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I.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.- ANTECEDENTS I FINALITAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
 Es redacta el present projecte de LA NOVA XARXA AERIA DE BT 0,4 kV 
ALIMENTADA DEL CT-N2604 EN LA POBLACIÓ DE MANRESA per tal d’adequar la 
xarxa a les necessitats del nou subministrament elèctric a ZONA AFORES, OBAGA 
AGNETA a petició de MARIA DEL ROSER PINYOT COLL  amb DNI: 39337136Y i 
domicili social a CASA COBERT CAN FELIP S/N de FALS ( 08259 FONOLLOSA ), i a 
instància de la Conselleria de Treball i Indústria, Delegació Provincial de Barcelona i 
de d’Excm. ajuntament de MANRESA. 
 
 Aquest projecte s’ha realitzat tenint el consentiment de la companyia, i en base 
al estudi realitzat per la mateixa amb els números de sol·licitud 541725. 
 

2.- OBJECTE DEL PROJECTE. 

 
 L’objecte del present projecte és el d’exposar davant dels Organismes 
Competents que la xarxa elèctrica de distribució en baixa tensió que ens ocupa 
reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, a fi 
d’obtenir l’autorització Administrativa i la d’execució de la instal·lació, així com servir 
de base a l’hora de procedir a l’execució dels treballs. 
 

3.- DADES DEL EXPEDIENT 

3.1.- TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
TITULAR  :  MARIA DEL ROSER PINYOT COLL 
CIF/NIF  : 39337136Y 
ADREÇA  :  CASA COBERT CAN FELIP S/N 
POBLACIÓ  :  FALS, FONOLLOSA 
PROVÍNCIA  :  BARCELONA 
CODI POSTAL :  08259 
 

3.2.- DADES DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA 
 
EMPRESA  : S.GOL SL 
CIF/NIF  : B-60.096.658 
TEL   :  93.877.14.47 
ADREÇA  :  POL. IND Casanova, C/ Pedraforca S/N, nau 2 
POBLACIÓ  :  St. Fruitós de Bages 
PROVÍNCIA  :  Barcelona 
CODI POSTAL :  08272 
REPRESENTANT :  Salvador Gol Moyano 
TELÈFON  :  93.877.14.47 
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3.3.- EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

A continuació es descriu l’emplaçament de les instal·lacions a realitzar: 

 
NOM 

CARRER NUMERO 
POTENCIA 

DEMANADA  
COORDENADES 

UTM POBLACIÓ  

AFORES, 
OBAGA 
AGNETA 

Q1 S1 9,2 
X : 403410,6 

  Y : 4617425,9    
HUSO: 31 

Manresa      
08240 

 

 

4.- REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICU LARS 
 
 El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que 
justifiquen el seu ocupació i la forma d’execució de les obres a realitzar, donant amb 
això compliment a les següents disposicions: 
 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC-BT). (Reial Decret 842-2002 de 2 d’agost, BOE núm. 
224 de 18 de setembre de 2002).  

• Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, que regula les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica (BOE 310 de 27.12.00).  

• Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl (Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92).  

• Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 
d’agost, DOGC 1649 de 25.9.92).  

• Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, 
modificat parcialment pel Decret 196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 
1993, DOG 1782 de 11.8.93).  

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre 
de 1995, BOE 10.11.1995).  

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 
21.06.01).  

• Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) per la qual 
s’aprova el procediment de control aplicable a les obres que afecten a la xarxa 
de distribució elèctrica subterrània.  

• Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les 
seves corresponents actualitzacions efectuades pel “Ministerio de Industria 
Turismo y Comercio”.  

• Altres normes o disposicions vigents que puguin ser d’obligat compliment.  
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• Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d'Energia 
Elèctrica, NTP-LSBT 

• Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres. 

• Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

• Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. 

• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances 
Municipals. 

• Normes UNE d’obligat compliment. 
 
5.- SUBMINISTRAMENT DE L’ENERGIA. 
 
 L’energia se li subministrarà a la tensió de 400 V en trifàsic i 230 V en 
monofàsic, procedent del centre de transformació CT-N2604 existent a la zona, 
propietat de la CIA ENDESA, empresa productora i distribuïdora d’energia elèctrica a 
la província. 
 
6.- PREVISIÓ DE POTÈNCIA A LA ZONA D’ACTUACIÓ. 
 
 La potència total prevista a la zona d’actuació Pt en kW, s’obté mitjançant 
l’expressió: 
 
Pt = Pv + PC + Pi + PD + PP + Ph + PA + Pe 
 
Considerant: 
 
Pv  = Potència corresponent a habitatges; es determina segons ITC-BT-10 

del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
PC  = Potència corresponent a locals comercials; es determina a raó de 100 

W/m² de superfície construïda, i amb el coeficient de simultaneïtat que 
s’estima necessari (previsió mínima per local 3,45 kW), segons ITC-
BT-10 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Pi  = Potència corresponent a locals industrials; es determina a raó de 125 
W/m² de superfície construïda, i amb el coeficient de simultaneïtat que 
s’estima necessari (previsió mínima per local 10,35 kW), segons ITC-
BT-10 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 
 Aquest tipus d’establiments sol treballar amb un coeficient de simultaneïtat que 
varia entre 0,10 i 0,20, a causa de consideracions urbanístiques d’edificabilitat, volum, 
etc, i segons les característiques particulars del tipus d’indústria que es pretén 
implantar a la zona. 
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  A més, aquesta previsió de potència coincideix amb diverses 
recomanacions estipulades per a aquest tipus d’establiments (20 – 30 VA/m², inclosos 
serveis i dotacions). 
 
 
 
 
PD  = Potència corresponent a centres d’ensenyament, guarderies i 

docència en general; es determina a raó de 500 W/plaça en absència 
de dades (NTE IER). 

PP  = Potència corresponent a locals de pública concurrència, centres 
religiosos, sales d’exposicions, cinematògrafs; es determina a raó de 
50 W/m² en absència de dades (NTE IER). 

Ph  = Potència corresponent a establiments hotelers o allotjaments turístics; 
es determina a raó de 1000 W/plaça, amb un mínim de 100 kW per a 
establiments la capacitat igual o superior a 50 places i amb un mínim 
de 25 kW per a establiments la capacitat del qual sigui inferior a 50 
places (NTE IER). 

PA  = Potència corresponent a l’enllumenat públic; es determina segons 
estudi luminotècnic. En absència de dades es pot estimar una 
potència d'1,5 W/m² de vial. 

Pe  = Potència corresponent a edificis o instal·lacions especials, tals com 
centres mèdics, poliesportius, indústries, etc. 

 
 Aquestes càrregues seran les considerades per al càlcul de la xarxa elèctrica 
de baixa tensió, que dota de subministrament elèctric a totes aquestes parcel·les. 
 
 
7.- TRAÇAT DE LA XARXA ELÈCTRICA. 
 
 Per a la dotació de la nova canalització dels circuits elèctrics s’ha dissenyat UN 
circuit de baixa tensió que es descriu a continuació. 
 
 Els circuit partirà des del nou empalmament en el primer suport de formigó al 
davant del CT N2604, situat  en el TM de Manresa, camí Afores sn i amb la seva 
situació mitjançant coordenades UTM X : 403425,6 -  Y : 4617583,0 - HUSO: 31 , 
propietat de la Cia. ENDESA Subministradora d’energia. 
 
 Aquesta línia s’iniciarà en el nou empalme a realitzar per la companyia elèctrica 
en la línia aèria existent provinent del CT N2604/01/01 ubicat en el camí Afores sn en 
el primer suport de formigó davant del CT N2604, i finalitzarà a la nou suport de 
formigó on s'instal·larà una nova CGP 7 en el carrer de la Farigola amb coordenades 
UTM X: 403410,6 - Y: 4617425,9. L’estesa de cable tindrà una longitud de 140 m 
tensats entre suports o façana existent i una longitud de 50 m grapats per façana, 
sent la secció del cable Rz95 mm2 Al, segons indicacions de la companyia elèctrica. 
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1. Tipus  Línia aèria alimentada del CT-N2604 
2. Finalitat  Nou subministrament  
3. Origen  Nou empalme a realitzar en LABT N2604/01/01 

4. Final  CGP 7 instal.lada en suport de formigó 
5. Termes municipals afectats  Manresa 
6. Tensió  400 V  

7. Longitud del nou circuit 140 m de Tensada 
50 m de Grapada 

8. Nombre de circuits  Un circuit 
9. Nombre de cables  Quatre per circuit 
10. Material conductor  Alumini 
11. Secció dels conductors de Fase  3 cables de 95 mm2 
12. Secció dels conductors de Neutre  1 cable de 54,6 mm2 
13. Tensió del cable subterrani  0,4 kV 
14. Nivell d’aïllament  1 kV 

 
 La xarxa elèctrica, en el seu recorregut, afectarà a terrenys de domini públic i a 
terreny particular del sol·licitant. 
   
 El traçat de la xarxa es pot observar en el plànols adjunts al projecte. 
 
8.- CRITERIS DE DISSENY DE LES XARXES AÈRIES TRENAD ES DE BT. 
 
 Les línies aèries trenades de baixa tensió s’estructuraran a partir del CT, 
PT, o CTR d’origen. 
 
 Es dissenyaran en forma radial ramificada, amb secció uniforme. 
 
 Les línies secundàries o derivacions es connectaran en T mitjançant peces 
de connexió o caixes de derivació amb fusibles. Seran de secció uniforme. 
 
 En el traçat de les línies s’hauran de complir totes les reglamentacions i 
normatives en relació amb distàncies a les edificacions, vies de comunicació i altres 
serveis, tant en encreuaments com en paral·lelismes. 
 
 Segons ITC-BT-06 la distància mínima al terra serà de 4m en general i de 
6m en creuaments sobre carreteres o vials. 
 
 En el traçat de les línies trenades es procurarà reduir al màxim el seu 
impacte mediambiental sobre l’entorn, així com el fet que discorrin per llocs en què 
passin com més desapercebudes possible. 
 
 Els aspectes que amb caràcter general hauran de tenir-se en compte en el 
disseny i la instal·lació de les línies aèries trenades de BT seran els següents: 
 
• El valor de la tensió nominal de la xarxa aèria de BT serà de 400 v. 
• La caiguda de tensió no serà més gran del 7 %. 
• El disseny de la xarxa s’efectuarà tenint en compte la càrrega màxima a transportar, 
el corrent màxim admissible en el conductor i el moment elèctric de la línia. 
• Les línies principals seran de secció uniforme. 
• Les derivacions seran, també, de secció uniforme. 
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• Les línies estaran protegides contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
• Les derivacions de la línia principal i les connexions de servei seran en T, mitjançant 
connectors adequats. 
• Per raons de protecció, al inici de les derivacions podran instal·lar-se caixes de 
seccionament i protecció proveïdes de fusibles. 
 
ELEMENTS DE LA XARXA TRENADA DE BT. 
 
CONDUCTORS 
 
 Els conductors a emprar compliran la Norma UNE 21030 i la Norma GE 
BNL001. L’aïllament serà de polietilè reticulat (XLPE), per a una tensió assignada de 
0,6/1 kV. 
Les característiques principals s’indiquen a la següent taula: 
 

CONDUCTOR Diametre 
feix (mm) 

Pes Feix 
(daN/m) 

Càrrega de 
Ruptura 

(daN) 

Mòdul 
elàstic 

(daN/mm2) 

Corrent 
màxim 

admissible  
(t=40ºC) (A) 

RZ 0,6/1 kv 3x95 Al/54,6 
alm 45,05 1,32 1560 6000 230 

 
 
SUPORTS 
 
 En aquest cas no disposarem de cap mena de suport façana amb inici i 
final en una cadira existent. 
 
Càlcul mecànic dels suports 
 Es tindran en compte les diferents hipòtesis de càlcul, per les diverses 
funcions dels suports. La taula següent és un resum de les càrregues a tenir en 
compte per cada cas: 
 

Funció del 
suport 

Zona A Zona B i C 

Hipòtesi 
de vent a la 
temperatura 

de 15ºC 

Hipòtesi de 
Temperatura a 0ºC 

Amb 1/3 part de 
vent 

Hipòtesi 
de vent a la 
temperatura 

de 15ºC 

Hipòtesi de 
Temperatura a 0ºC 

Amb 1/3 part de 
vent 

Aliniació Càrregues 
permanents 

Càrregues 
Permanents 

Diferencia de tirs 

Càrregues 
Permanents 

Càrregues 
Permanents 

Diferencia de tirs 

Angle Càrregues permanents, resultant de l’angle 

Estrellament  
Càrregues 

Permanents 
2/3 resultants 

Càrregues 
Permanents 
resultants 

Càrregues 
Permanents 

2/3 resultants 

Càrregues 
Permanents 
resultants 

Fi de línia Càrregues permanents, tir de conductores 
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La resistència mecànica d’un suport ve determinada per l’esforç que és capaç de 
suportar en direcció normal al seu eix, aplicat en el punt d’instal·lació de l’amarrada, 
amb els coeficients de seguretat reglamentaris i deduïda la sobrecàrrega de pressió 
del vent. La instal·lació projectada compleix amb les càrregues en les diferents 
hipòtesis de càlcul. 
 
Suports d’alineació 
 Les càrregues permanents i el desequilibri de traccions tenen poca 
influencia, per tant només es considera una sobrecàrrega de 50daN/m2 deguda al 
vent sobre el feix. 
 
Suports d’angle 
 Es considera la hipòtesi més desfavorable i una sobrecàrrega del vent de 
50 o 90 daN/m2 aplicada a la semisuma d’obertures contigües. 
 
F=2txsen (α/2) + Vcos2 (α/2) 
 
On: 
F Esforç aplicat al suport (daN). 
t Tensió màxima dels conductors en la hipòtesi considerada (daN). 
V Esforç del vent sobre els conductors de les semiobertures considerades (daN). 
α Angle de desviació de la línia. 
 
L’angle màxim de desviació α, i el límit d’utilització del suport F es determinaran per a 
cada valor de la semisuma de les obertures contigües amb la formula: 
 
sen (α/)2=(t ± √t2-V(F-V))/V 
 
Suports de fi de línia 
L’esforç mínim que ha de suportar és en funció del tibament màxim escollit en les 
hipòtesis considerades. 
 
Suports en estrellament 
Per determinar l’esforç útil mínim dels suports es parteix dels valors dels tibaments t1, 
t2, t3 en funció del tipus de conductor i la longitud de l’obertura. S’obtindrà la resultant 
de les traccions Ft i s’afegirà l’esforç del vent de 50 o 90 daN/m2 aplicat a la projecció 
de les tres semiobertures sobre una normal a la resultant de les traccions Ft. 
 
S’obtindrà l’esforç Fv=[+1’-2’+3’] que sumat a l’esforç Ft donarà l’esforç total. 
 
Encastament i cimentació dels suports de formigó, d e gelosia i de xapa plegada 
 El càlcul de l’encastament dels suports es realitzarà aplicant la formula de 
Schulzberger. 
 
 S’adoptarà un coeficient de seguretat de bolcada major o igual a 1,5. 
 
 MR/MV ≥1,5 
 
 La tangent de l’angle de gir de la cimentaria no serà superior a 0,001. 
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El coeficient de compressibilitat del terreny, s’expressarà en (daN/m.m2) 
 
CÀLCUL MECÀNIC DELS CONDUCTORS. 
 
 Els criteris de càlcul mecànic dels conductors s’establiran segons el que 
especifica la ITC-BT 06 apartat 2 del Reglament Electrotècnic de Baixa tensió. 
 
 Les tensions i fletxes amb què cal que sigui estès el conductor, depenen de 
la longitud de l’obertura i de la temperatura del conductor en el moment de l’estesa, 
de manera que en variar aquesta, la tensió del conductor en les condicions més 
desfavorables no sobrepassi els límits establerts. 
 
 S’adoptarà un coeficient de seguretat no inferior a 2,5. 
 
 A la ITC-BT 06 apartat 2 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
s’estableixen les accions a considerar en el càlcul mecànic dels elements que 
constitueixen les línies aèries tibades sobre suports, així com les càrregues i 
sobrecàrregues que els són aplicables segons la zona en què es trobin: 
 
Zona A. Altitud inferior a 500 m. 
 a) Acció del seu propi pes i sobrecàrrega de vent de 50 daN/m2 i 90 
daN/m2, a la temperatura de 15ºC. 
 b) Acció del seu propi pes i sobrecàrrega de vent de 50/3 daN/m2 i 90/3 
daN/m2, a la temperatura de 0ºC. 
 
Zona B. Altitud compresa entre 500 i 1000 m. 
Acció del seu propi pes i sobrecarrega de gel de 180 * d gr/m lineal, essent d el 
diàmetre del feix, a la temperatura de 0ºC. 
 
Zona C. Altitud superior a 1000 m. 
Acció del seu propi pes i sobrecarrega de gel de 360* d gr/m lineal, essent d el 
diàmetre del feix, a la temperatura de 0ºC. 
 
La fletxa màxima dels conductors a les zones B i C es determinarà tenint en compte 
les hipòtesis següents: 
 a. Acció del seu propi pes, a la temperatura de 50º C. 
 b. Acció del seu propi pes i de la sobrecàrrega de gel corresponent a la 
zona, a la temperatura de 0ºC. 
 
FERRAMENTA 
 
 La ferramenta són peces que suporten o amarren el cable. 
 
 La ferramenta serà de material resistent a la corrosió i a la intempèrie i 
compliran el que s’indica en la Norma GE BNL002. 
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Peces d’ancoratge. 
 Les peces d’ancoratge tenen com a funció unir les peces d’amarrada o de 
suspensió als suports o als murs. La seva fixació s’efectuarà mitjançant un sistema de 
rosca ( espiga roscada o cargol); els fixats a la paret podran estar encastats. 
 
 Hauran de suportar 2500 daN a tracció i 500 daN a flexió, sense que es 
produeixin deformacions permanents. Seran resistents a la corrosió, ja sigui per les 
característiques pròpies del material o pel recobriment de zinc que se li apliqui (gruix 
> 70 micres). 
 
