
 

 

Aleix Rifà i Beltran, enginyer industrial, col. EIC 15431 

 

stqbp Enllumenat públic St Quirze del Vallès   1 

 

 c. Buenos Aires, 60 · 08140 · Caldes de Montbui · Barcelona 
 M 600391846 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com 

leixrifa.net 

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Projecte executiu d’instal·lació d'enllumenat públic al Parc

de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès

Parc de Can Feliu, s/n
08238 Sant Quirze del Vallès. Barcelona

2021/01

· Memòria descriptiva
· Bases de disseny i càlcul
· Descripció de materials i normes tècniques d'execució
· Condicions generals
· Pressupost
· Annexes de càlcul
· Annexes de material
· Plànols



Rifà enginyers  

 

stqbp Enllumenat públic St Quirze del Vallès 2 

 

 



Rifà enginyers  

 

stqbp Enllumenat públic St Quirze del Vallès 3 

 

Projecte executiu d’instal·lació d’enllumenat públic al Parc de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès. 
Parc de Can Feliu, s/n. 08238 Sant Quirze del Vallès. Barcelona     2021/01 

 

1. Memòria descriptiva 7 

1.1. Objecte i abast 7 

1.2. Descripció i característiques de l’actuació 7 

1.3. Electricitat 7 
1.3.1. Punt de connexió 7 
1.3.2. Canalitzacions 7 
1.3.3. Cablejat 8 

1.4. Enllumenat 8 
1.4.1. Lluminàries i suports drecera parc 8 
1.4.2. Lluminàries i suports passeig biblioteca, escales i parc infantil 8 
1.4.3. Lluminàries i suports drecera urbanització 9 

1.5. Protecció elèctrica 9 
1.5.1. Protecció contra sobreintensitats 9 
1.5.2. Protecció contra contactes directes 9 
1.5.3. Protecció contra contactes directes 9 
1.5.4. Presa de terra 10 

1.6. Justificació Decret 190/2005, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenança ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 10 

1.6.1. Tipus de làmpades 11 
1.6.2. Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisfèri superior instal·lat (FHSinst) 11 
1.6.3. Instenistat lluminosa màxima 11 

1.7. Justificació del compliment amb el Reial Decret 1890/2008 d’eficiència energètica. ITC EA-01 11 
1.7.1. Eficiència energètica mínima en enllumenats funcionals 12 
1.7.2. Classificació energètica de la instal·lació d’enllumenat 13 

1.8. Justificació dels nivells d’il·luminació funcionals. ITC EA-02 14 
1.8.1. Classificació de les vies i selecció dels tipus d’enllumenat 15 
1.8.2. Classificació de via tipus E 15 
1.8.3. Requeriments d’il·luminació dels vials segons classe d’enllumenat 15 

1.9. Resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa o molesta. ITC EA-03 16 
1.9.1. Limitacions de les emissions lluminoses 16 

1.10. Obra civil 17 
1.10.1. Compliment del Decret 201/1994, 21/2006 i 89/2010 sobre residus de la construcció 18 

1.11. Termini execució 18 

2. Bases de disseny i càlcul 21 

2.1. Cablejat de potència 21 
2.1.1. Caiguda de tenisó 21 
2.1.2. Intensitats màximes admissibles 21 

2.2. Enllumenat 21 

3. Condicions generals 25 

3.1. Abast del subministrament 25 

3.2. Especificacions 25 

3.3. Abast dels preus unitaris 25 

3.4. Coordinació amb altres industrials 26 

3.5. Garantia de subministrament i continuïtat de servei 26 

3.6. Proves, recepció, garanties 26 
3.6.1. Recepcions parcials 26 
3.6.2. Recepció 26 
3.6.3. Posada en servei 27 



Rifà enginyers  

 

stqbp Enllumenat públic St Quirze del Vallès 4 

 

