu receptors de possible sobretensions a la
xarxa d’alimentació mitjançant un protector de sobretensions permanents i transitòries,
per a tensions fins a 2,5KV.

El dispositiu protector es connectarà entre els conductors de fase i el sistema de
posada a terra, per tal de provocar la desconnexió immediata de la instal·lació en cas
de sobretensió.

7.8.3.- Protecció contra contactes directes

S’haurà de garantir la protecció contra contactes directes prenent les mesures
necessàries per protegir a les persones dels perills derivats d’un contacte amb les
parts actives dels materials elèctrics.
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Els mitjans a utilitzar venen exposat i definits a la norma UNE 20.460-4-41, i
habitualment són:

a) Protecció per aïllament de les parts actives

b) Protecció per mitjà de barreres envolvents

c) Protecció per mitjà d’obstacles

d) Protecció per distància

e) Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual

7.8.4.- Protecció contra contactes indirectes

La protecció contra contactes indirectes s’aconseguirà  per el tall automàtic de la
alimentació mitjançant interruptors automàtics diferencials amb una sensibilitat de
300mA, com a màxim.

Per garantir l’efectivitat del sistema, totes les parts metàl·liques accessibles de la
instal·lació estaran connectades a terra. També es connectaran a terra tots els
elements metàl·lics de quioscos, marquesines, balcons, cabines telefòniques i altres
elements de mobiliari urbà (si disposen d’instal·lació elèctrica), situats a una distància
inferior a 2m. de les parts metàl·liques de la instal·lació.

En aquest cas aquestes proteccions ja són existents.

7.9.- Sistema d’encesa i reducció de nivell

Per tal de millorar l’eficiència energètica, es disposarà de sistema d’encesa automàtic
mitjançant rellotge astronòmic i sistema de doble nivell per a la reducció del nivell
d’il·luminació, i per tant de consum, durant les hores de menor exigència lumínica.

Es disposarà també d’un commutador per l’accionament manual del sistema i la
connexió o desconnexió de l’interruptor automàtic.

Aquests dispositius ja són existents.

7.10.- Posada a terra

La posada a terra de la instal·lació es farà amb piques d’acer recobert de coure de
14mm2 de secció i 2m de longitud, unides amb conductor de coure despullat de 35mm2

de secció, aquest cable passarà a ser vestit de 16mm2 quan transcorri a menys de 15
m. de les estacions transformadores ubicades a la zona.

Es col·locarà una peca de terra a cada punt de llum, excepte en els punts de llum
situats a menys de 15 m. de les estacions transformadores de la zona.

La connexió dels suports a la xarxa de terra es farà amb conductor de coure unipolar
aïllat, de 450/750V. amb recobriment de color verd-groc i secció mínima de 16mm2.

D’acord a la ITC-BT-09 punt 4, la resistència del terra no serà superior a 30 Ω
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En els circuits de terra no s’instal·laran seccionadors, fusibles ni cap altre dispositiu de
tall manual o automàtic, excepte una platina situada dins del QGPC, per tal de
permetre la desconnexió per la mesura de la resistència de terra.

La situació de les piques està indicada en el plànol de planta de la instal·lació.

7.11.- Potències

Línia Zona / Carrer
Instal·lada

nominal
Instal·lada +
equips (40%

L1 Carrer Mèxic 630 882

L2 Previsió ampliació 900 1.260

L3 Previsió ampliació 900 1.260

3.402

Potència Màxima Admissible de la instal.lació 3.402 W.

Potència a contractar (ICP = 7,5 A.) 3,46 W.

8.- OBRA CIVIL

Consistirà principalment en l’obertura i reposició de rases per a la canalització de les
línies elèctriques , així com en la formació  arquetes de registre en el terra.

Les rases seran  de 0,40m. d’amplada, de 0,50m. de fondària sota vorera i 0,80m. de
fondària sota calçada.