Pinces d’amarrada. 
 La fixació de la línia a les peces d’ancoratge (punts d’ancoratge) es 
realitzarà mitjançant pinces d’amarrada que s’acoblaran al conductor del neutre 
portant, per un sistema de tascons aïllants lliscant. La pressió s’efectuarà sobre 
l’aïllament del cable de manera que no fereixi ni disminueixi les seves 
característiques. Les característiques de les pinces d’amarrada s’ajustaran a la Norma 
GE BNL002. 
 
 Qualsevol element de la pinça haurà de suportar les sol·licitacions 
produïdes per un esforç de tibament major o igual a 2000 daN. 
 
Grapes de suspensió. 
 La suspensió de la línia als suports s’efectuarà mitjançant grapes de 
suspensió que suportaran el feix a través del neutre fiador. S’uniran al suport 
mitjançant peces d’ancoratge formant una unió articulada, i s’acoblaran al conductor 
del neutre portant de 54,6 i de 80 mm2. portaran un sistema que impedeixi la sortida 
accidental del cable del seu allotjament; també permetran unir el feix a la grapa de 
suspensió. 
 
 Les característiques de les grapes de suspensió s’ajustaran a la Norma GE 
BNL002. 
 
 Qualsevol element de la pinça haurà de suportar les sol·licitacions 
d’esforços verticals de valor major o igual a 900 daN. 
 
Suports amb abraçadora per a fixació a façanes. 
 La fixació de la línia als murs es realitzarà mitjançant suports amb 
abraçadora que suportaran el conjunt del feix, a manera de mènsula, que es fixaran a 
murs o façanes mitjançant tacs incorporats al mateix suport. Portaran un sistema de 
tancament que uneixi el suport amb el feix i impedeixi la sortida accidental d’aquest 
del seu allotjament. 
 
 Els suports amb abraçadora separaran el cable de la paret de manera que, 
un cop instal·lat, quedi separat uns 200 mm. 
 
 Les característiques dels suports amb abraçadora s’ajustaran a la Norma 
GE BNL004. 
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 Qualsevol element del suport haurà de suportar les sol·licitacions dels 
esforços verticals, aplicats de manera equivalent a les condicions normals de treball. 
Hauran de suportar un pes major o igual a 75 daN. 
 
 
Peces de connexió. 
 Les peces de connexió es dividiran en unions, terminals i peces de 
derivació. Les característiques de les peces de connexió s’ajustaran a la norma UNE 
21021 i CEI 1238-1. 
 
Caixes de derivació amb fusibles. 
 Les caixes de derivació amb fusibles seran de construcció per a intempèrie, 
estaran formades per envoltant de doble aïllament, fabricat en polièster reforçat amb 
fibra de vidre de color gris clar, auto extingible i resistent a àlcalis i agents atmosfèrics. 
 
 9.- ORGANISMES AFECTATS  
 

Pel present Projecte s’afecten béns o serveis que depenen dels Organismes, 
Corporacions Oficials i/o Empreses de Servei Públic que es relacionen a continuació.  

 
 
ORGANISME AFECTAT   
 

Ajuntament de MANRESA 
   

 
AFECTACIÓ  
 

Instal·lació de noves Línies Elèctriques de Baixa Tensió 0,4 kV amb la  
instal·lació aèria. 
 

 
 
10.- PROPIETARIS AFECTATS 

  

 - MARIA DEL ROSER PINYOT COLL (39337136Y) 
 - AJUNTAMENT DE MANRESA 
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11.- CONCLUSIÓ 
 
 El Tècnic que subscriu considera que amb la descripció precedent queden 
suficientment descrits els criteris i condicions seguits per a desenvolupar el present 
projecte. Tanmateix queda a disposició d’aquesta Administració per quants 
aclariments es creguin convenients i el sol·licitant es compromet a fer quantes 
modificacions creguin oportunes els Organismes Facultatius Competents. 
 
 
 

A MANRESA, NOVEMBRE de 2.016 
 
 
 
 

El Tècnic Responsable,  Sr.             El sol.licitant,    
Salvador Gol i Moyano                         MARIA DEL ROSER PINYOT COLL 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de Col·legiat 14.455 
Enginyer Tècnic Industrial       
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12.- PRESSUPOST 
 
 El valor total del pressupost de la instal·lació elèctrica de baixa tensió soterrada 
puja la quantitat de 4385,50 €. 
                                   
 

 
 

 
       
  

A MANRESA, NOVEMBRE de 2.016 
        
  
 
El Tècnic Responsable  Sr.   
Salvador Gol i Moyano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de Col·legiat  14.455 
Enginyer Tècnic Industrial  
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13.- ACCEPTACIÓ DE CONDICIONANTS 
 
PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA XARXA AÈRIA DE BT 0,4 kV,  ALIMENTADA DEL 
CT-N2604 AL TERME MUNICIPAL DE  MANRESA AMB Nº DE E XPEDIENT 
XXXXXX 
 

D’acord amb el que estableix l’article 5è del Decret 351/87 de 23 de 
novembre, i als efectes pertinents, aquesta Empresa accepta els condicionats que es 
reflecteixen en les còpies de les autoritzacions que s’acompanyen, emeses pels 
Organismes, Corporacions Municipals i/o Empreses de Servei Públic que a 
continuació es detallen, amb l’excepció d’aquelles que contravinguin el que és 
assenyalat en la llei 54/1997 de 27 de Novembre. 
 
 

- Permís Municpal del Ajuntament de MANRESA 

 
 
 
 

A MANRESA, NOVEMBRE de 2.016 
        
  
 
El Titular de la instal·lació    
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14.- PLÀNOLS 
 

1. SITUACIÓ.  
2. PLANTA GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ. 
3. PERFIL LONGITUDINAL 
4. DETALL DE SUPORT A INSTAL·LAR. 
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II . ANNEX DE CÀLCULS 
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II . ANNEX DE CÀLCULS  
 
1.- DADES DELS CONDUCTORS 
 
Conductor 150 mm 2 Al  
Resistència a 25º C    =  0,21 Ω/km 
Reactància a 25º C º  = 0,08 Ω/km  
Temperatura màxima conductor  =  90º C 
Intensitat màxima admissible terra  =  330 A 
Intensitat màxima admissible terra per coeficient =  330 A*0,85= 280,5 A 
Intensitat màxima admissible tub  =  310 A 
Intensitat màxima admissible tub per coeficient  =  310 A*0,85= 263,5 A 
Caiguda de tensió màxima  =  7%  
 
Conductor 240 mm 2 Al  
Resistència a 25º C    =  0,13 Ω/km 
Reactància a 25º C    = 0,08 Ω/km  
Temperatura màxima conductor  =  90º C 
Intensitat màxima admissible terra  =  430 A 
Intensitat màxima admissible terra per coeficient =  430 A*0,85=365,5 A 
Intensitat màxima admissible tub  =  405 A 
Intensitat màxima admissible tub per coeficient  =  405 A*0,85=344,25 A 
Caiguda de tensió màxima  =  7%  
 
2.- FÓRMULES GENERALS 
 

Emprarem les següents: 
 
Sistema Trifàsic 
 

I = PC / 1,732 x U x Cosj = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Se nj / 1000 x n)] = volts (V) 
 

Sistema Monofàsic: 
 

I = PC / U x Cosj = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj /  1000 x n)] = volts (V) 
 

On: 
PC  = Potència de Càlcul en Watts. 
L  =  Longitud de Càlcul en metres. 
e  =  Caiguda de tensió en Volts. 
K   =  Conductivitat. 
I   =  Intensitat en Amperes. 
U   =  Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica). 
S   =  Secció del conductor en mm². 
Cos ϕ =  Cosinus de fi. Factor de potència. 
n   =  NÚM. de conductors per fase. 
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Xu   =  Reactància per unitat de longitud en µΩ/m. 

2.1- FÓRMULA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T 0) (I/Imax)²]  
 
Sent, 
K  =  Conductivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ  =  Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ20  =  Resistivitat del conductor a 20ºC. 
  Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 
α = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
 
T  =  Temperatura del conductor (ºC). 
T0  =  Temperatura ambient (ºC):  
 Cables soterrats = 25ºC  
 Cables a l'aire = 40ºC  
 
Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 
I = Intensitat prevista pel conductor (A). 
Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A). 

2.2.- FÓRMULES SOBRECÀRREGUES  
 

Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 

 
On: 
Ib = intensitat utilitzada en el circuit. 
Iz =  intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523. 
In = intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de 

protecció regulables, In és la intensitat de regulació triada. 
I2 =  intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de 

protecció.  En la pràctica I2 es pren igual: 
 

- a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als interruptors 
automàtics (1,45 In com a màxim). 

- a la intensitat de fusió en el temps convencional, per als fusibles (1,6 In). 
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2.3.- FÓRMULES CURTCIRCUIT 
 
IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Sent, 
IpccI =  intensitat permanent de c.c. en inici de línia en ca. 
Ct =  Coeficient de tensió. 
U =  Tensió trifàsica en V. 
Zt =  Impedància total en ohm, aigües dalt del punt de c.c. (sense incloure la 

línia o circuit en estudi). 
 
IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Sent, 
IpccF =  Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en ca. 
Ct =  Coeficient de tensió. 
UF =  Tensió monofàsica en V. 
Zt =  Impedància total en ohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és 

igual a la impedància en origen mes la pròpia del conductor o línia). 
 
La impedància total fins al punt de curtcircuit ser à: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²) ½ 
 
Sent, 
Rt = R1 + R2 + .............+ Rn (suma de les resistències de les línies d’aigües 

amunt fins el punt de c.c.) 
Xt = X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les reactàncies de les línies d’aigües 

amunt fins el punt de c.c.) 
 

R = L · 1000 · CR / K · S · n (ohm) 
X = Xu · L / n (ohm) 

 
R =  Resistència de la línia en ohm. 
X =  Reactància de la línia en ohm. 
L =  Longitud de la línia en m. 
CR =  Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c.c. 
K =  Conductivitat del metall. 
S =  Secció de la línia en mm². 
Xu =  Reactància de la línia, en ohm per metre. 
n =  núm. de conductors per fase. 
 
tmcicc = CC · S² /  IpccF²  
  
Sent, 
tmcicc = Temps màxim en sg. que un conductor suporta una Ipcc. 
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Cc =  Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu 
aïllament. 

S =  Secció de la línia en mm². 
IpccF =  Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 
 
tficc = c. fusible / IpccF² 
 
Sent, 
tficc =  temps de fusió d’un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit. 
IpccF =  Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 
 
Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Sent, 
Lmax = Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per a protecció per 

fusibles). 
UF =  Tensió de fase (V) 
K =  Conductivitat 
S =  Secció del conductor (mm²)Xu: Reactància per unitat de longitud 

(ohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1. 
N =  núm. de conductors per fase. 
Ct =  0,8: És el coeficient de tensió. 
CR  =  1,5: És el coeficient de resistència. 
 IF5  =  Intensitat de fusió en amperes de fusibles en 5 sg. 
 

Corbes vàlides. (Per a protecció d’interruptors aut omàtics dotats de 
Relé electromagnètic). 
 

CORBA B   IMAG = 5 In 
CORBA C   IMAG = 10 In 
CORBA D I MA  IMAG = 20 In 

 
3.- XARXA BAIXA TENSIÓ 1 
 

Les característiques generals de la xarxa són: 
Tensió (V) =  Trifàsica 400, Monofàsica 230  
C.d.t. màx. (%) =  5  
Cos ϕ  = 0,8  
Coef. Simultaneïtat =  1 
 

Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  
 XLPE, EPR = 25 
 PVC  = 25 
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RESUM TAULA CÀLCULS:  
 
 
 
 

A MANRESA, NOVEMBRE de 2.016 
       
 
 
 
 
El Tècnic Responsable  Sr.   
Salvador Gol i Moyano 
 
 
 
 
 
 
 
Número de Col·legiat  14.455 
Enginyer Tècnic Industrial   

 

Linia Nus Orig. 
Nus 

Dest. Sub.(kW) 
Long. 
(m) Canal./Aislam/Polar. 

I.Càlcul 
(A) 

Secció 
(mm2)     

Metall/ 
Xu(mΩ/m) Cdt. (V) Cdt. (%) 

Empalme 
BT - CGP 

7 

Empalme 
BT CGP 7 9,2 190 Ent.Bajo Tubo 

XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 16 3x95/54,6 Al 0,36 0,36 
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III. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT, HIGIENE I SALUT EN 

EL TREBALL, AMB APLICACIÓ INTEGRA DE LA LLEI DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
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III.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT, HIGIENE I SALUT EN  EL TREBALL  
 
1.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

1.1.- INTRODUCCIÓ. 
 
 La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals  té 
per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a 
establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos 
derivats de les condicions de treball. 
 
       Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries  
aniran fixant i concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.  
 
 Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació: 
 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball. 

 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. 
 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 

 

1.2.-  DRETS I OBLIGACIONS. 

1.2.1.- DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LAB ORALS. 
 
        Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut 
en el treball. 
  
        A aquest efecte, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant 
l’adopció de totes les mesures siguin necessàries que per a la protecció de la 
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els 
articles següents en matèria d’avaluació de riscos, informació, consulta,  participació i 
formació dels treballadors, actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent i 
vigilància de la salut. 
  

1.2.2.- PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVA. 
 
        L’empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d’acord amb els 
següents principis generals: 
 

- Evitar els riscos. 
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- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
- Combatre els riscos a l’origen. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels 

llocs de treball, l’organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 
- Donar les degudes instruccions als treballadors. 
- Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic. 

- Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre 
el treballador. 

 

1.2.3.- AVALUACIÓ DELS RISCOS. 
 
 L’acció preventiva a l’empresa es planificarà per l’empresari a partir d’una 
avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es 
realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l’activitat, i en 
relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà de 
fer-se amb ocasió de l’elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats 
químics i del condicionament dels llocs de treball. 
 
 D’alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories 
següents: 
  

- Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d’equip i 
obrers. 

- Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat 
per a la que van ser concebuts o a les seves possibilitats. 

- Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions. 
Control deficient en l’explotació. 

- Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat. 
 
 Referent a les màquines ferramenta, els riscos que poden sorgir al manejar-les es 
poden resumir en els següents punts: 
 

- Es pot produir un accident o deterioració d’una màquina si es posa en marxa 
sense conèixer el seu mode de funcionament. 

- La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de 
greixatge manual han de ser greixatges regularment. 

- Pot haver-hi certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva 
posició correcta. 

- El resultat d’un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es 
desgasten, i per això cal protegir-les contra la introducció de borumballes. 

- Pot haver-hi riscos mecànics que es deriven fonamentalment dels diversos 
moviments que realitzen les diferents parts d’una màquina i que poden 
provocar que l’operari: 
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� Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i 
qualsevol estructura fixa o material. 

� Sigui colpejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina. 
� Ser colpejat per elements de la màquina que resultin projectats. 
� Ser colpejat per altres materials projectats per la màquina. 

- Pot haver-hi riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització 
d’energia elèctrica, productes químics, generació de soroll, vibracions, 
radiacions, etc. 

 
 Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups: 
 

- Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb 
independència de la inclinació del mateix i encara quan giren lentament. Es 
classifiquen en els següents grups: 
� Elements considerats aïlladament tals com arbres de transmissió, fills, 

broques, adaptaments. 
� Punts d'atrapament entre engranatges i aqueixos girant i altres fixes o 

dotades de desplaçament lateral a elles. 
- Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la 

peça dotada d’aquest tipus de moviment s’aproxima a una altra peça fixa o 
mòbil i la sobrepassa. 

- Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i fills amb rodes i 
volants són alguns dels mecanismes que generalment estan dotats d’aquest 
tipus de moviments. 

- Moviments d’oscil·lació. Les peces dotades de moviments d’oscil·lació 
pendular generen punts de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes. 

 
 Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s’aprecia per 
l’empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en l’apartat anterior, 
la seva inadequació als fins de protecció requerits. 
 

1.2.4.- EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ. 
 
 Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la 
seguretat i la salut dels treballadors, l’empresari adoptarà les mesures necessàries a fi 
que: 
 

- La utilització de l’equip de treball quedi reservada als encarregats de la dita 
utilització. 

- Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin 
realitzats pels treballadors específicament capacitats per a això. 

 
 L’empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció 
individual adequats per al compliment de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu els 
mateixos. 
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1.2.5.- INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TR EBALLADORS. 
 
 L’empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes 
les informacions necessàries en relació amb: 
 

- Els regs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 
- Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos. 

  
 Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l’empresari, així com als 
òrgans competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la 
protecció de la seguretat i la salut als llocs de treball, en matèria de senyalització en 
els dits llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, a les obres 
de construcció i quant a utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
 

1.2.6.- FORMACIÓ DELS TREBALLADORS. 
 
 L’empresari haurà de garantir que cada treballador rep una formació teòrica i 
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva. 
 

1.2.7.- MESURES D’EMERGÈNCIA. 
 
 L’empresari, tenint en compte la grandària i l’activitat de l’empresa, així com la 
possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d’analitzar les possibles 
situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers 
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al 
personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant 
periòdicament, si és procedent, el seu correcte funcionament. 
 

1.2.8.- RISC GREU I IMMINENT. 
 
 Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del 
seu treball, l’empresari estarà obligat a: 
 

- Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre 
l’existència del dit risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció. 

- Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i 
inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar 
en condicions, hagut compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics 
llocs a la seva disposició, d’adoptar les mesures necessàries per a evitar les 
conseqüències del dit perill. 

1.2.9.- VIGILÀNCIA DE LA SALUT. 
 
 L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu 
estat de salut en funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització 
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d’aquells reconeixements o proves que causen les menors molèsties al treballador i 
que siguin proporcionals al risc. 
 

1.2.10.- DOCUMENTACIÓ. 
 
 L’empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral la 
següent documentació: 
 

- Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de 
l’acció preventiva. 

- Mesures de protecció i prevenció a adoptar. 
- Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball. 
- Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors. 
- Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al 

treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. 
 

1.2.11.- COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS. 
 
 Quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dues 
o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals. 
 

1.2.12.- PROTECCIÓ DE TREBALLADORS ESPECIALMENT SEN SIBLES A 
DETERMINATS RISCOS. 
 
 L’empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives 
necessàries, la protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques 
personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació 
de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin específicament sensibles als riscos 
derivats del treball. 
 

1.2.13.- PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT. 
 
 L’avaluació dels riscos haurà de comprendre la determinació de la naturalesa, el 
grau i la duració de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part 
recent, a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament 
en la salut de les treballadores o del fetus, adoptant, si és procedent, les mesures 
necessàries per a evitar l’exposició al dit risc. 
 

1.2.14.- PROTECCIÓ DELS MENORS. 
 
 Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a 
qualsevol modificació important de les seves condicions de treball, l’empresari haurà 
d’efectuar una avaluació dels llocs de treball a exercir pels mateixos, a fi de 
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determinar la naturalesa, el grau i la duració de la seva exposició, tenint especialment 
en compte els riscos derivats de la seva falta d’experiència, de la seva immaduresa 
per a avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara 
incomplet. 
 

1.2.15.- RELACIONS DE TREBALL TEMPORALS, DE DURACIÓ  DETERMINADA I 
EN EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL. 
 
 Els treballadors amb relacions de treball temporals o de duració determinada, així 
com els contractats per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix 
nivell de protecció en matèria de seguretat i salut que els restants treballadors de 
l’empresa en què presten els seus serveis. 
 

1.2.16.- OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA D E PREVENCIÓ DE 
RISCOS. 
 
 Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el 
compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la 
seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a qui pugi 
afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, 
de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l’empresari. 
 
 Els treballadors, d’acord amb la seva formació i seguint les instruccions de 
l’empresari, deuran en particular: 
 

- Usar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, 
les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, 
en general, qualssevol altres mitjans amb els que desenvolupen la seva 
activitat. 

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per 
l’empresari. 

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 
seguretat existents. 

- Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat 

competent. 
 

1.3.- SERVEIS DE PREVENCIÓ. 

1.3.1.- PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS. 
 
 En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l’empresari 
designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se de la dita activitat, constituirà un 
servei de prevenció o concertarà el dit servei amb una entitat especialitzada aliena a 
l’empresa. 
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 Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del 
temps i dels mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària 
de l’empresa, així com els riscos a què estan exposats els treballadors. 
 
 A les empreses de menys de sis treballadors, l’empresari podrà assumir 
personalment les funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de 
forma habitual la seva activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària. 
 
 L’empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat 
especialitzada aliena a l’empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al 
control d’una auditoria o avaluació externa. 
 

1.3.2.- SERVEIS DE PREVENCIÓ. 
 
 Si la designació d’un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de 
les activitats de prevenció, en funció de la grandària de l’empresa, dels riscos a què 
estan exposats els treballadors o de la perillositat de les activitats desenvolupades, 
l’empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a 
l’empresa, que col·laboraran quan sigui necessari. 
 
 S’entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials 
necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada 
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això 
a l’empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació 
especialitzats. 
 

1.4.- CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 

1.4.1.- CONSULTA DELS TREBALLADORS. 
 
 L’empresari haurà de consultar els treballadors, amb la deguda antelació, 
l’adopció de les decisions relatives a: 
 

- La planificació i l’organització del treball a l’empresa i la introducció de noves 
tecnologies, en tot allò que s’ha relacionat amb les conseqüències que 
aquestes pogueren tenir  per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

- L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i 
prevenció dels riscos professionals a l’empresa, inclosa la designació dels 
treballadors encarregats de dites activitats o el recurs a un servei de 
prevenció extern. 

- La designació dels treballadors encarregats de les mesures d’emergència. 
- El projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva. 
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1.4.2.- DRETS DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ. 
 
 Els treballadors tenen dret a participar a l’empresa en les qüestions relacionades 
amb la prevenció de riscos en el treball. 
 
 A les empreses o centres de treball que compten amb sis o més treballadors, la 
participació d’aquests es canalitzarà a través dels seus representants i de la 
representació especialitzada. 
 

1.4.3.- DELEGATS DE PREVENCIÓ. 
 
 Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions 
específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Seran designats per i 
entre els representants del personal, d’acord amb la següent escala: 
 
- De 50 a 100 treballadors  : 2 Delegats de Prevenció. 
- De 101 a 500 treballadors  : 3 Delegats de Prevenció. 
- De 501 a 1000 treballadors  : 4 Delegats de Prevenció. 
- Del 1001 al 2000 treballadors : 5 Delegats de Prevenció. 
- De 2001 a 3000 treballadors  : 6 Delegats de Prevenció. 
- De 3001 a 4000 treballadors  : 7 Delegats de Prevenció. 
- De 4001 en endavant   : 8 Delegats de Prevenció. 
 
 A les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el 
Delegat de Personal. A les empreses de trenta-un a quaranta-nou treballadors hi 
haurà un Delegat de Prevenció que serà elegit per i entre els Delegats de Personal. 
 
 
2.- DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACI Ó DE SEGURETAT 
I SALUT EN EL TREBALL. 

2.1.- INTRODUCCIÓ. 
 
 La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és 
la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats 
precís per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront 
dels riscos derivats de les condicions de treball. 
 
 D’acord amb l’article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries  les que 
fixaran les mesures mínimes que han d’adaptar-se per a l'adequada protecció dels 
treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que als llocs de 
treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos 
no puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva. 
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 Per tot allò que s’ha exposat, el Real Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1.997 
estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització de  seguretat i de 
salut en el treball , entenent com tals aquelles senyalitzacions que referides a un 
objecte, activitat o situació determinada, proporcionen una indicació o una obligació 
relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de panell, 
un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual. 
 

2.2.- OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI. 
 
 L’elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o 
dispositius de senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la 
senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en compte: 
 
 

- Les característiques del senyal. 
- Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se. 
- L’extensió de la zona a cobrir. 
- El nombre de treballadors afectats. 

 
 Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originen risc 
de caiguda de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, 
presència de matèries inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, podrà optar-se 
per un senyal d’advertència de forma triangular, amb un pictograma característic de 
color negre sobre fons grocs i bords negres. 
 
 Les vies de circulació de vehicles hauran d’estar delimitades amb claredat 
mitjançant franges contínues de color blanc o groc. 
 
 Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color roig. 
 
 La senyalització per a la localització i identificació de les vies d’evacuació i dels 
equips de salvament o socors (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal 
de forma quadrada o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc 
sobre fons verd. 
 
 La senyalització dirigida a alertar els treballadors o a tercers de l’aparició d’una 
situació de perill i de la consegüent i urgent necessitat d’actuar d’una forma 
determinada o d’evacuar la zona de perill, es realitzarà mitjançant un senyal lluminós, 
un senyal acústic o una comunicació verbal. 
 
 Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i 
verificats regularment. 
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3.- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A  LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL. 

3.1.- INTRODUCCIÓ. 
 
 La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és 
la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats 
precís per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront 
dels riscos derivats de les condicions de treball. 
 
 D’acord amb l’article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries  les que 
fixaran les mesures mínimes que han d’adaptar-se per a l'adequada protecció dels 
treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o 
utilització dels equips de treball llocs a disposició dels treballadors a l’empresa o 
centre de treball no es deriven riscos per a la seguretat o salut dels mateixos. 
 
 Per tot allò que s’ha exposat, el Real Decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball , entenent com tals qualsevol màquina, aparell, 
instrument o instal·lació utilitzat en el treball. 
 

3.2.- OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI. 
 
 L’empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que 
es posen a disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-
se i convenientment adaptats al mateix, de forma que garanteixin la seguretat i la 
salut dels treballadors en utilitzar els dits equips. 
 
 Haurà d’utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o 
reglamentària que els sigui d’aplicació. 
 
 Per a l’elecció dels equips de treball l’empresari haurà de tenir en compte els 
següents factors: 
 

- Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar. 
- Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors al lloc de 

treball. 
- Si és procedent, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per 

treballadors discapacitats. 
 
 Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, 
els equips de treball es conserven durant tot el temps d’utilització en unes condicions 
adequades. Totes les operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o 
reparació dels equips de treball es realitzarà després d’haver aturat o desconnectat 
l’equip. Aquestes operacions hauran de ser encomanades al personal especialment 
capacitat per a això. L’empresari haurà de garantir que els treballadors reben una 
formació i informació adequades als riscos derivats dels equips de treball. La 
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informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de contenir, com a mínim, 
les indicacions relatives a: 
 

- Les condicions i forma correcta d’utilització dels equips de treball, tenint en 
compte les instruccions del fabricant, així com les situacions o formes 
d’utilització anormals i perilloses que puguin preveure’ls. 

- Les conclusions que, si és procedent, es puguin obtenir de l’experiència 
adquirida en la utilització dels equips de treball. 

 

3.2.1.- DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES AL S EQUIPS DE 
TREBALL. 
 
 Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tinguin alguna incidència en la 
seguretat hauran de ser clarament visibles i identificables i no hauran de traginar 
riscos com a conseqüència d’una manipulació involuntària. 
 
 Cada equip de treball haurà d’estar proveït d’un òrgan d’accionament que 
permetrà la seva aturada total en condicions de seguretat. 
  
 Qualsevol equip de treball que comporta risc de caiguda d’objectes o de 
projeccions haurà d’estar proveït de dispositius de protecció adequats als dits riscos. 
 
 Qualsevol equip de treball que comporta risc per emanació de gasos, vapors o 
líquids o per emissió de pols haurà d’estar proveït de dispositius adequats de captació 
o extracció prop de la font emissora corresponent. 
 
 Si fora necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de 
treball i els seus elements hauran d’estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. 
 
 Quan els elements mòbils d’un equip de treball puguin comportar risc d’accident 
per contacte mecànic, hauran d’anar equipats amb resguards o dispositius que 
impedeixin l’accés a les zones perilloses. 
 
 Les zones i punts de treball o manteniment d’un equip de treball hauran d’estar 
adequadament il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se. 
  
 Les parts d’un equip de treball que aconsegueixin temperatures elevades o molt 
baixes hauran d’estar protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la 
proximitat dels treballadors. 
 
 Tot equip de treball haurà de ser adequat per a protegir als treballadors exposats 
contra el risc de contacte directe o indirecte de l’electricitat i els que comporten risc 
per soroll, vibracions o radiacions haurà de disposar de les proteccions o dispositius 
adequats per a limitar, en la mesura que es pugui, la generació i propagació d’aquests 
agents físics. 
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 Les eines manuals hauran d’estar construïdes amb materials resistents i la unió 
entre els seus elements haurà de ser ferm, de manera que s’eviten les ruptures o 
projeccions dels mateixos. 
 
 La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les 
instruccions facilitades pel fabricant, comprovant-se abans de l’inicií la tasca que totes 
les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades. 
 
 Hauran de prendre’s les mesures necessàries per a evitar l'atrapament del cabell, 
robes de treball o altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre 
als equips a sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions excessives. 
 

3.2.2.- DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES  Als EQUIPS DE 
TREBALL VAIG MOURE’LS.  
 
 Els equips amb treballadors transportats hauran d’evitar el contacte d’aquests 
amb rodes i erugues i l'aprisionament per les mateixes. Per a això disposaran d’una 
estructura de protecció que impedeixi que l’equip de treball inclina més d’un quart de 
volta o una estructura que garanteixi un espai suficient al voltant dels treballadors 
transportats quan l’equip pugui inclinar-se més d’un quart de volta. No es requeriran 
aquestes estructures de protecció quan l’equip de treball es troba estabilitzat durant la 
seva ocupació. 
 
 Els carretons elevadors hauran d’estar preparats mitjançant la instal·lació d’una 
cabina per al conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una 
estructura que garanteixi que, en cas de bolcada, quedi espai suficient per al 
treballador entre el sòl i determinades parts del dit carretó i una estructura que 
mantingui el treballador sobre el seient de conducció en bones condicions. 
  
 Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenada i 
aturada, amb dispositius per a garantir una visibilitat adequada i amb una 
senyalització acústica d’advertència. En qualsevol cas, la seva conducció estarà 
reservada als treballadors que hagin rebut una informació específica. 
 

3.2.3.- DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES  Als EQUIPS DE 
TREBALL PER A ELEVACIÓ DE CÀRREGUES. 
 
 Hauran d’estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d’alçar i 
les tensions induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els 
aparells d’hissar estaran equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, 
els motors elèctrics estaran proveïts de limitadors d’altura i del pes, els ganxos de 
subjecció seran d’acer amb ”pestells de seguretat“ i els carrils per a desplaçament 
estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant topalls de seguretat de 
final de carrera elèctrics. 
 
 Haurà de figurar clarament la càrrega nominal. 
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 Hauran d’instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en 
picat, se solti o es desvií involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, 
s’evitarà la presència de treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d’anar 
equipades amb cabines per a treballadors haurà d'evitar-se la caiguda d’aquestes, la 
seva xafada o xoc. 
 
 Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran 
interromputs sota règim de vents superiors als 60 km/h. 
 

3.2.4.- DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES  Als EQUIPS DE 
TREBALL PER A MOVIMENT DE TERRES I MAQUINÀRIA PESAD A EN 
GENERAL. 
 
 Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa 
cap a endavant i de retrocés, servofrens, fre de ma, botzina automàtica de retrocés, 
retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat antiblocatge i antiimpactes i un 
extintor. 
 
 Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d’acció de la maquinària de 
moviment de terres, per a evitar els riscos per atropellament. 
 
 Durant el temps d’aturada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb 
"senyals de perill", per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament 
durant la posada en marxa. 
 
 Si es produirà contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà immòbil 
al seu lloc i sol·licitarà auxili per mitjà de les botzines. De ser possible el bot sense risc 
de contacte elèctric, el maquinista saltarà fora de la màquina sense tocar, a l’uníson, 
la màquina i el terreny. 
 
 Abans de l’abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en 
contacte amb el paviment (el ganivet, casset, etc.), lloc el fre de mà i aturat el motor 
extraient la clau de contacte per a evitar els riscos per fallades del sistema hidràulic. 
 
 Les passarel·les i escalons d’accés per a conducció o manteniment romandran 
nets de graves, fangs i oli, per a evitar els riscos de caiguda. 
 
 Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de 
terres, per a evitar els riscos de caigudes o d’atropellaments. 
 
 S’instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, sota de la coronació dels 
talls (talussos o terraplens) als que ha d’aproximar-se la maquinària emprada en el 
moviment de terres, per a evitar els riscos per caiguda de la màquina. 
 
 Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de 
banderoles i senyals normalitzats de tràfic. 
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 Es prohibeix l’arreplegat de terres a menys de 2 m. del bord de l’excavació 
(com a norma general). 
 
 No s’ha de fumar quan s’abasteixi de combustible la màquina, perquè podria 
inflamar-se. En realitzar la dita tasca el motor haurà de romandre aturat. 
 
 Es prohibeix realitzar treballs en un radi de 10 m entorn a les màquines de clava, 
en prevenció de cops i atropellaments. 
 
 Les cintes transportadores estaran dotades de corredor lateral de visita de 60 cm 
d’amplària i baranes de protecció d’aquest de 90 cm d’altura. Estaran dotades 
d’encausadores antidespreniments d’objectes per sobreïxi de materials. Sota les 
cintes, en tot el seu recorregut, s’instal·laran safates de recollida d’objectes 
despresos. 
 
 Els compressors seran dels cridats ”silenciosos“ en la intenció de disminuir el 
nivell de soroll. La zona dedicada per a la ubicació del compressor quedarà 
acordonada en un radi de 4 m. Les mànegues estaran en perfectes condicions d’ús, 
és a dir, sense esquerdes ni desgastos que puguin produir una rebentada. 
 
 Cada tall amb martells pneumàtics, estarà treballat per dues quadrilles que es 
rellevaran cada hora, en prevenció de lesions per permanència continuada rebent 
vibracions. Els picassons mecànics es guiaran avançant frontalment, evitant els 
desplaçaments laterals. Per a realitzar aquestes tasques s’utilitzarà faixa elàstica de 
protecció de cintura, munyequeres ben ajustades, bótes de seguretat, cascos 
antisoroll i una màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 

3.2.5.- DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES  A LA MAQUINÀRIA 
EINA. 
 
 Les màquines-eines estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i 
els seus motors elèctrics estaran protegits per la carcassa. 
 
 Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 
antiprojeccions. 
 
 Les que s’utilitzen en ambients inflamables o explosius estaran protegides 
mitjançant carcasses antideflagrants. Es prohibeix la utilització de màquines 
accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o de ventilació insuficient. 
 
 Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per a evitar els riscos de caigudes i els 
elèctrics. 
 
 Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 
lux. 
 
 En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s’utilitzaran en via humida les 
eines que el produeixin. Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i 
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serres de disc manual no s’ubicaran a distàncies inferiors a tres metres del bord dels 
forjats, amb l’excepció de què estiguin clarament protegits (xarxes o baranes, pitets 
de rematada, etc). En cap concepte es retirarà la protecció del disc de tall, utilitzant-se 
en tot moment ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. Com a normal general, 
s’hauran d’extreure els claus o parts metàl·liques clavades en l’element a tallar. 
 
 Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran tirs inclinats, s’haurà de verificar que 
no hi ha ningú a l’altre costat de l’objecte sobre el qual es dispara, s’evitarà clavar 
sobre fàbriques de rajola buida i s’assegurarà l’equilibri de la persona abans 
d’efectuar el tir. 
 
 Per a la utilització dels trepants portàtils i rozadores elèctriques s’escolliran 
sempre les broques i discos adequats al material a trepar, s’evitarà realitzar trepants 
en una sola maniobra i trepants o fregades inclinades a pols i es tractarà no rescalfar 
les broques i discos. 
 