3.6.4. Garantia, responsabilitats 27 

4. Normes tècniques de materials i execució 31 

4.1. Suports llumeneres 31 
4.1.1. Columnes 31 
4.1.2. Creutes 31 

4.2. Basaments de les columnes 31 

4.3. Llumeneres 32 

4.4. Caixes de fusibles i cablejat interior 32 

4.5. Quadres de protecció, mesura i control 32 

4.6. Xarxa d’alimentació 33 
4.6.1. Cables 33 
4.6.2. Xarxa subterrània 33 

4.7. Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 33 

4.8. Protecció contra contactes directes 34 

4.9. Protecció contra contactes indirectes 34 

4.10. Posada a terra 34 

5. Annexes de càlcul 35 

5.1. Càlcul de línies i mecanismes de protecció 37 

5.2. Càlcul de les intensitats de curt-circuït 39 

6. Annex de materials 43 

7. Estudi bàsic de seguretat i salut 45 

8. Pressupost 47 

9. Plànols 49 

 

 

  



Rifà enginyers  

 

stqbp Enllumenat públic St Quirze del Vallès 5 

 

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Projecte executiu d’instal·lació d'enllumenat públic al Parc

de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès

Parc de Can Feliu, s/n
08238 Sant Quirze del Vallès. Barcelona

Memòria descriptiva

2021/01



Rifà enginyers  

 

stqbp Enllumenat públic St Quirze del Vallès 6 

 

  



Rifà enginyers  

 

stqbp Enllumenat públic St Quirze del Vallès 7 
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Parc de Can Feliu, s/n. 08238 Sant Quirze del Vallès. Barcelona     2021/01 
 

1. Memòria descriptiva 

1.1. Objecte i abast 

La zona del Parc de Can Feliu i voltants de la biblioteca de Sant Quirze del Vallès no disposa 
d’enllumenat públic, a excepción d’algun tram de camí peatonal del mateix edifici i carrers 
transitables propers. 

Es tracta d’una zona peatonal que comunica l’edifici de la biblioteca amb el Centre Cívic Can Feliu 
i un parc infantil. També comunica les dues urbanitzacions properes. 

Aquest projecte defineix les actuacions necessàries per a l’execució de la nova instal·lació 
d’enllumenat públic la zona peatonal propera a la biblioteca de Sant Quirze del Vallès. 

1.2. Descripció i característiques de l’actuació 

L’actuació contempla les instal·lacions i obra civil necessària per a la nova dotació d’enllumenat 
vial mitjançant columnes al voral de les vies pavimentades peatonals, bàculs i llumeneres tipus 
LED, alimentades des de les línies d’enllumenat existent a les proximitats, amb orígen als quadres 
elèctrics actuals. 

1.3. Electricitat 

La instal·lació elèctrica es dissenya d’acord amb les indicacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, decret 842/2002 de 2 d’agost i les seves Instruccions Tècniques complementàries 
(ITC). 

1.3.1. Punt de connexió 

Es pren la línia de potència de l’enllumenat des de les lluminàries properes a la zona d’actuació. 
Es comprova que la tensió i intensitat de les línies es manté funcional després de la connexió de 
les noves càrregues, tant per a les línies ampliades, com per a la resta de línies preexistents. 

A tal efecte, es fan les acutacions necessàries a la instal·lació elèctrica de les columnes on es 
connecta la línia, per tal de fer-ne l’extensió, incloent les modificacions i ajustos i el material 
necessari a tal efecte. 

Concretament, es pren la línia de força de cada tram de les columnes següents (numeració 
segons plànols): 

· Connexió e01: lluminàries 1-6 

· Connexió e02: lluminàries 7-10 

· Connexió e03: lluminàries 11 

· Connexió e04: lluminària ja existent, instal·lació de nous projectors 

1.3.2. Canalitzacions 

Per al traçat de la línia d’alimentació s’habiliten canalitzacions de tub corbable corrugat de polietilè, 
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat 
com a canalització soterrada. 

La línia de distribució discorrerà sota nou tub de PE, enterrat a una profunditat de 0,5m (mínima de 
0,4 m)  mesurat des de la cota inferior del tub i anirà per un dels laterals dels vials, a excepció del 
creuament de carrer, on la profunditat mínima serà de 0,8m. 
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1.3.3. Cablejat 

Els conductors seran de coure RV 0,6/1kV. La seva secció està condicionada per la caiguda de 
tensió i la intensitat de cada línia. En l’annex corresponent s’exposen els càlculs justificatius del 
compliment del REBT. 