A les rases sota vorera, s’hi col·locarà un llit de sorra neta, abans de col·locar-hi el tub
de PE corrugat de doble capa i 75mm de diàmetre i d’acord amb la norma UNE-EN
50.086-2-4, posteriorment es cobrirà tot el tub amb sorra i es procedirà al reblert de la
rasa amb el material original,  una capa de formigó i la reposició de la vorera, d’acord
amb els plànols de detall adjunt.

A les rases sota calçada es col·locaran els tubs necessaris per a les línies més un de
reserva, i aniran tots formigonats.

Paral·lelament als tubs i, directament enterrat, s’hi col·locarà a cada rasa el cable de
terra (Cu nu de 35mm2).
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1 CÀLCUL DE LÍNIES

Els càlculs de línies tenen l’objecte de determinar la secció mínima normalitzada de
conductor que compleixi simultàniament els criteris d’intensitat màxima admissible (o
d’escalfor), de caiguda de tensió i de intensitat de curt circuit.

El procediment de càlcul habitual consisteix en determinar la secció mínima necessària
en funció de la càrrega, comprovar que compleix els requeriments d’intensitat màxima
admissible i posteriorment el compliment de caiguda màxima de tensió, augmentat la
secció i repetint el càlcul en cas de no  complir-se algun dels criteris.

En el cas de les instal·lacions d’enllumenat públic, i donat que les potències de càrrega
són petites i les longituds de les línies grans, el criteri determinant sol ser la caiguda de
tensió, que el Reglament de Baixa Tensió estableix, com a màxim, del 3 % entre
l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la mateixa.

Essent l’origen de la instal·lació el quadre de protecció mesura i control.

Encara que els receptors d’enllumenat són monofàsics, s’utilitzaran línies trifàsiques
amb la càrrega repartida entre les tres fases de la forma més equilibrada possible, per
tant el procediment de càlcul utilitzat serà el de les línies trifàsiques.

El reglament estableix la secció mínima de 6 mm2.

S’adjunta full de càlcul de la secció de la LGA, que serà de 16 mm2 i de cadascuna de
les línies que seran totes de 6 mm2.

Fórmules utilitzades

Tensió alterna Monofàsica Trifàsica

Intensitat θcosU

P
I

θcos3 U

P
I

Caiguda de tensió (V)
SU

LP
e

γ
2=

US

LP
e

γ
=

Caiguda de tensió (%) 100
US

PL
=u ×

γ
2

100
S

LP
=u ×

γ

Secció (mm2)
eU

PL
S

γ
2=

Ue

LP
S

γ
=
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Essent:
P  = Potència  (W)
I  = Intensitat en Ampers. .
U = Tensió en volts.
S = Secció  en mm2

L = Longitud de la línia  en m.
g = Conductivitat  del conductor.(Coure  =  56 m. / (Ω x mm²))

Cos θ  = Factor de potència .
u  =   Caiguda de tensió en percentatge

Intensitat màxima admissible, en ampers, per a cables amb conductors de coure en
instal·lació enterrada entubada (servei permanent)

Terna de cables
unipolars (1) (2)

1 cable tripolar o
tetrapolar (3)

TIPUS  D’AILLAMENT

SECCIÓ

NOMINAL

mm 2

XLPE PVC XLPE PVC

6 58 50 53 45

10 77 68 70 60
16 100 88 92 78
25 128 112 120 100

35 152 136 144 120

Condicions:

� Temperatura ambient del terreny : 25ºC

� Conductivitat tèrmica del terreny:  1K.m/W.

� Un únic circuit de cables unipolars en contacte, sota tub

notes

� inclou el conductor neutre
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� per el cas de dos cables unipolars, la intensitat màxima admissible serà la
corresponent a la columna de la terna de cables unipolars de la mateixa secció i
aïllament, multiplicada per 1,225.

� Per al cas d’un cable bipolar, la intensitat màxima admissible serà la
corresponent a la columna del cable tripolar o tetrapolar de la mateixa secció i
aïllament, multiplicada per 1,225.