 En les tasques de soldadura per arc elèctric s’utilitzarà elm del soldar o pantalla 
de mà, no es mirarà directament a l’arc voltaic, no es tocaran les peces recentment 
soldades, se soldarà en un lloc ventilat, es verificarà la inexistència de persones en 
l’entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà directament la pinça al sòl o sobre la 
perfilaria, es triarà l’elèctrode adequada per al cordó a executar i se suspendran els 
treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de 
pluges. 
 
 En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejant ampolles de gasos 
diferents, aquests es transportaran sobre bateres engabiades en posició vertical i 
lligades, no s’ubicaran al sol ni en posició inclinada i les misteles estaran dotades de 
vàlvules antirretroces de la flama. Si es desprenen pintures es treballarà amb 
màscara protectora i es farà a l’aire lliure o en un local ventilat. 
 
 
4.- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES  OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

4.1.- INTRODUCCIÓ. 
 
 La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és 
la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats 
precís per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront 
dels riscos derivats de les condicions de treball. 
 
 D’acord amb l’article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries  les que 
fixaran les mesures mínimes que han d’adaptar-se per a l'adequada protecció dels 
treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament les destinades a garantir la 
seguretat i la salut a les obres de construcció. 
 
 Per tot allò que s’ha exposat, el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les ob res de 
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construcció , entenent com tals qualsevol obra, pública o privada, en la que 
s’efectuen treballs de construcció o enginyeria civil. 
 
 L’obra en projecte referent a l’execució d’una Xarxa de distribució en Baixa 
Tensió es troba inclosa en l'Annex I de la dita legislació, amb la classificació a) 
Excavació, b) Moviment de terres, c) Construcció, e ) Condicionament o 
instal·lació, k) Manteniment i l) Treballs de pintu ra i de neteja . 
 
 En tractar-se d’una obra amb les següents condicions: 
 

a) El pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 
12.478.950.000 d’euros. 

b) La duració estimada és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors en l’obra, és inferior a 500. 

 
 Per tot allò que s’ha indicat, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció 
del projecte s’elabori un estudi bàsic de seguretat i salut . Cas de superar-se alguna 
de les condicions citades anteriorment haurà de realitzar-se un estudi complet de 
seguretat i salut. 
 

4.2.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

4.2.1.- RISCOS MES FREQÜENTS A LES OBRES DE CONSTRU CCIÓ. 
 
 Els Oficis més comuns a l’obra en projecte són els següents: 
 

- Moviment de terres. Excavació de pous i rases. 
- Farcit de terres. 
- Encofrats. 
- Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 
- Treballs de manipulació del formigó. 
- Muntatge d’estructura metàl·lica 
- Muntatge de prefabricats. 
- Obra. 
- Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d’obra. 

 
 Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els descrits a continuació: 
 

- Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús 
adequat, per variació de la humitat del terreny, etc).  

- Riscos derivats del maneig de màquines-eines i maquinària pesada en general. 
- Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a 

moviment de terres. 
- Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils. 
- Els derivats dels treballs pulverulents. 
- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc). 
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- Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc. 
- Talls i ferides en mans i peus, xafades, entrebancs i torçades en caminar sobre 

les armadures. 
- Afonaments, ruptura o rebentada d’encofrats, fallades d'entibacions. 
- Contactes amb l’energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, 

cremades, etc. 
- Cossos estranys als ulls, etc. 
- Agressió per soroll i vibracions en tot el cos. 
- Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultravioleta, infraroja. 
- Agressió mecànica per projecció de partícules. 
- Cops. 
- Talls per objectes i/o eines. 
- Incendi i explosions. 
- Risc per sobreesforços musculars i mals gestos. 
- Càrrega de treball física. 
- Deficient il·luminació. 
- Efecte psicofisiològic d’horaris i torn. 

 

4.2.2.- MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL. 
  
 S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos 
(bolcada, atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill d’incendi, 
materials inflamables, prohibit fumar, etc), així com les mesures preventives previstes 
(ús obligatori del casc, ús obligatori de les bótes de seguretat, ús obligatori de guants, 
ús obligatori de cinturó de seguretat, etc). 
 
 S’habilitaran zones o estades per a l’arreplega de material i útils (ferralla, 
perfilaria metàl·lica, peces prefabricades, material elèctric, etc). 
  
 Es procurarà que els treballs es realitzen en superfícies seques i netes, 
utilitzant els elements de protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant 
reforçat per a protecció de cops als peus, casc de protecció per al cap i cinturó de 
seguretat. 
 
 El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts 
mitjançant alligats, i es guiaran per tres operaris, dos d’ells guiaran la càrrega i el 
tercer ordenarà les maniobres. 
 
 El transport d’elements pesats es farà sobre carretó de mà i així evitar 
sobreesforços. 
 
 Els bastides sobre burriquets, per a treballs en altura, tindran sempre 
plataformes de treball d’amplària no inferior a 60 cm (3 taulers travats entre si), 
prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons, caixes de materials, banyeres, 
etc. 
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 S’estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en 
què enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de 
realitzar treballs en altura. 
 
 La distribució de màquines, equips i materials als locals de treball serà 
l'adequada, delimitant les zones d’operació i pas, els espais destinats a llocs de 
treball, les separacions entre màquines i equips, etc. 
 
 L’àrea de treball estarà a l’abast normal de la mà, sense necessitat d’executar 
moviments forçats. 
 
 Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan 
en posició inestable. 
 
 S’evitaran les distàncies massa grans d’elevació, descens o transport, així com 
un ritme massa alt de treball. 
 
 Es tractarà que la càrrega i el seu volum permeten agafar-la amb facilitat. 
 
 Es recomana evitar els fangars, en prevenció d’accidents. 
 
 S’ha de seleccionar l’eina correcta per al treball a realitzar, mantenint en bon 
estat i ús correcte d’aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc 
segur. 
 
 La il·luminació per a desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn 
dels 100 lux. 
 
 És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes en 
comprendre entre elles quantitats d’aire que milloren l’aïllament al fred. Ocupació de 
guants, bótes i orelleres. Es resguardarà el treballador de vents mitjançant 
apantallaments i s’evitarà que la roba de treball s'empapi de líquids evaporables. 
 
 Si el treballador patis estres tèrmic s’han de modificar les condicions de treball, 
a fi de disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d’aire, apantallar la calor per 
radiació, dotar el treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i 
locions solars), vigilar que la ingesta d’aigua tingui quantitats moderades de sal i 
establir descansos de recuperació si les solucions anteriors no són suficients. 
 
 L’aportació alimentària calòrica ha de ser prou per a compensar la despesa 
derivada de l’activitat i de les contraccions musculars. 
 
 Per a evitar el contacte elèctric directe s’utilitzarà el sistema de separació per 
distància o allunyament de les parts actives fins una zona no accessible pel 
treballador, interposició d’obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes 
per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives. 
 
 Per a evitar el contacte elèctric indirecte s’utilitzarà el sistema de posada a 
terra de les masses (conductors de protecció, línies d’enllaç amb terra i elèctrodes 
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artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de 
sensibilitat adequada a les condicions d’humitat i resistència de terra de la instal·lació 
provisional). 
 
 Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primers auxilis puguin 
prestar-se en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. 
 

4.2.3.- MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA 
OFICI 
 
MOVIMENT DE TERRES. EXCAVACIÓ DE POUS I RASES.  
 
 Abans de l’inicií dels treballs, s’inspeccionarà el tall a fi de detectar possibles 
esquerdes o moviments del terreny. 
 
 Es prohibirà l’arreplegat de terres o de materials a menys de dos metres del bord 
de l’excavació, per a evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, 
senyalitzant-se a més mitjançant una línia aquesta distància de seguretat. 
 
 S’eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts de l’excavació que per la seva 
situació ofereixin el risc de despreniment. 
 
 La maquinària estarà dotada d’escalons i agafador per a pujar o baixar de la 
cabina de control. No s’utilitzarà com a suport per a pujar a la cabina les llandes, 
cobertes, cadenes i parafangs. 
 
 Els desplaçaments per l’interior de l’obra es realitzaran per camins senyalitzats. 
 
 S’utilitzaran xarxes tenses o maces electrosoldat situades sobre els talussos, 
amb una solapa mínim de 2 m. 
 
 La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació a la vora de 
l’excavació no superior als 3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats. 
 
 Es conservaran els camions de circulació interna cobrint clots, eliminant 
blassos i compactant mitjançant rases. 
 
 L’accés i sortida dels pous i rases s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, 
ancorada en la part superior del pou, que estarà proveïda de zapatas antilliscants. 
 
 Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., s’estibarà (o 
encamisarà) el perímetre en prevenció d’afonaments. 
 
 S’efectuarà el traga immediat de les aigües que afloren (o cauen) a l’interior de 
les rases, per a evitar que s’altera l’estabilitat dels talussos. 
 
 En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les següents 
condicions: 
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  Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall 
de fluid i posada a terra dels cables, abans de realitzar els treballs. 
 
 La línia elèctrica que afecta a l’obra serà desviada del seu actual traçat al límit 
marcat en els plans. 
 
 La distància  de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l’obra, 
queda fixada en 5 m., en zones accessibles durant la construcció. 
 
 Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l’electricitat 
en proximitat amb la línia elèctrica. 
 
FARCIT DE TERRES. 
 
  Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en 
nombre superior als seients existents a l’interior. 
 
 Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a evitar 
les polsegueres. Especialment si s’ha de conduir per vies públiques, carrers i 
carreteres. 
 
 S’instal·larà, en el bord dels terraplens d’abocament, sòlids topalls de limitació 
de recorregut per a l’abocament en retrocés. 
 
 Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. entorn 
de les compactadores i apisonadores en funcionament.  
 
 Els vehicles de compactació i piconat, aniran proveïts de cabina de seguretat 
de protecció en cas de bolcada. 
 
TREBALLS AMB FERRALLA, MANIPULACIÓ I POSADA EN OBRA . 
 
 Els paquets de redons s’emmagatzemarà en posició horitzontal sobre 
dorments de fusta capa a capa, evitant-se les altures de les piles superiors al 1'50 m. 
S’efectuarà un agranat diari de puntes, fils d’aram i retalls de ferralla entorn del banc 
(o bancs, burriquets, etc.) de treball. 
 
 Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posició vertical. 
  
 Es prohibeix enfilar per les armadures en qualsevol cas. 
 
 Es prohibeix el muntatge de rases perimetrals, sense abans estar correctament 
instal·lades les xarxes de protecció. 
 
 S’evitarà, en la mesura que es pugui, caminar pels fossats dels encofrats de 
jàsseres o bigues. 
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TREBALLS DE MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ.  
 
 S’instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en 
evitació de bolcades. 
 
 Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. del 
bord de l’excavació. 
 
 Es prohibeix carregar el poal per damunt de la càrrega màxima admissible de 
la grua que el sustenta. 
 
 Es procurarà no colpejar amb el poal els encofrats, ni les estivacions. 
 
 La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, 
prostrant-se las partes susceptibles de moviment. 
 
 Per a vibrar el formigó des de posiciones sobre la cimentació que es 
formigonarà, s’establiran plataformes de treball mòbils formats per un mínim de tres 
taulers, que es disposaran perpendicularment a l’eix de la rasa o zapata. 
 
MUNTATGE D’ELEMENTS METÀL·LICS.  
 
 Els elements metàl·lics (bàculs, pals, etc) s’apilaran ordenadament sobre 
dorments de fusta de suport de càrregues, establint capes fins una altura no superior 
al 1'50 m. 
 
 Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l’interior d’una 
guindola de soldador, proveïda d’una barana perimetral d'1 m. d’altura formada per 
passamans, barra intermèdia i sòcol. El soldador, a més, amarrarà el mosquetó del 
cinturó a un cable de seguretat, o a argolles soldades a l’efecte en la perfilaríem. 
 
 Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de càrregues 
suspeses. 
 
 Es prohibeix la permanència d’operaris directament sota talls de soldadura. 
 
 El ascens o descens, es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de 
zapatas antilliscants i ganxos de colgué e immobilitat disposat de tal forma que 
sobrepassi l’escala 1 m. l’altura de desembarcament. 
 
 El risc de caiguda al  buit es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca 
(o de safata). 
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MUNTATGE DE PREFABRICATS.  
 
 El risc de caiguda des d’altura, s’evitarà realitzant els treballs de recepció i 
instal·lació del prefabricat des de l’interior d’ona plataforma de treball rodejada de 
baranes de 90 cm., d’altura, formades per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 
cm., sobre bastides (metàl·lics, tubulars de burriquets). 
 Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en 
prevenció del risc d’afonament. 
  
 Els prefabricats s’arreplegaran en posició horitzontal sobre dorments disposats 
per capes de tal forma que no danyin els elements d’enganxall per al seu hissat. 
 
 Es paralitzarà la labor de instal·lacions dels prefabricats sota règim de vents 
superiors a 60 Km/h. 
 
OBRA.  
 
 Les runes i enderrocs s’evacuaran diàriament, per a evitar el risc de petjades 
sobre materials. 
 
PINTURA I ENVERNISSATS. 
 
 Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors 
inflamables amb els recipients mal o incompletament tancats, per a evitar accidents 
per generació d’atmosferes tòxiques o explosives. 
 
 Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls en 
què s’empren pintures inflamables, per a evitar el risc d’explosió o d’incendi. 
 
 S’estendran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de l’estructura, per a 
evitar el risc de caiguda des d’altures. 
 
 Es prohibeix la connexió d’aparells de càrrega accionats elèctricament (ponts 
grua per exemple) durant les operacions de pintura de carrils, suports, topes, baranes, 
etc., en prevenció d'atrapaments o caigudes des d’altura. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA.  
 
El muntatge d’aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció 
dels riscos per muntatges incorrectes. 
 
 El calibre o secció del cablejat serà sempre l’adequa’t per a la càrrega elèctrica 
que ha de suportar. 
 
 Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables 
(esgarrons, repelassos i assimilables). No s’admetran trams defectuosos. 
 
 La distribució general des del quadre general d’obra als quadres secundaris, 
s’efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 
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 L’estesa dels cables i mànegues, s’efectuarà a una altura mínima de 2 m. als 
llocs peatonals i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
 
 Els entroncaments provisionals entre mànegues, s’executaran mitjançant 
connexions normalitzades estanques antihumitat. 
 
 Les mànegues de "allargador" per ser provisionals i de curta estada poden 
emportar-se esteses pel sòl, però acostades als paraments verticals. 
 
 Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, proveïdes de 
porta d’entrada amb pany de seguretat. 
 
 Els quadres elèctrics metàl·lics tindrà la carcassa connectada a terra. 
 
 Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als 
paraments verticals o bé a "peus drets" ferms. 
 
 Les maniobres a executar al quadre elèctric general s’efectuaran pujat a una 
banqueta de maniobra o estoreta aïllant. 
 
 Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions 
normalitzades blindades per a intempèrie. 
 
 La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per a evitar 
els contactes elèctrics directes. 
 
 Els interruptors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents 
sensibilitats: 
 
 300 mA. Alimentació a la maquinària. 
 30 mA.  Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 
 30 mA.  Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat. 
 
 Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
 
 El neutre de la instal·lació estarà lloc a terra. 
 
 La presa de terra s’efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre 
general. 
 
 El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i 
verd. Es prohibeix expressament utilitzar-lo per a altres usos. 
 
 La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma: 
 

- Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la 
bombeta dotada de ganxo de penja a la paret, mànega antihumitat, clavilla de 
connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24 V. 
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- La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des 
de la superfície de suport dels operaris al lloc de treball. 

- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà croada a fi de 
disminuir ombres. 

- Les zones de pas de l’obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons 
foscos. 

 
 No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d’aigua.  
 
 No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, 
poden pelar-se i produir accidents. 
 
 No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb 
elements longitudinals transportats a muscle (perxes, regles, escales de mà i 
assimilables). La inclinació de la peça pot arribar a produir-se el contacte elèctric. 
 

4.3.- DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALU T DURANT 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
 Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, que serà un 
tècnic competent integrat en la direcció facultativa. 
 
 Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d’aquest 
seran assumides per la direcció facultativa. 
 
 En aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un 
pla de seguretat i salut en el treball en què s’analitzen, estudien, desenvolupen i 
complementen les previsions contingudes en l’estudi desenvolupat en el projecte, en 
funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 
 
 Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a 
l’autoritat laboral competent. 
 
 
5.- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELAT IVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ  INDIVIDUAL. 

5.1.- INTRODUCCIÓ. 
 
 La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el 
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de 
treball. 
 
 Així són les normes de desenvolupament reglamentari  les que han de fixar 
les mesures mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels 
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treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels 
treballadors en el treball d’equips de protecció individual que els protegeixin 
adequadament d’aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin 
evitar-se o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o 
l’adopció de mesures d’organització en el treball. 
 

5.2.- OBLIGACIONS GENERALS DE L’EMPRESARI. 
 
 Farà obligatori l’ús dels equips de protecció individual que a continuació es 
desenvolupen. 
 

5.2.1.- PROTECTORS DEL CAP. 
 

- Casc de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, a fi de 
protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics. 

- Protectors auditius acoblables als casc de protecció. 
- Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols. 
- Màscara antipols amb filtres protectors. 
- Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica. 

 

5.2.2.- PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS. 
 

- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
- Guants de goma fins, per a operaris que treballen amb formigó. 
- Guants dielèctrics per a BT. 
- Guants de soldador. 
- Munyequeres. 
- Mànec aïllant de protecció en les ferramentes. 

 

5.2.3.- PROTECTORS DE PEUS I CAMES. 
 

- Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions 
mecàniques. 

- Bótes dielèctriques per a BT 
- Bótes de protecció impermeables. 
- Polaines de soldador. 
- Genolleres. 

 

 

 
 



MARIA DEL ROSER PINYOT COLL 

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA XARXA AERIA DE BT 0.4 kV ALIMENTADA DEL CT-N2604  

 

 
Salvador Gol Moyano.      Enginyer Tècnic Industrial.      Col·legiat núm. 14.455                   Pagina 55 

5.2.4.- PROTECTORS DEL COS. 
 