La tensió nominal dels conductors no serà inferior als 1.000 V, tal com s’assenyala a la ITC BT 07. 
Així mateix, en la instal·lació elèctrica de les columnes els conductors seran aïllats, de tensió 
nominal no inferior a 1.000 V, segons la ITC BT 09. 

La secció dels conductors de coure nos erà inferior a 6mm2, tal com s’assenyala a la ITC BT 07 i 
09. En la instal·lació elèctrica interior de les columnes, la secció dels conductors serà de 2,5mm2. 
La derivació en cada punt de llum disposarà de la correponent caixa de fusibles de 4A. 

No es disposa de línia de maniobra, atès que la regulació de flux es fa en les proteccions de 
capçalera del quadre d’enllumenat. 

Els conductors seran fàcilment identificables, essent els colors que senyala la ITC-BT-19 del REBT 
que són de color groc-verd pel conductor de protecció, color marró o negre per a les fases i blau 
clar pel neutre. 

1.4. Enllumenat 

El sistema d’il·luminació es dissenya segons les indicacions del “Reial Decret 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior”. 

1.4.1. Lluminàries i suports drecera parc 

Lluminària per a exterior amb leds, de forma circular, amb placa de 16 LEDs impresos, de 15 W de 
potència total, flux lluminós de 2122 lm, 141 lum/W, temperatura de color de 3000K, protector 
contra sobretensions de 10 kV incorporat, aïllament classe I i grau de protecció IP66, IK10 
col·locat. 

Marca i model: SALVI BASIC S TOP 60 

Columna telescòpica construïda en dos seccions. D’acer estructural laminat EN10219 S235JRH  
amb acabat galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, d’altura 4 metres. 
Ancoratge mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 pernos M16x450mm, porta de 
registre enrassada de 300x105mm, , segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de 
formigó, incloent aquest i els perns d'ancoratge estructural en forma de L, roscats, d'acer 
galvanitzat. 

Marca i model: ROURA NIKOLSON 4m 

1.4.2. Lluminàries i suports passeig biblioteca, escales i parc infantil 

Lluminària per a exterior amb leds, de forma rectangular, amb placa de 48 LEDs impresos, de 74W 
de potència total, una corriente de 500mA, flux lluminós de 9400 lm, 133 lum/W, temperatura de 
color de 3000K, protector contra sobretensions de 10 kV incorporat, aïllament classe I i grau de 
protecció IP66, IK08 col·locat. 

Marca i model: SCHRÉDER NEOS 2 LED 730 

Columna d’acer estructural laminat EN10219 S235JRH amb acabat galvanitzat per immersió en 
calent segons EN ISO 1461:1999, d’altura 12 metres. Ancoratge mitjançant placa de seient amb 
centres a Ø430mm 8 pernos M24x700mm, porta de registre enrassada de 300x105mm, , segons 
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, incloent aquest i els perns d'ancoratge 
estructural en forma de L, roscats, d'acer galvanitzat. 

Marca i model: ROURA PRIM 12m 
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1.4.3. Lluminàries i suports drecera urbanització 

Lluminària per a exterior amb leds, de forma rectangular, amb placa de 48 LEDs impresos, de 74W 
de potència total, una corriente de 500mA, flux lluminós de 9400 lm, 133 lum/W, temperatura de 
color de 3000K, protector contra sobretensions de 10 kV incorporat, aïllament classe I i grau de 
protecció IP66, IK08 col·locat. 

Marca i model: SCHRÉDER NEOS 2 LED 730 

Per el que fa a la columna, s’utilitza la existent. Aquesta columna és de tipus Prim de 10m 
d’alçada. 

1.5. Protecció elèctrica 

El sistema de protecció elèctrica es dissenya d’acord amb les indicacions del REBT i les seves 
Instruccions Complementàries. 

1.5.1. Protecció contra sobreintensitats 

D’acord amb la ITC BT 09 s’instal·laran els dispositius de protecció assenyalats en les Instruccions 
ITC BT 22 i 23. 

En l’origen de cada línia es disposa d’interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials que 
garantiran el límit d’intensitat admissible dels conductors. També en les derivacions de cada punt 
de llum s’instal·laran caixes amb proteccions fusibles de 4 A que protegiran els conductors, de 
secció reduïda que alimenten el punt de llum. 