Resultats del càlcul de línies

LÍNIA  1 long.: 170  Tensió:400    

POTENCIA

instal. càlcul
Long. Secció Int. I. Màx

admis.
Caiguda

de tensió (V)
Caiguda

de tensió (%)
Tram

W W m. (mm 2) (A) A. tram acum.
parcial tram acum.

parcial

Q - 01 630 1.134 18 6 1,64 52,8 0,15 0,15 0,04 0,04

01 - 02 560 1.008 19 6 1,45 52,8 0,14 0,29 0,04 0,07

02 - 03 490 882 19 6 1,27 52,8 0,12 0,42 0,03 0,10

03 - 04 420 756 19 6 1,09 52,8 0,11 0,53 0,03 0,13

04 - 05 350 630 19 6 0,91 52,8 0,09 0,62 0,02 0,15

05 - 06 280 504 19 6 0,73 52,8 0,07 0,69 0,02 0,17

06 - 07 210 378 19 6 0,55 52,8 0,05 0,74 0,01 0,18

07 - 08 140 252 19 6 0,36 52,8 0,04 0,78 0,01 0,19

08 - 09 70 126 19 6 0,18 52,8 0,02 0,79 0,00 0,20

La màxima caiguda de tensió es la del tram Q – 09, i és menor del 3%.
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2 CÀLCUL DE LA POSADA A TERRA

La xarxa de posada a terra està formada per piques de coure de 2 m. de llargada. Les
piques estan situades sota els punts de llum.

La unió de les piques s’ha fet amb cable de coure despullat de 35 mm2.

La connexió de les columnes a la xarxa de terra s’ha fet amb cable de coure vestit de
16 mm2, mitjançant terminal a pressió.

Les fórmules utilitzades, segons ITC-BT-18 del vigent RBT,  seran les següents:

Resistència del cable (Rc) Rc =
2ρ
L

Resistència d’una piqueta (Rp) Rp =
ρ
Lp

Resistència Total (Rt)
Rt =

1

n

Rp

1

Rc
 + 

Dades de càlcul

Resistivitat del terreny  (ρ): 750 Ω/m

Longitud de cable de coure (L): 148 m.

Nombre de piques (n): 10 u

Llargada de pica (Lp): 2 m.

Resistència del cable:            Ω== 13,10
148

7502 x
Rc

Resistència d’una pica:   Rp =
750

2
= 375Ω
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Resistència total:                  Ω=
+

= 97,7

13,10

1

375

10

1
Rc

3 CÀLCUL DEL CORRENT DE  CURT CIRCUIT

D’acord amb la guia tècnica d’aplicació, annex 3, “CALCULO DE CORRIENTES DE
CORTOCIRCUITO”, s’admet que pel càlcul del curtcircuit, la tensió a l’inici de la
instal·lació sigui 0,8 vegades la tensió de subministrament. Podent-se utilitzar la
següent fórmula simplificada:

Essent:
Icc: Intensitat de curt circuit en el punt considerat
U: Tensió d’alimentació fase-neutre (230V.)
R: Resistència del conductor de fase en el punt considerat i l’alimentació

Icc =
0,8×U
R
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RESUM DELS RESULTATS LUMÍNICS I ENERGÈTICS

Carrer Mèxic, PALAFRUGELL

►  DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

BASIC TOP 580 70W VSAP B6

AA

UNILATERAL

5.20m  

17m

0.70

►  RESULTATS LUMÍNICS

Àrea estudiada Em [lux]
Emin 

[lux]
Um

Factor de manteniment

Iluminancia

Clase d'enllumenat

Lluminària

Grup òptic

Tipus instal·lació

Alçada lluminària

Interdistància

Data:                 21/06/11
Nº projecte:    11343-201619

B
A
S
IC
 T
O
P
 

Àrea estudiada Em [lux]
[lux]

Um

vorera 20 10 0.51

calçada 20 14 0.71

vorera 12 10 0.89

►  QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

DIAGRAMA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA VIAL AMBIENTAL

245.28

0.1214

37

0.53 2.29 0.44 m2·lux/W

Factor utilització  Iε  ICE
28.84

S2

 Àrea de treball 

[m2]

Iluminancia mitjana     

[lux]

Potència instalada                  

[W]