- Crema de protecció i pomades. 
- Jupetins, jaquetes i manils de cuir per a protecció de les agressions 

mecàniques. 
- Vestit impermeable de treball. 
- Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A. 
- Faixes i cinturons antivibracions. 
- Perxa de BT. 
- Banqueta aïllant classe I per a maniobra de BT 
- Llanterna individual de situació. 
- Comprovador de tensió. 
 
 

A MANRESA, NOVEMBRE de 2.016 
        
  
 
El Tècnic Responsable  Sr.   
Salvador Gol i Moyano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de Col·legiat  14.455 
Enginyer Tècnic Industrial 
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IV. PLEC DE CONDICIONS 
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1.- OBJECTE 
 
 Aquest Plec de Condicions determina els requisits a què s'ha d'ajustar 
l'execució d'instal·lacions per a la distribució d'energia elèctrica les característiques 
tècniques de la qual estaran especificades en el corresponent Projecte. 
 
2.- CAMP D'APLICACIÓ 
 
 Aquest Plec de Condicions es refereix a la construcció de xarxes 
subterrànies de baixa tensió. 
 
3.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 El Contractista està obligat al compliment de la Reglamentació del Treball 
corresponent, la contractació de l’assegurança Obligatòria, Subsidi familiar i de 
vellesa, Assegurança de Malaltia i totes aquelles reglamentacions de caràcter social 
vigents o que d'ara endavant es dicten. En particular, haurà de complir el que disposa 
la Norma UNE 24042 ”Contractació d'Obres. Condicions Generals“, sempre que no el 
modifiqui el present Plec de Condicions. 
 
 El Contractista haurà d'estar classificat, segons Orde del Ministeri 
d'Hisenda, en el Grup, Subgrup i Categoria corresponents al Projecte i que es fixarà 
en el Plec de Condicions Particulars, en el cas que procedeixi. 
 
 

3.1.- CONDICIONS FACULTATIVES LEGALS 
 
Les obres del Projecte, a més del que prescriu el present Plec de Condicions, es 
regiran pel que especifica: 
 
a) Reglamentació General de Contractació segons Decret 3410/75, de 25 de 
novembre. 
 
b) Plec de Condicions Generals per a la Contractació d'Obres Públiques aprovat per 
Decret 3854/70, de 31 de desembre. 
 
c) Article 1588 i següents del Codi Civil, en els casos que sigui procedent la seva 
aplicació al contracte que es tracti. 
 
d) Real Decret 1955/2000 d'1 de Desembre, pel qual es regulen les Activitats de 
Transport, Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments 
d'Autorització d'Instal·lacions d'Energia Elèctrica. 
 
e) Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (Real Decret 842/2002 de 2 d'Agost del 2002).  
 
f) Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos laborals i RD 162/97 
sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les Obres de 
Construcció. 
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3.2.- SEGURETAT EN EL TREBALL 
 
 El Contractista està obligat a complir les condicions que s'indiquen en 
l'apartat ”f“ del paràgraf 3.1. d'Aquest Plec de Condicions i quantes en aquesta 
matèria fossin de pertinent aplicació. 
 
 Així mateix, haurà de proveir quant fora necessari per al manteniment de 
les màquines, eines, materials i útils de treball en degudes condicions de seguretat. 
 
 Mentres els operaris treballen en circuits o equips en tensió o en la seva 
proximitat, usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari 
d'objectes de metall; els metres, regles, mànecs de setrills, útils netejadors, etc. que 
s'utilitzen no han de ser de material conductor. Es portaran les eines o equips en 
bosses i s'utilitzarà calçat aïllant o almenys sense eines ni claus en soles. 
 
 El personal de la Contracta ve obligat a usar tots els dispositius i mitjans de 
protecció personal, eines i penyores de seguretat exigits per a eliminar o reduir els 
riscos professionals tals com casc,  ulleres, banqueta aïllant, etc. podent el Director 
d'Obra suspendre els treballs, si estima que el personal de la Contracta està exposat 
a perills que són corregibles. 
 
 El Director d'Obra podrà exigir del Contractista, ordenant-lo per escrit, el 
cessament en l'obra de qualsevol empleat o obrer que, per imprudència temerària, 
fora capaç de produir accidents que fessin perillar la integritat física del propi 
treballador o dels seus companys. 
 
 El Director d'Obra podrà exigir del Contractista en qualsevol moment, 
abans o després de la iniciació dels treballs, que presenti els documents acreditatius 
d'haver formalitzat els règims de Seguretat Social de tota classe (afiliació, accident, 
malaltia, etc.) en la forma legalment establida. 
 

3.3.- SEGURETAT PUBLICA 
 
 El Contractista haurà de prendre totes les precaucions màxima en totes les 
operacions i usos d'equips per a protegir a les persones, animals i coses dels perills 
procedents del treball, sent del seu compte les responsabilitats que per tals accidents 
s'ocasionen. 
 
 El Contractista mantindrà pòlissa d'Assegurances que protegeixi prou a ell i 
als seus empleats o obrers enfront de les responsabilitats per danys, responsabilitat 
civil, etc. que en l'un i l'altre pogueren incórrer per al Contractista o per a tercers, com 
a conseqüència de l'execució dels treballs. 

3.4.- EXECUCIÓ DEL TREBALL 
 
 Correspon al Contractista la responsabilitat en l'execució dels treballs que 
hauran de realitzar-se conforme al projecte. 
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3.5.-  TRAÇAT 
 
 Les canalitzacions, excepte casos de força major, s'executaran en terrenys 
de domini públic, sota les voreres o calçades, evitant angles pronunciats. El traçat 
serà el més rectilini possible, paral·lel en tota la seva longitud a la vorada o façanes 
dels edificis principals. 
 
 Abans de començar els treballs, es marcaran en el paviment les zones on 
s'obriran les rases, marcant tant la seva amplària com la seva longitud i les zones on 
es deixen claus per a la contenció del terreny. Si hi ha hagut possibilitat de conèixer 
les connexions d'altres serveis a les finques construïdes, s'indicaran les seves 
situacions a fi de prendre les precaucions necessàries. 
 
 Abans de procedir a l'obertura de rases s'obriran cates de reconeixement 
per a confirmar o rectificar el traçat previst, marcant sobre terreny amb el tècnic de 
companyia el traçat de la mateixa seguint el procediment establert a l’ordre Ordre TIC 
341/2003 de 22 de Juliol. 
 
 S'estudiarà la senyalització d'acord amb les normes municipals i es 
determinaran les proteccions precises tant de la rasa com dels passos que siguin 
necessaris per als accessos als portals, comerços, garatges, etc., així com les xapes 
de ferro que hagin de col·locar-se sobre la rasa per al pas de vehicles. 
 
 Al marcar el traçat de les rases es tindrà en compte el radi mínim que cal 
deixar en la corba d'acord amb la secció del conductor o conductors que es vagin a 
canalitzar. 
 

3.6.- OBERTURA DE RASES 
 
 Les rases es faran verticals fins a la profunditat triada, col·locant-se en els 
casos en què la naturalesa del terreny el faci precís. 
 
 Es procurarà deixar un pas de 50 cm entre la rasa i les terres extretes, a fi 
de facilitar la circulació del personal de l'obra i evitar la caiguda de terres en la rasa. 
 
 S'han de prendre totes les precaucions precises per a no tapar amb terres 
registres de gas, telèfon, boques de reg, albellons, etc. 
 
 Durant l'execució dels treballs en la via pública es deixaran passos 
suficients per a vehicles i vianants, així com els accessos als edificis, comerços i 
garatges. Si és necessari interrompre la circulació es precisarà una autorització 
especial. 
 

Les dimensions mínimes de les rases seran les següents: 
 

o Profunditat de 70 cm i amplària de 40 cm per a canalitzacions de baixa 
tensió sota vorera. 
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o Profunditat de 90 cm i amplària de 60 cm per a canalitzacions de baixa 
tensió sota calçada. 

 
Podem observar el detall de les rases en els plànols del projecte. 

3.7.- CANALITZACIÓ 
 

Els encreuaments de vies públiques o privades es realitzaran amb tubs 
ajustant-se a les següents condicions: 
 
- Es col·locarà en posició horitzontal i recta i estaran formigonats en tota la seva 
longitud. 
 
- Haurà de preveure per a futures ampliacions u o diversos tubs de reserva depenent 
el nombre de la zona i situació de l'encreuament (en cada cas es fixarà el nombre de 
tubs de reserva). 
 
- Els extrems dels tubs en els encreuaments arribaran fins a la vorada de les voreres, 
havent de construir-se en els extrems un tàbic per a la seva fixació. 
 
- En les sortides, el cable se situarà en la part superior del tub, tancant els orificis amb 
poliuretà o guix. 
 
- Sempre que la profunditat de rasa sota la calçada sigui inferior a 60 cm en el cas de 
BT s'utilitzaran xapes o tubs de ferro o altres dispositius que assegurin una resistència 
mecànica equivalent, tenint en compte que dins del mateix tub hauran de col·locar-se 
les tres fases i neutre, i sempre amb la conformitat del tècnic de la companyia 
subministradora. 
  

3.7.1.- RASA 
 
 Quan en una rasa coincideixin cables de diferents tensions se situaran en 
bandes horitzontals a diversos nivell de forma que cada banda s'agrupin cables 
d'igual tensió. 
 
 La separació entre dos cables multipolars o ternes de cables unipolars de 
BT dins d'una mateixa banda serà com a mínim de 10 cm (25 cm si algun dels cables 
és d'AT) 
 
 La profunditat de les respectives bandes de cables dependrà de les 
tensions, de forma que la major profunditat correspongui a la major tensió. 
 

3.7.1.1.- CABLE DIRECTAMENT SOTERRAT 
 
 La profunditat, fins a la part superior del cable, no serà menor de 0,60 m en 
vorera, ni de 0,80 m en calçada. 
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 Quan existeixin impediments que no permetin aconseguir les esmentades 
profunditats, aquestes podran reduir-se, disposant proteccions mecàniques suficients. 
Al contrari, hauran d'augmentar-se quan les condicions així ho exigeixin.. 
 
 Per a aconseguir que el cable quedi correctament instal·lat sense haver rebut 
dany algun, i que ofereixi seguretat enfront d’excavacions fetes per tercers, a la 
instal·lació dels cables se seguiran les instruccions descrites a continuació: 
 

• El llit de la rasa que va a rebre el cable estarà llis i exempt d’arestes vives, 
còdols, pedres, restes de runes, etc. En l’esmenta’t llit es posarà una capa de 
sorra de riu rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o 
partícules terroses, que cobreixi l’amplada total de la rasa amb un gruix de 0,05 
m.  

 
• El cable s’estendrà sobre aquesta capa de sorra i es cobrirà amb una altra 

capa de sorra de 0,10 m de gruix, o sigui que la sorra arribarà fins a 0,20 m per 
damunt del llit de la rasa i cobrirà la seva amplada total, la qual serà suficient 
per mantenir 0,05 m. entre els cables i les parets laterals.  
 

• Sobre la capa anterior es posaran plaques de polietilè (PE) com a protecció 
mecànica.  

 
• A continuació, s’estendrà una altra capa de terra de 0,20 m de gruix, exempta 

de pedres, còdols o runa, piconada per mitjans manuals. Després, s’anirà 
omplint la rasa per capes de 0,15 m, piconada per mitjans mecànics, sent 
compactada cada 0,15 m amb 95% de proctor modificat. Pel damunt seu, i a 
uns 0,10 m del paviment es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi 
de l’existència dels cables elèctrics de BT.  

 

3.7.1.2. CABLE ENTOVAT 
 
 El cable en part o en tot el seu recorregut anirà en l'interior de tubs de PE 
de 160 mm, de superfície interna llisa, sent el seu diàmetre interior no inferior a 
l'indicat en la ITC-BT-21, taula 9. 
 
 Els tubs estaran formigonats en tot el seu recorregut . 
 
 S'ha d'evitar possible acumulació d'aigua o de gas al llarg de la canalització 
situant convenientment pous de fuga en relació al perfil altimètric. 
 
 En els trams rectes, cada 15 o 20 m. segons el tipus de cable, per a facilitar 
la seva estesa es deixaran cates obertes d'una longitud mínima de 2 m. en les que 
s'interromprà la continuïtat de la canonada. 
 
 Una vegada estes el cable, aquestes cates es taparan recobrint prèviament 
el cable amb canals o mitjos tubs, rebent les seves unions amb ciment. 
 
 En els canvis de direcció es construiran arquetes de formigó o rajola, sent 
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les seves dimensions mínimes les necessàries perquè el radi de curvatura d’aquesta 
sigui com a mínim 20 vegades el diàmetre exterior del cable. No s'admetran angles 
inferiors a 90º i encara aquests es limitaran als indispensables. En general, els canvis 
de direcció es faran amb angles grans, sent la longitud mínima (perímetre) de 
l'arqueta de 2 metres. 
 
 En l'arqueta, els tubs quedaran a uns 25 cm. per damunt del fons per a 
permetre la col·locació de corrons en les operacions d'estesa. Una vegada estes el 
cable, els tubs es taponaran amb poliureta o guix de forma que el cable quedi situat 
en la part superior del tub. L'arqueta es reomplirà amb sorra fins a cobrir el cable com 
a mínim. 
 
 La situació dels tubs en l'arqueta serà la que permeti el màxim radi de 
curvatura. 
 
 Les arquetes podran ser enregistrables o tancades. En el primer cas 
hauran de tindre tapes metàl·liques o de formigó armat; proveïdes d'argolles o ganxos 
que faciliten la seva obertura. El fons d'aquestes arquetes serà permeable de forma 
que permeti la filtració de l'aigua de pluja. 
 
 Si les arquetes no són enregistrables es cobriran amb els materials 
necessaris. 
 
 Tant sols s’instal·laran les línies soterrades sota tub als encreuaments de 
calçada, es disposaran a dins de tubs formigonats de PE 160 mm2 segons Normes 
particulars de la Companyia Elèctrica. 
 
 Qualsevol altra configuració o canvi en les canalitzacions soterrades 
entovades, s’haurà de comunicar abans d’iniciar-se el canvi al Tècnic director 
nomenat per l’empresa distribuïdora elèctrica, el qual haurà de donar el vist i plau a la 
nova solució. 
 
 Podem observar el detall de rasa a utilitzar en el plànol de Rases adjuntat al 
projecte, segons Norma tècnica particular aprovada per Endesa. 
 
 S’evitaran, en la mesura que es pugi, els canvis de direcció als tubs.  En els 
punts on es produeixin i per a facilitar la manipulació dels cables, es disposaran 
arquetes amb tapa, enregistrables o no. Per a facilitar l’estesa dels cables, als trams 
rectes s’instal·laran arquetes intermèdies, enregistrables, cegues o simplement cales 
de tir, com a màxim cada 40 m.  Aquesta distància podrà variar-se de forma 
raonable, en funció de derivacions, encreuaments o altres condicionants viaris. Les 
arquetes seran prefabricades o de fàbrica de rajola ceràmica massissa (cítara) 
esquerdejada interiorment, amb tapes de fosa de 60x60 cm i amb un llit de sorra 
absorbent en el fons d’elles. A l’entrada de les arquetes, els tubs hauran de quedar 
degudament segellats en els seus extrems per a evitar l’entrada de rosegadors i 
d’aigua. Si es tracta d’una urbanització de nova construcció, on els carrers i serveis 
han de permetre situar totes les arquetes dins de les voreres, no es permetrà la 
construcció d’elles on existeixi tràfic rodat. 
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 Al llarg de la canalització es col·locarà una cinta de senyalització, que 
adverteixi de l’existència del cable elèctric de baixa tensió. 
 
 No s’instal·larà més d’un circuit per tub. Els tubs hauran de ser de PE de 
diàmetre de 160 mm2 tal que permeti un fàcil allotjament i extracció dels cables o 
conductors aïllats.  
 
TUB DE POLIETILÈ DE 160 mm PER A PROTECCIÓ DE CABLE S SOTERRATS 
 
 Els tubs protectors seran conformes al que estableix la norma UNE-EN 50.086, 
i conforme a la Norma Endesa GE CNL002 Referència 6700144, sent els fabricants 
homologats per l’empresa distribuïdora els que es descriuen a continuació. 
 
 Assaig de qualitat segons norma GE CNL002. 
 
AISCAN ( DPB160) y ( TBN160) 
ASADUR ( ASAFLEX 92079 ) 
EL MATERIAL AILLANT ( TPC 160N ) 
ODI BAKAR ( DECAPLAST TPC 10-B 160 ) 
POLIECO ( ECOCABLE DN 160, 450 N ) 
TUBERÍAS DEL VALLÉS ( PE NOVOTUB 1130B08-1 ) 
TUBERIAS Y PERFILES PLÁSTICOS ( PE Tipo R 160/N ) 
TUBESPA ( PEAD – ONO – 160 ) 
TUBOS PERFILADOS, S.A. (ULTRATP-I 160 ) 
UPONOR ( 138.00.160.006 ) 
 
 En el moment de l’execució de l’obra es triarà el material de la llista anterior 
depenent de la disponibilitat del proveïdor. 
 
 Les característiques mínimes seran les indicades a continuació. 
 
 Tipus de Material    PE ( Polietilè ) 
 Tipus de Construcció   Tub de doble paret ( Interior Llisa, exterior 

Corrugada ) Rígid 
 Dimensions     Diàmetre exterior 160 mm 
      Diàmetre Interior 135 mm ( mínim ) 
 Resistència a la Comprensió  > 450 N 
 Resistència al Impacte   Tipus N ( Us normal ) 
 Color     Vermell 
  
 
 
 Marques al tub    Indelebles, Indicant: 
      Nom o Marca Fabricant, designació, nº de lot 

o les dues ultimes xifres del any de fabricació 
y norma UNE EN 50086-2-4 

 Resta de Característiques  Segons Norma GE CNL002 
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3.7.2.- ENCREUAMENTS 
 

3.7.2.1.- CARRERS I CARRETERES 
 
 Els cables es col·locaran al interior de tubs protectors, recoberts de formigó en 
tota la seva longitud a una profunditat mínima de 0,80 m. Sempre que sigui possible, 
l’encreuament es farà perpendicular a l’eix del vial. 