Es preveuen les actuacions necessàries per a l’arranjament i la reforma de les proteccions en 
capçalera de quadre d'enllumenat existent, regulació i posta en marxa de la nova línia, incloent 
material, accessoris i mà d'obra fins a la seva posta en marxa. En aquest àmbit, es comprovarà 
que els dispositius de protecció tinguin la capacitat de tall adequada amb la intensitat de curt circuit 
que es pugui presentar en la instal·lació. 

1.5.2. Protecció contra contactes directes 

La protecció contra els contactes directes s’estableix col·locant els elements de la instal·lació 
inaccessibles a les persones, i en els casos en que això no sigui possible, aquests elements 
estaran recoberts d’aïllament que no pugui ser eliminat. 

Tal com assenyala les Instruccions Tècniques Complementàries, les instal·lacions presentaran 
una resistència d’aïllament superior als 500.000 ohms. Abans de la posada en servei de la 
instal·lació s’ haurà de comprovar el valor de l’aïllament de les línies. 

1.5.3. Protecció contra contactes directes 

Els suports, i la resta d’elements metàl·lics que puguin fer massa, accessibles a persones no 
autoritzades, seran units a una presa de terra. Aquesta presa de terra complirà la ITC BT 18, de 
manera que la resistència a terra de qualsevol massa accessible no serà superior a 30 ohms, tal 
com assenyala la guia d’interpretació de la ITC BT 09. 

S’instal·larà xarxa de terres, formada per diferents piques verticals de coure de diàmetre 14 mm i 
llargada 1.5 metres, connectada a la massa del suport pel cargol de pressa de terra mitjançant 
conductor de coure de secció 35 mm2. Cada una de les piquetes de terra s’unirà a la xarxa de 
coure nu de 35 mm2 que recorrerà tota la instal·lació. 

No es podran intercalar en el circuit de terra seccionadors, interruptors o fusibles, garantint en tot 
moment la continuïtat de la xarxa. Només es permet intercalar un dispositiu de tall per tal de 
mesurar la resistència de la pressa de terra. 

Els quadres de comandament i protecció es troben emplaçats al costat d’una caixa distribuidora de 
BT. Per tant, es tindrà en compte l’ establert a les ITC BT, complint-se les condicions per a que les 
preses de terra de la xarxa de distribució i les de la present instal·lació d’enllumenat públic es 
puguin considerar independents. Concretament, en una distància compresa als 15 metres al 
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voltant de qualsevol centre de distribució, els conductors de la línia de posada a terra tindran un 
aïllament de 1.000 V. 

En l’origen de cada línia es disposarà d’interruptors diferencials (preexistents) de sensibilitat 300 
mA, coordinats amb la pressa de terra, garantint que la tensió de contacte amb els elements de la 
instal·lació no sobrepassi els 24 Volts. 

Per altra banda, es realitzarà la connexió equipotencial de la totalitat de les masses metàl·liques 
accessibles importants (papereres, senyals de trànsit, portes i baranes metàl·liques, etc.) pròximes 
a les columnes metàl·liques existents (2m), i en general, a la present instal·lació d’enllumenat 
públic. 

Així mateix, qualsevol element metàl·lic que sigui col·locat, amb posterioritat, prop de la present 
instal·lació d’enllumenat públic, haurà d’estar connectat amb aquesta, per tal de garantir la 
connexió equipotencial de les masses metàl·liques importants de la instal·lació i les pròximes a 
aquesta. D’aquesta manera, s’evitarà que puguin aparèixer en un moment donat diferències de 
potencial perilloses entre elles. 

1.5.4. Presa de terra 

La finalitat de la instal·lació de posada a terra és limitar la tensió que es pugui presentar en un 
moment donat les diferents masses metàl·liques. 

Es realitza aquesta instal·lació per assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o reduir el risc 
que suposa una avaria en els materials elèctrics emprats. 