127.5 19 84

Clase d'enllumenat

CE2

CE2

Eficiència  
Energètica

Consum 
energètic anual

Emissions anuals

Cost anual

€ / punt de llum

KWh / any

TonCO2 / any

0
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V. Ambiental

Eficicnecia

A
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Iluminancia media



1. 
ESTUDI  
LUMÍNIC 



Carrer Mèxic  
21.06.2011

C.M. SALVI S.L. 
www.salvi.es 
Av. del Vallès 36 - Cantallops 
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Índice

Carrer Mèxic
Portada del proyecto 1
Índice 2
SALVI / BASIC TOP 580 / UNIT AA 70W HPS B6

Hoja de datos de luminarias 3
Calle 1

Datos de planificación 4
Resultados luminotécnicos 5
Rendering (procesado) de colores falsos 7
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Isolíneas (E) 8

Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E) 9

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Isolíneas (E) 10

Página 2



Carrer Mèxic  
21.06.2011

C.M. SALVI S.L. 
www.salvi.es 
Av. del Vallès 36 - Cantallops 
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

   SALVI / BASIC TOP 580 / UNIT AA 70W HPS B6 / Hoja datos luminarias

 
 
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1:  
 

320

480

640

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 38  74  99  100  80 
 
 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública  
 

 
Factor mantenimiento: 0.70

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.800 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.200 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 0.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

17.00 m0.00

5.20 m

Luminaria: SALVI / BASIC TOP 580 / UNIT AA 70W HPS B6
Flujo luminoso de las luminarias: 6600 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 300 cd/klm
con 80°: 8.83 cd/klm
con 90°: 1.42 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 17.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.200 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

1

2

3

17.00 m0.00

7.00 m

-0.50

5.20

Factor mantenimiento: 0.70 Escala 1:165

Lista del recuadro de evaluación  
 
1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 17.000 m, Anchura: 1.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20 0.5
Valores de consigna según clase: ≥ 20 ≥ 0.4
Cumplido/No cumplido:

Página 5



Carrer Mèxic  
21.06.2011

C.M. SALVI S.L. 
www.salvi.es 
Av. del Vallès 36 - Cantallops 
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación  
 
2 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 17.000 m, Anchura: 5.200 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20 0.7
Valores de consigna según clase: ≥ 20 ≥ 0.4
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 17.000 m, Anchura: 0.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 12 10
Valores de consigna según clase: ≥ 10 ≥ 3
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

0 5 10 15 20 25 30 35 40 lx
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

15 1520 2025 25

17.00 m0.00

7.00 m

5.20

Valores en Lux, Escala 1 : 165

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 9.93 33 0.506 0.303
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

15 15 15

18 18
18

18

18
22

22

22

25

28

28

17.00 m0.00

5.20 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 165

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 14 34 0.709 0.425
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e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

17.00 m0.00

0.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 165

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 10 13 0.894 0.791
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2. 
PRESSUPOST
 
INFORMACIÓ 
DE 
PRODUCTE



Referència Descripció Color Unit.
Preu

Net

Total Net

OFERTA Nº 34955De : Santi Peralta

Tel: 972613100Empresa: AYTO.DE PALAFRUGELL

Fax: 972302804De : Departamento Comercial

Data : 21/06/11 S/Comanda: Nº Pg. 1

€ €

TOTAL

€

% TOTAL NET Dte.P.p

Observacions:

Plaç d´entrega:
Ports:
Forma Pagament:
Validesa de la Oferta: 1 mes
I.V.A./ I.G.I.C.: No inclòs