3.7.2.2.- ALTRES CABLES D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
 Sempre que sigui possible, es procurarà que els cables de baixa tensió 
discorrin per damunt dels d’alta tensió. 
 
 La distància mínima entre un cable de baixa tensió i altres cables d’energia 
elèctrica serà: 0,25 m amb cables d’alta tensió i 0,10 m amb cables de baixa tensió. 
La distància del punt d’encreuament als entroncaments serà superior a 1 m. 
 
 Quan no puguin respectar-se aquestes distàncies en els cables directament 
enterrats, el cable instal·lat més recentment es disposarà en canalització entovada 
segons el que prescriu l’apartat 8.2. 

3.7.2.3.- CABLES DE TELECOMUNICACIÓ 
 
 La separació mínima entre els cables d’energia elèctrica i els de 
telecomunicació serà de 0,20 m. La distància del punt d’encreuament als 
entroncaments, tant del cable d’energia com del cable de telecomunicació, serà 
superior a 1 m. Quan no puguin respectar-se aquestes distàncies en els cables 
directament enterrats, el cable instal·lat més recentment es disposarà en canalització 
entovada segons el que prescriu l’apartat 8.2. 
 
 Aquestes restriccions no s’han d’aplicar als cables de fibra òptica amb cobertes 
dielèctriques. Tot tipus de protecció en la coberta del cable ha de ser aïllant. 
 
 

3.7.2.4.- CANALITZACIONS D’AIGUA I GAS 
 
 Sempre que sigui possible, els cables s’instal·laran per damunt de les 
canalitzacions d’aigua. 
 
 La distància mínima entre cables d’energia elèctrica i canalitzacions d’aigua o 
gas serà de 0,20 m. S’evitarà l’encreuament per la vertical de les juntes de les 
canalitzacions d’aigua o gas, o dels entroncaments de la canalització elèctrica, situant 
unes i altres a una distància superior a 1 m de l’encreuament. Quan no puguin 
respectar-se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, la canalització 
instal·lada més recentment es disposarà entovada segons el que prescriu l’apartat 
8.2. 
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3.7.2.5.- CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
 Es procurarà passar els cables per damunt de les conduccions de 
clavegueram. 
 
 No s’admetrà incidir al seu interior. S’admetrà incidir a la seva paret (per 
exemple, instal·lant tubs, etc), sempre que s’asseguri que aquesta no ha quedat 
debilitada. Si no és possible, es passarà per sota, i els cables es disposaran en 
canalitzacions entovades segons el que prescriu l’apartat 8.2. 

3.7.1.6.- DIPÒSITS DE CARBURANT 
 
 Els cables es disposaran en canalitzacions entovades i a distancia, com a 
mínim, 0,20 m del dipòsit. Els extrems dels tubs sobrepassaran al dipòsit, com a 
mínim 1,5 m per cada extrem. 

3.7.3.- PROXIMITAT I PARAL·LELISMES 
 

3.7.3.1.- ALTRES CABLES D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
 Els cables de baixa tensió podran instal·lar-se paral·lelament a altres de baixa 
o alta tensió, mantenint entre ells una distància mínima de 0,10 m amb els cables de 
baixa tensió i 0,25 m amb els cables d’alta tensió. Quan no puguin respectar-se 
aquestes distàncies en els cables directament enterrats, el cable instal·lat més 
recentment es disposarà en canalització entovada segons el que prescriu l’apartat 
8.2. 

3.7.3.2.- CABLES DE TELECOMUNICACIÓ 
 
 La distància mínima entre els cables d’energia elèctrica i els de 
telecomunicació serà de 0,20 m. Quan no puguin respectar-se aquestes distàncies en 
els cables directament enterrats, el cable instal·lat més recentment es disposarà en 
canalització entovada segons el que prescriu l’apartat 8.2. 
 

3.7.3.3.- CANALITZACIONS D’AIGUA 
 
 La distància mínima entre els cables d’energia elèctrica i les canalitzacions 
d’aigua serà de 0,20 m. La distància mínima entre els entroncaments dels cables 
d’energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions d’aigua serà d'1 m. Quan no 
puguin respectar-se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, la 
canalització instal·lada més recentment es disposarà entovada segons el que prescriu 
l’apartat 8.2. 
 
 Es procurarà mantenir una distància mínima de 0,20 m en projecció horitzontal, 
i que la canalització d’aigua quedi per sota del nivell del cable elèctric. 
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 D’altra banda, les artèries principals d’aigua es disposaran de forma que 
s’assegurin distàncies superiors a 1 m respecte als cables elèctrics de baixa tensió. 

3.7.3.4.- CANALITZACIONS DE GAS 
 
 La distància mínima entre els cables d’energia elèctrica i les canalitzacions de 
gas serà de 0,20 m, excepte per a canalitzacions de gas d’alta pressió (més de 4 bar), 
que la distància serà de 0,40 m. La distància mínima entre els entroncaments dels 
cables d’energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions de gas serà d'1 m. Quan 
no puguin respectar-se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, la 
canalització instal·lada més recentment es disposarà entovada segons el que prescriu 
l’apartat 8.2. 
 
 Es procurarà mantenir una distància mínima de 0,20 m en projecció horitzontal. 
 
 D’altra banda, les artèries importants de gas es disposaran de forma que 
s’assegurin distàncies superiors a 1 m respecte als cables elèctrics de baixa tensió. 

3.7.3.5.- CONNEXIONS ( CONNEXIONS DE SERVEI ). 
 
 En el cas que l’encreuament o paral·lelisme entre cables elèctrics i 
canalitzacions dels serveis descrits anteriorment, es produeixin al tram de connexió a 
un edifici haurà de mantenir-se una distància mínima de 0,20 m. 
 
 Quan no puguin respectar-se aquestes distàncies en els cables directament 
enterrats, la canalització instal·lada més recentment es disposarà entovada segons el 
que prescriu l’apartat 8.2. 
 

3.8.- TRANSPORT DE BOBINES DE CABLES 
 
 La càrrega i descàrrega, sobre camions o remolcs apropiats, es farà 
sempre per mitjà d'una barra adequada que passi per l'orifici central de la bobina. 
 
 En cap concepte es podrà retindré la bobina amb cordes, cables o cadenes 
que abracen la bobina i es recolzen sobre la capa exterior del cable enrotllat, així 
mateix no es podrà deixar caure la bobina al terre des del camió o remolc. 
 
 Quan es desplaci la bobina per terra rodant-la, caldrà fixar-se en el sentit 
de rotació, generalment indicat amb una fletxa, a fi d'evitar que s'afluixi el cable 
enrotllat en la mateixa. 
 
 Les bobines no han d'emmagatzemar-se sobre un terra tou. 
 
 Abans de començar l'estesa del cable s'estudiarà el lloc més adequat per a 
col·locar la bobina a fi de facilitar l'estesa. En el cas de terra amb pendent és 
preferible realitzar l'estesa en sentit descendent. 
 
 Per a l’estesa de la bobina estarà sempre elevada i subjecta per barra i 
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gats adequats al pes de la mateixa i dispositius de frenada. 

3.9.- ESTESA DE CABLES 
 
 Els cables han de ser sempre desenrotllats i posats en el seu lloc amb la 
major atenció evitant que pateixin torsió, facin bucles, etc. i tenint sempre en compte 
que el radi de curvatura del cable ha de ser superior a 20 vegades el seu diàmetre 
durant la seva estesa i superior a 10 vegades el seu diàmetre una vegada instal·lat. 
En tot cas el radi de curvatura de cables no ha de ser inferior als valors indicats en les 
Normes UNE corresponents relatives a cada tipus de cable. 
 
 Quan els cables s'estenguin a mà, els operaris estaran distribuïts d'una 
manera uniforme al llarg de la rasa. 
 
 També es pot estendre per mitjà de cabrestants tirant de l'extrem del cable 
a què se li haurà adoptat un cap apropiat i amb un esforç de tracció per mil·límetre 
quadrat de conductor que no ha de passar de l'indicat pel fabricant del mateix. Serà 
imprescindible la col·locació de dinamòmetres per a mesurar aquesta tracció. 
 
 L’estesa es farà obligatòriament per corrons que puguin girar lliurement i 
construïts de forma que no facin malbé el cable. 
 
 Durant l’estesa es prendran precaucions per a evitar que el cable no pateixi 
esforços importants ni cops ni fregades. 
 
 No es permetrà desplaçar lateralment el cable per mitjà de palanques o 
altres útils; haurà de fer-se sempre a mà. 
 
 Quan la temperatura ambient sigui inferior a zero graus, no es permetrà fer 
l’estesa del cable a causa de la rigidesa que pren l'aïllament. 
 
 No es deixarà mai el cable estes en una rasa oberta sense haver pres 
abans la precaució de cobrir-lo amb una capa de 10 cm de sorra fina i la protecció de 
raseta. 
 
 La rasa en tota la seva longitud haurà d'estar coberta amb una capa de 
sorra fina en el fons abans de procedir a l’estesa del cable. 
 
 En cap cas es deixaran els extrems del cable en la rasa sense haver 
assegurat abans una bona estanquitat dels mateixos. 
 
 Quan dos cables que es canalitzen vagin a ser empalmats, se solaparan 
almenys en una longitud de 0,50 m. 
 
 Les rases es recorreran amb deteniment abans d'estendre el cable per a 
comprovar que es troben sense pedres o altres elements durs que puguin danyar als 
cables en la seva estesa. 
 
 Si amb motiu de les obres de canalització apareixen instal·lacions d'altres 
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serveis, es prendran totes les precaucions per a no danyar-les, deixant-les a l'acabar 
els treballs en les mateixes condicions en què es trobaven primitivament. 
 
 Si involuntàriament es causa alguna avaria en els dits serveis, s'avisarà 
amb tota urgència al Director d'Obra i a l'empresa corresponent a fi que procedeixin a 
la seva reparació. L'encarregat de l'obra per part del Contractista haurà de conèixer la 
direcció dels serveis públics, així com el seu número de telèfon per a comunicar-se en 
cas de necessitat. 
 
 Si els pendents són molt pronunciats i el terreny és rocós i impermeable, es 
corre el risc que la rasa de canalització serveixi de drenatge originant un 
arrossegament de la sorra que serveix de llit als cables. En Aquest cas es deurà 
entovar la canalització assegurada amb ciment en el tram afectat. 
 
En el cas de canalitzacions amb cables unipolars: 
 
- Es recomana col·locar en cada metre i mig per fase i neutre unes voltes de cinta 
adhesiva per a indicar el color distintiu de dit conductor. 
 
- Cada metre i mig, embolicant les tres fases i el neutre en BT, es col·locarà una 
subjecció que agrupi dits conductors i els mantingui units. 
 
 S'evitaran en la mesura que es pugi les canalitzacions amb grans trams 
entovats i si això no fora possible es construiran arquetes intermitges en els llocs 
marcats en el Projecte o, si no n'hi ha, on assenyali el Director d'Obra. 
 
 Una vegada estes el cable, els tubs es taparan amb poliuretà o guix, de 
forma que el cable quedi en la part superior del tub. 
 

3.10.- PROTECCIÓ MECÀNICA 
 
 Les línies elèctriques subterrànies han d'estar protegides contra possibles 
avaries produïdes per afonament de terres, per contacte amb cossos durs i per xoc de 
ferramentes metàl·liques. Per a això es col·locarà una placa de plàstic protectora, 
sent la seva amplària de 25 cm quan es tracte de protegir un sol cable.  
  
 Les plaques de protecció seran de les següents característiques. 
 
PLACA DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS PER A LA PROTECCIÓ DE CABLES 
SOTERRATS DE 250 mm D’AMPLADA Y LONGITUD DE 1000 mm  AMB ROTUL 
BILINGÜE 
 
 La Placa de Protecció de cable subterrani amb l’identificatiu de Endesa, i 
conforme a la Referència 6700721, sent els fabricants homologats per l’empresa 
distribuïdora els que es descriuen a continuació 
 
 Assaig de qualitat segons norma RU-0206B. 
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AEMSA 
PEMSA 
Z.I.S ( ZAPP/250/1000/Y/SC) 
SOFAMEL ( PC100ENB ) 
 
 En el moment de l’execució de l’obra es triarà el material de la llista anterior 
depenent de la disponibilitat del proveïdor. 
 
 Les característiques mínimes seran les indicades a continuació. 
 
 Tipus de Material    PE ( Polietilè ) o PP ( Polipropilè ) 
 Densitat específica ( mínima ) PE = 0,94 g/cm3 
      PP = 1 g/cm3 

Color     Groc s 0580-Y10R ( UNE 48103 ) 
 Pes aproximat   0,5 kg/Placa 
 Resistència a la Tracció   10 daN ( Unió Plaques ) 
 Resistència al Impacte   50 Juls 
 Marques a la Placa   Indelebles 
 Text al Rotul   Castellà i Català  
 Amplada    250 +/- 5 mm 
 Longitud    1000 +/- 5 mm 
 Espessor    > 2,5 mm 
  
 Aquestes plaques seran lliure d’halògens y metalls pesats. 
  
 Permeten ensamblar-se entre elles longitudinalment y transversalment 
mitjançant reblons de plàstic. 
 
 La plaques portaran les següents marques indelebles. 
 

• Senyal advertència de risc elèctric tipus AE-10 
• Anagrama empresa subministradora 
• El següent Rotul en Castellà i Català 

 ¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS / ¡ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS 
Nom, marca o anagrama del fabricant 
Any de fabricació ( dues ultimes xifres ) 
Les sigles i numero següent : PPC RU 0206 
L’abreviatura del seu material constitutiu ( ISO 11469 ) 
 
 Totes aquestes marques es disposaran longitudinalment al llarg de la placa tal 
com indica la figura següent, i també podem observar en la figura següent altres 
dimensions de la placa. 
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3.11.- SENYALITZACIÓ 
 
 Tot cable o conjunt de cables ha d'estar assenyalat per una cinta d'atenció 
d'acord amb la Recomanació UNESA 0205 col·locada com a mínim a 0,10 m. per 
sota del paviment. Quan els cables o conjunts de cables de categories de tensió 
diferents estiguin superposats, ha de col·locar-se aquesta cinta per damunt de cada 
un d'ells. 
 
 El tipus de cinta a instal·lar es la que es descriu a continuació. 
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CINTA DE SENYALITZACIÓ  
 
 La Cinta de senyalització de cable subterrani amb l’identificatiu de Endesa, i 
conforme a la Norma Endesa EN 12613 Referència 6700151, sent els fabricants 
homologats per l’empresa distribuïdora els que es descriuen a continuació 
 
 Assaig de qualitat segons norma UNE EN 12613. 
 
SECURINSA ( PLYAGE ) 
GET ( CE 2007 ) 
 
 En el moment de l’execució de l’obra es triarà el material de la llista anterior 
depenent de la disponibilitat del proveïdor. 
 
 Les característiques mínimes seran les indicades a continuació. 
 
 Tipus de Material    PE ( Polietilè ) o PPE ( Polipropilè ) 
 Amplada    15 +/- 0,5 cm 
 Espessor     0,1 +/- 0,01 mm 
 Resistència a la Tracció   Longitudinal mínima  200 N 
      Transversal mínima  300 N 
 Longitud de subministrament Rulls de 250 o 500 m 
 Pes     7 kg ( rull de 250 m ) 
 Color     Groc Viu B 532 ( UNE 48103 ) impressió a 

Tinta Negra Ecològica. 
 
 La cinta incorporarà una llegenda segons imatge adjuntada a continuació que  
repetirà cada metre. 
 
 La identificació de Endesa es realitzarà amb lletres cada 20 mm d’alçada 
mínima y espessor de 2 mm. 
 
 Com a referència del fabricant s’inclourà. 
 

• Nom y marca del fabricant. 
• Any de Fabricació en forma no codificada. 
• Referència a la norma europea. 
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3.12.- IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS 
 
 Els cables hauran de portar marques que s'indiquen el nom del fabricant, 
l'any de fabricació i les seves característiques. 
 
 Les característiques dels conductors a emprar son les que es descriuen a 
continuació. 
 
CABLE D’ALUMINI AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULA T XLPE Y 
COBERTA DE POLICLORUR DE VINIL ( PVC).  
DESIGNACIÓ: RV 0,6/1kV 1x240 mm2 Al  
 
 La Cable subterrani a instal·lar, i conforme a la Norma Endesa GE CNL001 i 
CNL007 Referència 6700028, sent els fabricants homologats per l’empresa 
distribuïdora els que es descriuen a continuació. 
 
 Assaig de qualitat segons norma GE CNL001 i CNL007. 
 
GENERAL CABLE ( ENERGY CABLE RV )   CUBERTA XZ1 
PRYSMIAN ( VOLTALENE-N,RV ) 
INCASA ( VICPOR, RV )     GENERAL CABLE (XZ1) 
ECN ( AZOTENE, RV )     ECN (XZ1) 
NEXANS FRANCE – Jeaumont – ( RV 0,6/1 kV ) INCASA ( XZ1 ) 
TOP CABLE – ALCABE – ( RV-Al )   RYSMIAN ( XZ1 ) 
CABELTE ( RV 0,6/1 kV ) 
SOLIDAL ( RV 0,6/1 kV ) 
WASKONING & WALTER ( RV 0,6/1 kV ) 
 
 En el moment de l’execució de l’obra es triarà el material de la llista anterior 
depenent de la disponibilitat del proveïdor. 
 
 Les característiques Tècniques son les indicades a continuació. 
 