La posada a terra està constituïda per electrodes d'acer de coure de gruix apropiat de 1.5 m de 
longitud i 14 mm de diàmetre clavades en el terra, interconnectades amb cable de coure nu de 35 
mm². Aquest cablejat emprat com a electrode seguirà les característiques de construcció i de 
resistència elèctrica segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

De la pica de terra partirà un conductor de coure de 35 mm² de secció que anirà a conectar amb 
l'embarrat de posta a terra del quadre de baixa tensió. 

La derivació mínima de conductor de sortida del pont de proves o conductor de protecció será de 
16 mm². 

Els conductors de protecció, també‚ s'allotjaran en l'interior de les conduccions de PVC a on es 
col·loquin els conductors de fase. 

La secció d’aquest conductor complirà l’indicat en la taula 2 de l’ article 3.4 de la ITC-BT-18 del 
REBT, respecte a la relació entre aquest i la secció dels conductors de fase. 

La resistència de terra no serà superior a 16 Ω. 

En cas de que al realitzar-se la mediació fos superior, es col·locarien tantes piques com fos 
necessari a una distancia no inferior de 3 m. 

En general es seguiran les prescripcions tècniques que indica la ITC-BT-18 del REBT. 

1.6. Justificació Decret 190/2005, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenança ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 

La resplendor lluminosa o contaminació lumínica és la lluminositat produïda al cel nocturn per la 
difusió i reflexió de la llum dels gasos, aerosols i partícules en suspensió a l'atmosfera entre 
d'altres orígens, instal·lacions d'enllumenat exterior, bé per emissió directa cap al cel o reflectida 
per les superfícies il·luminades. 

El mapa de distribució i ubicació de les diferents zones de protecció a la contaminació lluminosa, 
segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que va 
aprovar, el 19 de desembre de 2007 estableix les zones de protecció del medi ambient envers la 
contaminació lluminosa a Catalunya, i concretament el que es mostra a continuació és el municipi 
de Sant Quirze del Vallès: 
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Segons el mapa de la protecció envers a la contaminació lumínica, estem situats a una zona de 
protecció E3. 

1.6.1. Tipus de làmpades 

El tipus de làmpada seleccionada, compleix amb les exigenciens corresponents a les zones de 
protecció E3. 

La làmpada SALVI BASIC S TOP 60 i la SCHRÉDER NEOS 2 LED 730 tenen una temperatura de 
color de 3000K. 

1.6.2. Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisfèri superior instal·lat (FHSinst) 

Segons la zona de protecció E3, el FHSinst(%) en l’horari de vespre, ha de ser del 10%, i del 5% 
en l’horari de nit. 

El FHSinst(%) calculat per la instal·lació és inferior als requeriments segons diagrama de flux 
llumínic de la fitxa tècnica de les làmpades a instal·lar. 

1.6.3. Instenistat lluminosa màxima 

Els nivells màxims d’intensitat lluminosa emesa per un llum en direccions a àrees protegides i cap 
a determinades àrees segons la zona de protecció corresponent E3 és de 10.000 cd 
respectivament. Segons estudi llumínic es compleix amb aquest criteri. 

1.7. Justificació del compliment amb el Reial Decret 1890/2008 d’eficiència 
energètica. ITC EA-01 

L'eficiència energètica d'una instal·lació d'enllumenat exterior es defineix com la relació entre el 
producte de la superfície projectada a il·luminar per la il·luminació mitjana en servei de la 
instal·lació dividida per la potencia activa total instal·lada. 

ε =
S · E�

P
= �

m� · lux

W
� 

Essent: 
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Ɛ = eficiència energètica de la instal·lació de enllumenat exterior (m2·lux/W) 

P = potencia activa total instal·lada (làmpades i equips auxiliars) (W); 

S = superfície il·luminada (m2 ) 

Em = luminància mitjana en servei de la instal·lació, considerant el manteniment previst (lux); 

 

L'eficiència energètica es pot determinar mitjançant l' utilització dels següents factors: 

ε = ε� · �� · ��  �
m� · lux

W
� 

Essent: 

Ɛ L = eficiència de les làmpades i equips auxiliars (lum/W= m2 lux/W); 

fm = factor de manteniment de la instal·lació (en valors por unitat) 

fu = factor d'utilització de la instal·lació (en valors per unitat) 

On: 

Eficiència de la làmpada i equips auxiliars (Ɛ L): 

Es la relació entre el flux lluminós emès per una làmpada i la potència total consumida per la 
làmpada més els seu equip auxiliar. 