BASIC TOP 580 70W VSAP + MICRA 5.0m

LBS058T3AAS06 L BASIC 58 TOP M60 CRC TRASP ASIM A SA  70W DN . 10.00

PMI500LT1003 C MICRA 5.0M BS.G 1L TOP . M60 . 10.00

TOTAL CONJUNT 10 1,217.10 12,171.00

12,171.0012,171.00

mterradas
Resaltado



Basic

Estructura y Materiales
• Componentes estructurales: base, tapa superior, brazos y conexión a la columna 

han sido fabricados en fundición de aluminio EN 1706 43000.
• Las varillas de la versión TOP son de extrusión de aluminio A6063 T5 y la 

tornillería es de acero inoxidable AISI 304.
• Bisagra de la tapa y aro está integrada en la propia fundición garantizando una 

excelente robustez. 
• El eje es de acero inoxidable de diámetro 6mm. 
• El cierre es de tipo palanca, realizado en acero inoxidable y aluminio.
Óptica
El diseño del reflector de alto rendimiento ofrece un FHS 0,1%, un nivel de 
deslumbramiento muy reducido y nula intrusión lumínica.
El grupo óptico sellado herméticamente IP67 está compuesto de:
• Reflector asimétrico facetado, de aluminio AA1085 anodizado, permite la 

colocación de la lámpara en la posición idónea a su proyecto.
• Difusor transparente de vidrio templado de 5mm de espesor, IK09.
• Soporte portalámparas de aluminio con cierre tipo bayoneta, la junta de silicona 

y el prensaestopas para la entrada de cables garantizan la total estanqueidad.

• Regleta de regulación longitudinal y vertical de la lámpara en acero cincado.

Equipo eléctrico
• Lámparas de sodio de alta presión y halogenuros metálicos desde 70 a 250W.
• El equipo eléctrico compacto está montado sobre una placa porta equipos de 

acero cincado de fácil desmontaje.
• Cableado de silicona recubierto con fibra de vidrio. Portalámparas cerámico.

Mantenimiento
• El acceso al equipo eléctrico y la lámpara se realizan sin herramientas mediante 

la apertura abisagrada de la tapa superior.

Protección (opcional) 
• Granallado y desengrasado de los componentes para obtener una adherencia 

óptima. 
• Dos capas de imprimación epoxi de 2 componentes hasta 80 micras. 
• Dos capas de pintura poliuretano alifático de 2 componentes hasta 60 micras.
• Polimerizado al horno a 80ºC . 
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV.

Características principales
Longitud brazo 620 - 1315 mm
Diámetro           Ø490                              Ø580 mm
Lámparas*:
SAP/ HM 70W  100W  150W   70W  100W  150W  250W
Conexión a columna Terminal Ø60 mm
Óptica Asimétrica, difusor vidrio templado
Índice de protección  IP 67 G.O
Índice contam. lumínica FHS 0,1%
* admite Doble Nivel D.N.

FHS 0,1% IK09 15-19kg

•Fundición de aluminio
•Desde 70W  hasta 250W
•Clase I/ II
•Reflector tipo AA/ AB
•Tornilleria AlSI 304

490-580mm

•Tapa con junta de silicona
•Cierre luminaria tipo palanca
•Fácil acceso a equipo y lámpara
•Imprimación epoxi y acabado poliuretano
•C EN 60598

IP67
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Micra

 

1.2

200±10
270

Nota: pernos y plantilla incluidos en el suministro

NORMA EN 40-5, C

Altura 4000 mm   5000 - 6000 mm  
Base altura 1200 mm altura 2000 mm 
 En fundición de hierro gris EN1561 ENGJL-200.  
 Incluye arandelas para pernos DIN 9021.
Fuste  Tubo de acero galvanizado Ø76 mm e=3 mm. 
Acabado superficial Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado 
 en poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno. 
Color G1: Gris G2: Plata 
Otros colores disponibles N1, N2, A1, M1, M2, M3, V1, V2, R1
Distancia entre pernos  200 x 200 mm  250 x 250 mm  
Pernos incluidos M18 x 500 mm M18 x 500 mm
Normativa  C EN60598 

5-6m
200X200mmM18x500mm

4.0m
250X250mmM18x500mm

200±10
270

250±10
320

1

2

3

4

5

6

250±10
320

Características principales: columna
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AV. DEL VALLÉS 36 POL. IND. CANTALLOPS 08185 
LLIÇA DE VALL TEL 938 445 190 FAX 938 445 191  

www.salvi.es | salvi@salvi.es
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