 Tensió Nominal    0,6/1 kV 
 Tensió Assaig a 50 Hz   3,5 kV  
 Tensió Assaig amb ona tipus llamp 20 kV 
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 Intensitat admissible al aire ( 40ºC ) 420 A ( Regim Permanent ) 
 Intensitat admissible soterrat ( 25 ºC) 430 A ( Regim Permanent ) 
 Límit tèrmic     22,3 kA ( T=250ºC 1s ) 
 Material Aïllament    XLPE 
 Material Coberta    ST2 / XZ1 
 Color de la Coberta   Negre 
 Longitud de la Bobina   600 m +/- 5% 
 Resta de Característiques  Segons Norma GE CNL001 y CNL007 
 
 
 
 
 
CABLE D’ALUMINI AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULA T XLPE Y 
COBERTA DE POLICLORUR DE VINIL ( PVC).  
DESIGNACIÓ: RV 0,6/1kV 1x150 mm2 Al  
 
 La Cable subterrani a instal·lar, i conforme a la Norma Endesa GE CNL001 i 
CNL007 Referència 6700027, sent els fabricants homologats per l’empresa 
distribuïdora els que es descriuen a continuació 
 
 Assaig de qualitat segons norma GE CNL001 i CNL007. 
 
 
GENERAL CABLE ( ENERGY CABLE RV )   CUBERTA XZ1 
PRYSMIAN ( VOLTALENE-N,RV ) 
INCASA ( VICPOR, RV )     GENERAL CABLE (XZ1) 
ECN ( AZOTENE, RV )     ECN (XZ1) 
NEXANS FRANCE – Jeaumont – ( RV 0,6/1 kV ) INCASA ( XZ1 ) 
TOP CABLE – ALCABE – ( RV-Al )   RYSMIAN ( XZ1 ) 
CABELTE ( RV 0,6/1 kV ) 
SOLIDAL ( RV 0,6/1 kV ) 
WASKONING & WALTER ( RV 0,6/1 kV ) 
 
 En el moment de l’execució de l’obra es triarà el material de la llista anterior 
depenent de la disponibilitat del proveïdor. 
 
 Les característiques Tècniques son les indicades a continuació. 
 
 Tensió Nominal    0,6/1 kV 
 Tensió Assaig a 50 Hz   3,5 kV  
 Tensió Assaig amb ona tipus llamp 20 kV 
 Intensitat admissible al aire ( 40ºC ) 300 A ( Regim Permanent ) 
 Intensitat admissible soterrat ( 25 ºC) 330 A ( Regim Permanent ) 
 Límit tèrmic     13,9 kA ( T=250ºC 1s ) 
 Material Aïllament    XLPE 
 Material Coberta    ST2 / XZ1 
 Color de la Coberta   Negre 
 Longitud de la Bobina   600 m +/- 5% 
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 Resta de Característiques  Segons Norma GE CNL001 y CNL007 
 

3.13.- TANCAMENT DE RASES 
 
 Una vegada col·locades al cable les proteccions assenyalades 
anteriorment, es reomplirà tota la rasa amb terra d'excavació piconada, havent de 
realitzar-se els vint primers centímetres de forma manual, i per a la resta haurà d'usar-
se piconat mecànic. 
 

S’estendrà una altra capa de terra de 0,20 m de gruix, exempta de pedres, 
còdols o runa, piconada per mitjans manuals. Després, s’anirà omplint la rasa per 
capes de 0,15 m, piconada per mitjans mecànics, sent compactada cada 0,15 m amb 
95% de proctor modificat. Pel damunt seu, i a uns 0,10 m del paviment es col·locarà 
una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència dels cables elèctrics de BT.  
  

El tancament de les rases haurà de fer-se per capes successives de 15 cm. 
de gruix, les quals seran piconada i regades si fos necessari, a fi que quedi prou 
consolidat el terreny. 
 
 El Contractista serà responsable dels afonaments que es produeixin per la 
deficient realització d'esta operació i, per tant, seran del seu compte les posteriors 
reparacions que hagin d'executar-se. 
 
 La càrrega i transport a abocadors de les terres sobrants està inclosa en la 
mateixa unitat d'obra que el tancament de les rases a fi de que el piconat sigui el 
millor possible. 

3.14.- REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 
 
 Els paviments seran reposats d'acord amb les normes i disposicions 
dictades pel propietari dels mateixos. 
 
 Haurà d’aconseguir-ne una homogeneïtat de forma que quedi el paviment 
nou el més igualat possible a l'antic, fent la seva reconstrucció per peces noves si 
està compost per lloses, llambordes, etc. 
 
 En general s'utilitzaran materials nous excepte les lloses de pedra, 
llambordes, rastells de granit i altres semblants. 

3.15.-  POSADA A TERRA 
 

La configuració de posada a terra de la xarxa de distribució de EDE és del 
tipus TT. En aquest esquema el neutre de la xarxa de distribució i les masses de la 
instal·lació receptora estan connectades a preses de terra independents. Les 
intensitats de defecte fase - massa o fase - terra poden tenir valors inferiors als de 
curtcircuit, però poden ser suficients per a provocar l’aparició de tensions perilloses. 
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Les posades a terra a les línies subterrànies de BT es realitzaran a través 
del conductor neutre, en les Caixes de seccionament, de distribució urbanitzacions o 
generals de protecció. 

 
Tal i com s’especifica en la ITC-BT-08, el conductor neutre de cada línia es 

connectarà a terra al llarg de la xarxa en els armaris de distribució com a mínim cada 
200 m, i en tots els finals, tant de les xarxes principals com de les seves derivacions. 

 
La connexió a terra d’aquests punts de la xarxa, atenent als criteris 

exposats anteriorment, es podrà realitzar mitjançant piquetes de 2 m d’acer-coure, 
connectades amb cable de coure nu de 50 mm2 i terminal a l’embarrat del neutre. Les 
piquetes podran instal·lar-se endinsades a l’interior de la rasa dels cables de BT. 
També es podran utilitzar elèctrodes formats per cable de coure enterrat 
horitzontalment. 

 
Una vegada connectades totes les posades a terra, el valor de la 

resistència de posada a terra general de la xarxa de BT haurà de ser inferior a 37 

ohms, d’acord amb el Mètode de Càlcul i Projecte d'Instal·lacions de Posada a Terra 
per a Centres de Transformació connectats a Xarxes de Tercera Categoria. 

 
En cas d’ampliar la xarxa de BT amb noves línies, el conductor neutre de la 

nova línia s’haurà de connectar de la manera indicada. 
 
3.15.1.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS DE PAT. 
 

Les característiques tècniques dels materials a utilitzar en la instal·lació de 
posada a terra del neutre de la xarxa de Baixa Tensió són les que figuren a 
continuació, i que ’adapten a les especificacions tècniques de la companyia 
distribuïdora, EDE. 
 
Cable de coure nu de 50 mm 2 
 

El cable de coure nu a utilitzar haurà de tenir els següents característiques: 
 
         Formació (núm. fils)    19 x 1,83 mm 
         Càrrega de ruptura (daN)   1966 
         Diàmetre aparent (mm)    9,15 
         Secció nominal (mm 2)    50 
         Pes (kg/km)     455 
         Resistència elèctrica a 20 ºC ( Ω/km)  0,372 
         Intensitat nominal (A)    255 
 

Els fabricants homologats per la companyia distribuïdora, EDE, per al cable de coure 
nu són: 
 

* VICENTE TORNS   * MASFARNÉ 
* BICC 

 
Cable de coure amb aïllament de PVC  
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El cable de coure aïllat a utilitzar haurà de tenir els següents característiques: 
 
         Tensió nominal (kV) 0,6/1 
         Tensió assaig 50Hz (5 min.) (kV) 3,5 
         Intensitat màxima admissible a l’aire a 40 ºC (A) 9,15 
         Intensitat màxima admissible soterrat a 25 ºC (A) 50 
         Material aïllant Barreja ST2 de PVC 
         Radi mínim de curvatura 4 cops el Ø exterior 
 

Els fabricants homologats per la companyia distribuïdora, EDE, per al cable de coure 
nu són: 
 

* PIRELLI   * ECHEVARRÍA C.N. 
* BICC   * SOLIDAL 
 
Els cables portaran unes marques indelebles i fàcilment llegibles que 

identificaran clarament al fabricant, la designació complerta del cable i les dues 
últimes xifres de l’any de fabricació. 

 
Aquestes marques es realitzaran en relleu o aniran gravades sobre la 

coberta. La separació entre marques no serà superior a 30 cm. 
 
Terminal de coure  
 
Els terminals de coure a utilitzar hauran de tenir els següents característiques: 
 

Material     Coure electrolític 
Intensitat màxima admissible (A)  255 
Forat de la pala (mm)   Ø 13,2 
Núm. punxonats    1 

 
Els fabricants homologats per la companyia distribuïdora, EDE, per als terminals de 
coure són: 
 

* SIMEL   * FRAMATOME 
* DEMISA  * UPRESA 

 
Pica cilíndrica llisa acer-coure  
 
Les piques a utilitzar haurà de tenir els següents característiques: 
 

Material      Acer fi al carboni 
Diàmetre (mm)    14,6 
Longitud (m)     2 
Duresa brinell de l’acer    180 H a 220 H 
Contingut màxim de fòsfor i sofre   0,04 
Material de revestiment    Coure (UNE 20003) 
Gruix mig de la capa de revestiment (mm)  0,3 
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Gruix mínim del revestiment (mm)   0,27 
Unió entre coure i acer    Electròlisi 
 

Els fabricants homologats per la companyia distribuïdora, EDE, per a les piques són: 
 

* TEYDESA   * KLK 
* ROYALES   * ELECTRONIQUEL 

 
Grapa per a pica de terra  
 
La grapa per a piques a utilitzar hauran de tenir els següents característiques: 
 

Material mordassa    Cu Zn 70 dur (UNE-EN 1982) 
Material abarcón    Acer inoxidable F-313 
Material volandera    F-143 (UNE-EN 10089) 
Secció de cable admès (mm)   35 o 50 
Diàmetre de la pica admès (mm)  14,6 o 18,3 

Els fabricants homologats per la companyia distribuïdora, EDE, per als terminals de 
coure són: 
 

* TEYDESA  * KLK 
* ROYALES  * ELECTRONIQUEL 
* TALLERES MAF 

 
 

 3.16.- MUNTATGES DIVERSOS 
 
 La instal·lació de eines, caixes terminals i d'entroncament, etc., han de 
realitzar-se seguint les instruccions de la companyia subministradora i normes del 
fabricant. 

3.16.1.-CAIXA DE SECCIONAMENT, CAIXA GENERAL DE PRO TECCIÓ I CAIXA 
DE DISTRIBUCIÓ URBANA 
 
 A continuació podem veure el detall de la instal·lació de la CS, CGP i CDU, 
i els materials a utilitzar. 
 
CAIXA DE SECCIONAMENT   
 
 Son caixes allotjades en un nínxol a la paret tancat amb una porta metàl·lica, i 
instal·lades immediatament abans de la CGP de la finca. Faciliten la localització i 
separació d’avaries en els cables subterranis de BT, així com l’alimentació de socors.  
 
CAIXA DE SECCIONAMENT 400 A – SORTIDA A CGP A LA PA RT SUPERIOR – 
SORTIDA LÍNIA DISTRIBUCIÓ A LA PART INFERIOR.  
DESIGNACIÓ:  CAJA SECC. 400 A – SALIDA A CGP SUPERIOR    
 



MARIA DEL ROSER PINYOT COLL 

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA XARXA AERIA DE BT 0.4 kV ALIMENTADA DEL CT-N2604  

 

 
Salvador Gol Moyano.      Enginyer Tècnic Industrial.      Col·legiat núm. 14.455                   Pagina 78 

 La Caixa de Seccionament a instal.lar, es conforme a la Norma GE CNL00300 
Referència 6700034, sent els fabricants homologats per l’empresa distribuïdora els 
que es descriuen a continuació 
 
 Assaig de qualitat segons norma GE CNL00300, GE NNL01100, UNE 20324, 
UNE 60269, UNE 50102. 
 

* BOXTAR (CGP-400/ED) * URIARTE (UR-CSS-E-400-A) 
* CAHORS (446.154)  * CLAVED (CGPC-400C) 
* CRADY (120785)  * HAZEMEYER (CGS-400) 
* HIMEL (CS-400/EN)  * CAYDETEL ( CGS 400 CYD ) 

 
 En el moment de l’execució de l’obra es triarà el material de la llista anterior 
depenent de la disponibilitat del proveïdor. 
 
 
 
 
 
 
 Les característiques Tècniques son les indicades a continuació. 
 
 Material Envoltant    Poliester Mes fibra de vidre autoextingible 
 Tensió assignada   500 V 
 Intensitat assignada  400 A 
 Tensió Assaig 50 HZ  5,25 kV ( FASE – MASSA ) 
 Tensió assaig ona tipus llamp 8 kV 
 Resistència d’Aïllament  ≥ 1000 Ω/V  
 Grau de protecció   IP43 ( UNE 20324 ) 
 Grau de protecció Impactes  IK09 ( UNE 50102 ) 
 Bases 400A tamany 2  UNE 60269 i GE NNL01100 
 Intensitat de Curt circuit  ≥ 20 kA 
 Sortida a CGP   Part superior 
 Sortida línia distribució  Part inferior 
 Resta de característiques  Segons Norma CNL00300 
 
  
 En la tapa de la caixa es col·locarà una senyalització d’advertència de risc 
elèctric “ ADVERTENCIA DE RIESGO ELECTRICO “ AMYS AE-10 de pvc adhesiva, 
resistent a la intempèrie de 0,1 mm d’espessor i el signe de Endesa, tal com podem 
veure a la següent imatge. 
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 A continuació podem veure una imatge de la CS i els seus elements. 
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1. Cons elàstics per a l’admissió de cables de fases i neutre tipus RV 0,6/1 kV d'1 
x 240 mm2 Al per a la sortida a la Caixa General de Protecció 

2. Caragol inserit d'acer inox. De M10x30 (fases i neutre), amb femella, volandera 
Plana i volandera elàstica d'acer inox., per a la sortida a Caixa General de 
Protecció 

3. Caragol inserit d'acer inox. De M10x30 (fase i neutre), amb femella, volandera 
plana i volandera elàstica d'acer inox., per a entrada de línia 

4. Caragol inserit d'acer inox. De M10x30 (fases i neutre), amb femella, volandera 
plana i volandera elàstica d'acer inox., per a la sortida de línia 

5. Bases per a tallacircuits fusibles de fulles tamany 2 (400A) segons UNEIX EN 
60269 Superfícies de contacte tipus “omega” o “lira” 

6. Fulles de Cu 20 x 6 mm com a mínim 
7. Separadors aïllants 
8. Platina de Cu 150 mm2 com a mínim per a fases 
9. Orelles de fixació amb forat de 7 mm o un altre sistema de fixació que 

garanteixi el principi de doble aïllament 
10. Platina per a neutre amovible per caragolar amb pont de Cu d'una secció 

mínima de la meitat que la platina per a fases 
11. Tancament de tapa per cargols imperdibles amb cap en forma de triangle 

equilàter de 11 mm de costat, proveïts de forat de 2 mm per a precintar. A 
més disposarà de Dispositius per al seu condemnament per cadenat 

12. Cargol de M8 per a connexió de p. a t. Del neutre amb terminal de pala 
13. Ampolla partida practicable, que haurà de complir el grau de protecció requerit, 

així com les admissions dels cables màxims esmentats. (opcional) 
 

La caixa de seccionament haurà de permetre en la seva part inferior la fixació de 
la canal de Cables de protecció. 
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La disposició d'entrada i sortida de cables serà tal que permetrà la connexió dels 
mateixos sense necessitat ser enfilats, a través de la base de la caixa. 

La fabricació deu preveure també el muntatge mural sortint. 
Disposaran d'un sistema en què la tapa en posició oberta quedi unida al cos de la 

caixa sense que entorpeixi la realització dels treballs a l'interior. 
Hauran de permetre una ventilació suficient de l'equip elèctric per a evitar 

possibles condensacions. 
En la part inferior de la tapa haurà d'indicar-se: 

Fabricant 
Símbol de doble aïllament  
Any de fabricació  
Tensió i Intensitat Assignades. 

 
CONNEXIONS DE SERVEI  
 
 S’efectuaran, de manera general, des d’una caixa de seccionament  
 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ  
 
 Son caixes allotjades en un nínxol a la paret tancat amb una porta metàl·lica, i 
instal·lades immediatament desprès de la CS, en les instal·lacions d’enllaç protegint la 
línia general d’alimentació. 
 
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ TIPUS CGP-9-250 DE DOBLE  AÏLLAMENT I 
AUTOEXTINGIBLE.  
DESIGNACIÓ:  CAIXA GENERAL PROTECCIÓ ESQUEMA 9-250A     
 
 La Caixa General de protecció Esquema 9 de 250 A a instal·lar, es conforme a 
la Norma GE NNL01000 Referència 6703612, sent els fabricants homologats per 
l’empresa distribuïdora els que es descriuen a continuació 
 
 Assaig de qualitat segons norma GE NNL01100. 
 
CAHORS ESPAÑOLA, S.A. (446.335-EN) 
CLAVED (CGPC-250/9C) 
CRADY ( GL-250 E.9) 
HIMEL (CGPH-250/9-EN) 
BOXTAR, S.L. (CGPB-250/9) 
CAYDETEL (CGP-250/9CYD) 
HAZAMEYER (CGP-250/9) 
 
 En el moment de l’execució de l’obra es triarà el material de la llista anterior 
depenent de la disponibilitat del proveïdor. 
 
 Les característiques Tècniques son les indicades a continuació. 
 
 Material Envoltant    Poliester Mes fibra de vidre autoextingible 
 Tensió assignada   500 V 
 Intensitat assignada  250 A 
 Rigidesa dielèctrica   



MARIA DEL ROSER PINYOT COLL 

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA XARXA AERIA DE BT 0.4 kV ALIMENTADA DEL CT-N2604  

 

 
Salvador Gol Moyano.      Enginyer Tècnic Industrial.      Col·legiat núm. 14.455                   Pagina 82 

 
A 50Hz, 1 MINUT ENTRE PARTS ACTIVES    2500 V 
A 50Hz, 1 MINUT ENTRE PARTS ACTIVES I MASSA   5250 V 
A IMPULS TIPUS LLAMP ENTRE PARTS ACTIVES I MASSA   8 kV 

  
 Classe tèrmica tapa i envoltant   A ( UNE 21305 ) 
 Bases Portafusibles i fusibles   Segons GE NNL01100 
 Tamany portafusibles i fusibles   Segons GE NNL01100 
 Entrada de Cables    Part inferior 
 Sortida de Cables     Part superior 
 Esquema      9 ( GE NNL01000 ) 
 Resta de característiques   Segons Norma NNL01000 
 

 
 
CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA  
 

Per la distribució de la xarxa de Baixa Tensió, al nou subministrament 
s’instal·larà una Caixa de Distribució Urbana de la forma que s’indica a continuació. 

 
La CDU s’instal·larà al límit de la propietat, sobre la façana de l’edifici o a la 

tanca a l’interior d’una posella o en el mateix recinte on s’instal·li·li el conjunt de 
mesura. En tots els casos seran llocs de lliure i permanent accés. La seva situació es 
fixarà en comú acord entre propietat i Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 

 
L’esquema i el tipus de CDU a utilitzar estarà en funció de les necessitats 

del subministrament sol·licitat, del tipus de xarxa d’alimentació i del calibre dels 
fusibles que ha d’allotjar. 

 
Les platines a on es connectaran els conductors són de coure de 30x4 mm 

i estan situades en la part inferior de la caixa de seccionament. Aquestes platines 
(d’entrada i sortida) estaran connectades mitjançant ganivetes de seccionament. 
 

Les característiques tècniques i l’esquema de connexió serà el següent: 

         Intensitat assignada (A)   400 
         Tensió assignada (V)    500 
         Tensió assaig 50Hz (fase ‐masa) (kV) 3,5 
         Tensió assaig onda tipu raig (kV)   8 
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         Resistència aïllament ( Ω/V)   ≥1000 
         Grau de protecció    IP-43 
         Grau de protecció impactes   IK-09 
         Bases 400 A grandària 2   UNE-HD 60269 
         Intensitat curtcircuit (kA)   20 
 

Disposa d’entrada, doble sortida i derivacions a dos abonats. 
 

Característiques: 

         Evolvent de polièster reforçat amb fibra de vidre, tipus PANINTER. 
         Grau de protecció IP43 UNE 20 324. 
         Sis bases fusibles mida 2, 400A tipus lira. 
         Sis bases fusibles mida 22x58, 100A. 
         Element neutre amovible. 
         Caragolaria de pas de línia inoxidable. 
 

 

 
Els fabricants homologats per la companyia distribuïdora, EDE, per a les 

Caixes de Distribució Urbana són: 
 
* BOXAR   * CRADY 
* CAHORS  * HAZEMEYER 
* CAYDETEL  * HIMEL 
* CLAVED  * URIARTE 

 
CANAL DE PROTECCIÓ DE CABLES D’ENTRADA A CAIXES GEN ERALS DE 
PROTECCIÓ 
PROTECCIÓ CABLES ENTRADA I SORTIDA DE LES CAIXES DE  
SECCIONAMENT  
PROTECCIÓ CABLES ENTRADA I SORTIDA DE LES CAIXES DE  DISTRIBUCIÓ 
EN URBANITZACIONS   
DESIGNACIÓ:  CANAL PROT PARA CGP - CAJ SECC - CAJ U RB 
 
 
 La Canal de protecció a instal·lar, es conforme a la Norma UNE-EN50102 UNE 
20672/2-1 Referència 6703826, sent els fabricants homologats per l’empresa 
distribuïdora els que es descriuen a continuació 
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 Assaig de qualitat segons norma UNE-EN50102 UNE 20672/2-1. 
 
FINS A  400 A  630 A I CAIXA DE DISTRIBUCIÓ EN 

URBANITZACIONS 
 
CRADY (CR-CP3900)     CLAVED (CA-630) 
CLAVED (CA-250-400) 
STUK (11000009) 
 
 En el moment de l’execució de l’obra es triarà el material de la llista anterior 
depenent de la disponibilitat del proveïdor. 
 Les característiques Tècniques son les indicades a continuació. 
 
 Material Envoltant     Poliester Mes fibra de vidre 
 Grau de Protecció contra impactes 
 mecànics      IK08 
 Resistència al Foc     UNE 20672/2-1  
 
 Detall i mesures de la canal de protecció fins a 400 A. 

 
 Detall i mesures de la canal de protecció a 630 A i Caixa de distribució en 
urbanitzacions. 
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NÍNXOL EN PARET PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA CAIXA D E SECCIONAMENT 
I CGP. 
 
 El nínxol on s’allotjarà la caixa de seccionament i la caixa general de protecció 
s’haurà de realitzar segons les especificacions que es descriuen a continuació. 
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 NOTA:  La porta del nínxol serà metàl·lica de com a mínim 2 mm d’espessor, 
amb grau de protecció IK10 segons UNE-EN 50102, podrà estar revestida 
exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn i estarà protegida contra la 
corrosió, disposarà d’un sistema de ventilació que impedeixi la penetració de l’aigua 
de pluja i les frontisses no seran accessibles des de l’exterior. 
 
 El dispositiu de tancament haurà d’estar compost per un pany homologat JIS, 
referència CFE. Els conductors fins arribar a l’accés a la caixa de seccionament 
hauran de quedar sempre protegits mitjançant canal o conducte d’obra. 
 
4.- ORGANITZACIÓ DEL TREBALL  
 
 El Contractista ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la 
perfecta execució dels mateixos i les obres es realitzaran sempre seguint les 
indicacions del Director d'Obra, a l'empara de les condicions següents: 

4.1.- DADES DE L'OBRA 
 
 S'entregarà al Contractista una còpia dels plànols i plecs de condicions del 
Projecte, així com quants plànols o dades necessiti per a la completa execució de 
l'obra. 
 
 El Contractista podrà prendre nota o treure còpia a la seva costa de la 
Memòria, Pressupost i Annexos del Projecte, així com segones còpies de tots els 
documents. 
 
 El Contractista es fa responsable de la bona conservació dels originals d'on 
obtingui les còpies, els quals seran tornats al Director d'Obra després de la seva 
utilització. 
 
 D'altra banda, en un termini màxim de dos mesos, després de la terminació 
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dels treballs, el Contractista haurà d'actualitzar els diversos planols i documents 
existents, d'acord amb les característiques de l'obra acabada, entregant el Director 
d'Obra dos expedients complets relatius als treballs realment executats. 
 
 No es faran pel Contractista alteracions, correccions, omissions, addicions 
o variacions substancials en les dades fixades en el Projecte, excepte aprovació 
prèvia per escrit del Director d'Obra. 

4.2.- REPLANTEJAMENT DE L'OBRA 
 
 El Director d'Obra, una vegada que el Contractista estigui en possessió del 
Projecte i abans de començar les obres, haurà de fer el replantejament de les 
mateixes, amb especial atenció en els punts singulars, entregant el Contractista les 
referències i dades necessàries per a fixar completament la ubicació dels mateixos. 
 
 S'alçarà en dos exemplars Acta, en la que constaran, clarament, les dades 
entregades, firmat pel Director d'Obra i pel representant del Contractista. 
 
 Les despeses de replantejament seran de compte del Contractista. 

4.3.-  MILLORES I VARIACIONS DEL PROJECTE 
 
 No es consideraran com a millores ni variacions del Projecte més que 
aquelles que hagin estat ordenades expressament per escrit pel Director d'Obra i 
convingut preu abans de procedir a la seva execució. 
 
 Les obres accessòries o delicades, no incloses en els preus d'adjudicació, 
podran executar-ne amb personal independent del Contractista. 

4.4.- RECEPCIÓ DEL MATERIAL 
 
 El Director d'Obra d'acord amb el Contractista donarà al seu degut temps la 
seva aprovació sobre el material subministrat i confirmarà que permet una instal·lació 
correcta. 
 
 La vigilància i conservació del material subministrat serà per compte del 
Contractista. 

4.5.- ORGANITZACIÓ 
 
 El Contractista actuarà de patró legal, acceptant totes les responsabilitats 
corresponents i quedant obligat al pagament dels salaris i càrregues que legalment 
estan establides, i en general, a tot quant es legisli, decreti o ordeni sobre el particular 
abans o durant l'execució de l'obra. 
 
 Dins dels estipulat en el Plec de Condicions, l'organització de l'obra, així 
com la determinació de la procedència dels materials que s'empren, estarà a càrrec 
del Contractista a qui correspondrà la responsabilitat de la seguretat contra accidents. 
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 El Contractista deurà, no obstant, informar el Director d'Obra de tots els 
plans d'organització tècnica de l'obra, així com de la procedència dels materials i 
complimentar quantes ordres aquest en relació amb dades extremes. 
 
 En les obres per administració, el Contractista haurà de donar compte diari 
el Director d'Obra de l'admissió de personal, compra de materials, adquisició o lloguer 
d'elements auxiliars i totes les despeses que haguí d'efectuar. Per als contractes de 
treball, compra de material o lloguer d'elements auxiliars, els salaris, preus o quotes 
del qual sobrepassen en més d'un 5% dels normals en el mercat, sol·licitarà 
l'aprovació prèvia del Director d'Obra, qui haurà de respondre dins dels vuit dies 
següents a la petició, excepte casos de reconeguda urgència, en els que s'adonarà 
posteriorment. 

4.6.- EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 Les obres s'executaran conforme al Projecte i a les condicions contingudes 
en aquest Plec de Condicions i en el Plec Particular si hi haguera i d'acord amb les 
especificacions assenyalades en el de Condicions Tècniques. 
 
 El Contractista, excepte aprovació per escrit del Director d'Obra, no podrà 
fer cap alteració o modificació de qualsevol naturalesa tant en l'execució de l'obra en 
relació amb el Projecte com en les Condicions Tècniques especificades, sense 
perjudici del que en cada moment pugi ordenar-se pel Director d'Obra segons els 
disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 4.1. 
 
 El Contractista no podrà utilitzar en els treballs personal que no sigui del 
seu exclusiu compte i càrrec, excepte el que indica l'apartat 4.3. 
 
 Igualment, serà del seu exclusiu compte i càrrec aquell personal aliè al 
pròpiament manual i que sigui necessari per al control administratiu del mateix. 
 
 El Contractista haurà de tindre al front dels treballs un tècnic prou 
especialitzat a judici del Director d'Obra. 

4.7.- SUBCONTRACTACIÓ D'OBRES 
 
 Llevat que el contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i 
condicions es dedueixi que l'obra ha de ser executada directament per l'adjudicatari, 
podrà aquest concertar amb tercers la realització de determinades unitats d'obra. 
 
 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels 
següents requisits: 
 
a) Que es doni coneixement per escrit al Director d'Obra del subcontracte a celebrar, 
amb indicació de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions econòmiques, a fi 
que aquell l'autoritzi prèviament. 
 
b) Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracte amb tercers no excedeixi del 50% 
del pressupost total de l'obra principal. 
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 En qualsevol cas el Contractista no quedarà vinculat en absolut ni 
reconeixerà cap obligació contractual entre ell i el subcontractista i qualsevol 
subcontractació d'obres no eximirà el Contractista de cap dels seus obligació respecte 
al Contractant. 

4.8.- TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
 Els terminis d'execució, total i parcials, indicats en el contracte, es 
començaran a comptar a partir de la data de replantejament. 
 
 El Contractista estarà obligat a complir amb els terminis que s'assenyalen 
en el contracte per a l'execució de les obres i que seran improrrogables. 
 
 No obstant l'anteriorment indicat, els terminis podran ser objecte de 
modificacions quan així resulti per canvis determinats pel Director d'Obra deguts a 
exigències de la realització de les obres i sempre que tals canvis influeixin realment 
en els terminis assenyalats en el contracte. 
 
 Si per qualsevol causa, aliena per complet al Contractista, no fora possible 
començar els treballs en la data prevista o hagueren de ser suspesos una vegada 
començats, es concedirà pel Director d'Obra, la pròrroga estrictament necessària. 
 
4.9.- RECEPCIÓ PROVISIONAL  
 
 Una vegada acabades les obres i als quinze dies següents a la petició del 
Contractista es farà la recepció provisional de les mateixes pel Contractant, requerint 
per a això la presència del Director d'Obra i del representant del Contractista, alçant-
se la corresponent Acta, en la que es farà constar la conformitat amb els treballs 
realitzats, si aquest és el cas. El Dit Acta serà firmada pel Director d'Obra i el 
representant del Contractista, donant-se l'obra per rebuda si s'ha executat 
correctament d'acord amb les especificacions donades en el Plec de Condicions 
Tècniques i en el Projecte corresponent, començant-se llavors a comptar el termini de 
garantia. 
 
 En el cas de no trobar-se l'obra en estat de ser rebuda, es farà constar així 
en l'Acta i es donaran al Contractista les instruccions precises i detallats per a remeiar 
els defectes observats, fixant-se un termini d'execució. Expirat el dit termini, es farà un 
nou reconeixement. Les obres de reparació seran per compte i a càrrec del 
Contractista. Si el Contractista no complís aquestes prescripcions podrà declarar-se 
rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
 La forma de recepció s'indica en el Plec de Condicions Tècniques 
corresponent. 
 
4.10.- PERÍODES DE GARANTIA 
 
 El període de garantia serà l'assenyalat en el contracte i començarà a 
comptar des de la data d'aprovació de l'Acta de Recepció. 
 Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és responsable de 
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la conservació de l'obra, sent del seu compte i càrrec les reparacions per defectes 
d'execució o mala qualitat dels materials. 
 
 Durant aquest període, el Contractista garantirà al Contractant contra tota 
reclamació de tercers, fundada en causa i per ocasió de l'execució de l'obra. 
 
4.11.- RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
 A l'acabar el termini de garantia assenyalat en el contracte o si no n'hi ha 
als sis mesos de la recepció provisional, es procedirà a la recepció definitiva de les 
obres, amb la concurrència del Director d'Obra i del representant del Contractista 
alçant-se l'Acta corresponent, en dos exemplars (si les obres són conformes), que 
quedarà firmada pel Director d'Obra i el representant del Contractista i ratificada pel 
Contractant i el Contractista. 
 
4.12.- PAGAMENT D'OBRES 
 
 El pagament d'obres realitzades es farà sobre Certificats parcials que es 
practicaran mensualment. Dits Certificats contindran només les unitats d'obra 
totalment acabades que s'hagueren executat en el termini a què es refereixin. La 
relació valorada que figuri en els Certificats, es farà d'acord amb els preus establerts, 
reduïts en un 10% i amb la cubicació, plans i referències necessàries per a la seva 
comprovació. 
 
 Seran de compte del Contractista les operacions necessàries per a 
mesurar unitats ocultes o soterrades, si no s'ha advertit al Director d'Obra 
oportunament per a el seu mesurament. 
 
 La comprovació, acceptació o inconvenients hauran de quedar acabades 
per ambdós parts en un termini màxim de quinze dies. 
 
 El Director d'Obra expedirà els Certificats de les obres executades que 
tindran caràcter de documents provisionals a bo compte, rectificables per la liquidació 
definitiva o per qualsevol dels Certificats següents, no suposant d'altra banda, 
aprovació ni recepció de les obres executades i compreses en dites Certificats. 
 
4.13.- ABONAMENT DE MATERIALS SOBRANTS 
 
 Quan a judici del Director d'Obra no hi hagi perill que desaparegui o es 
deteriorin els materials arreplegats i reconeguts com a útils, s'abonaran d'acord amb 
els preus descompostos de l'adjudicació. El Dit material serà indicat pel Director 
d'Obra que el reflectirà en l'Acta de recepció d'Obra, assenyalant el termini d'entrega 
en els llocs prèviament indicats. El Contractista serà responsable dels danys que es 
produeixin en la càrrega, transport i descàrrega d'Aquest material. 
 
 La restitució de les bobines buides es farà en el termini d'un mes, una 
vegada que s'hagi instal·lat el cable que contenien. En cas de retard en la seva 
restitució, deterioració o pèrdua, el Contractista es farà també càrrec de les despeses 
suplementaris que puguin resultar. 
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5.- RECEPCIÓ D'OBRA 
 
 Durant l'obra o una vegada finalitzada la mateixa, el Director d'Obra podrà 
verificar que els treballs realitzats estan d'acord amb les especificacions d'Aquest Plec 
de Condicions. Aquesta verificació es realitzarà per compte del Contractista. 
 
 Una vegada finalitzades les instal·lacions, el Contractista haurà de 
sol·licitar l'oportuna recepció global de l'obra. 
 
 En la recepció de la instal·lació s'inclourà el mesurament de la conductivitat 
de les preses de terra i les proves d'aïllament segons la forma establida en la Norma 
UNE relativa a cada tipus de cable. 
 
 El Director d'Obra contestarà per escrit al Contractista, comunicant la seva 
conformitat a la instal·lació o condicionant la seva recepció a la modificació dels 
detalls que estimi susceptibles de millora. 
 
6.- DISPOSICIÓ FINAL 
 
                    La concurrència a qualsevol Subhasta, Concurs o Concurs-Subhasta el 
Projecte De La Qual inclogui el present Plec de Condicions Generals, pressuposa la 
plena acceptació de totes i cada una de les seves clàusules. 
 
                    Durant l'obra o una vegada finalitzada la mateixa, el Director d'Obra 
podrà verificar que els treballs realitzats estan d'acord amb les especificacions 
d'Aquest Plec de Condicions. Aquesta verificació es realitzarà per compte del 
Contractista. 
 
 Una vegada finalitzades les instal·lacions, el Contractista haurà de 
sol·licitar l'oportuna recepció global de l'obra. 
 
 En la recepció de la instal·lació s'inclourà el mesurament de la conductivitat 
de les preses de terra i les proves d'aïllament segons la forma establida en la Norma 
UNE relativa a cada tipus de cable. 
 
 El Director d'Obra contestarà per escrit al Contractista, comunicant la seva 
conformitat a la instal·lació o condicionant la seva recepció a la modificació dels 
detalls que estimi susceptibles de millora. 

A MANRESA, NOVEMBRE de 2016 
 

El Tècnic Responsable  Sr.   
Salvador Gol i Moyano 
 
 
 
 
 
Número de Col·legiat  14.455 
Enginyer Tècnic Industrial   
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