 

Factor de manteniment (fm): 

Es la relació entre els los valors de la il·luminació que es pretén mantenir al llarg de la vida de la 
instal·lació de enllumenat i els valors inicials. 

 

Factor d'utilització (fu): 

Es la relació entre el flux útil procedent dels pàmpols, que arriba fins a la calçada o superfície a 
il·luminar i el flux emès per les làmpades instal·lades a les lluminàries. 

El factor d'utilització de la instal·lació és en funció del tipus de làmpada, de la distribució de la 
intensitat lluminosa i rendiment de les lluminàries, així com de la geometria de la instal·lació, tant 
en referència de les característiques dimensionals de la superfície a il·luminar (longitud i amplada), 
com la disposició de les lluminàries en la instal·lació de l'enllumenat exterior (tipus de sistema, 
alçada dels pàmpols i separació entre punts de llum). 

Per a millorar l'eficiència energètica d'una instal·lació d'enllumenat es podrà actuar incrementant el 
valor de cadascun dels tres factors anteriors, de forma que la instal·lació més eficient serà la que 
el producte dels tres factors eficiència de les làmpades, equips auxiliars i factors de manteniment i 
utilització de la instal·lació sigui el màxim. 

1.7.1. Eficiència energètica mínima en enllumenats funcionals 

Considerem la instal·lació funcional dels vials objecte del projecte com a “vías petaonales”, és a 
dir, tipus E segons la Instrucció tècnica complementària ITC-EA-02. 

Les instal·lacions d'enllumenat ambiental, amb independència del tipus de làmpada, paviment i de 
les característiques o geometries de les instal·lacions, hauran de complir amb les requisits mínims 
d'eficiència energètica que es fixen a continuació a la taula següent: 
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Es requereix per tant, per a una Em de 10 lux, una eficiència energètica mínia de 6 m2·lux/W, 
d’acord amb la taula anterior. 

El nivell d’il·luminació mig en servei calculat per l’àmbit de la Drecera Parc és de (Em) 14 
lux i en l’àmbit del passeig biblioteca és de (Em) 15 lux, obtenint-se una eficiència 
energètica de càlcul de 42 m2·lux/W i 34,9 m2·lux/W, que millora l’eficiència mínima 
requerida de 7,5 m2·lux/W. Per tant queda verificat el compliment de la ITC EA-01 

Veure càlculs lumínics justificatius amb la lluminària. 

 

1.7.2. Classificació energètica de la instal·lació d’enllumenat 

Les instal·lacions d'enllumenat exterior, excepte les d'enllumenat de senyals i anuncis lluminosos i 
festius i nadalencs es classificaran en funció del seu índex d'eficiència energètica. 

Iε =
ε

ε�

 

 

L'índex d'eficiència energètica (Iɛ) es defineix com el quocient entre l'eficiència energètica de la 
instal·lació (Ɛ) i el valor de l'eficiència energètica de referència (Ɛ R) en funció del nivell de 
il·luminancia mitjana en servei projectada ,que s'indica a la taula 3. 
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Com objecte de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació d'enllumenat, 
es representa per mitjà de lletres des de la A fins a la G l'ordre de millor a menor qualificació 
energètica. 

A (instal·lació més eficient i menys consum d'energia). G (instal·lació menys eficient i més consum 
d'energia). 

L'índex utilitzat per a les escales serà l'índex de consum energètic (ICE) que és igual a l'invers de 
l'índex d'eficiència energètica. 

Es requereix per tant, per a una Em de 15 lux, una eficiència energètica de referència de 11 
m2·lux/W, d’acord amb la taula anterior. 

 

La taula següent determina els valors definits per les respectives lletres: 

 

Es comprova que la present instal·lació obté una Qualificació energètica A, ja que l’índex 
d’eficiència energètica és de 3,17, com a mínim. 

1.8. Justificació dels nivells d’il·luminació funcionals. ITC EA-02 

Segons el present reglament els nivells de luminància i d'il·luminació mitjana de les instal·lacions 
d'enllumenat descrites a continuació no podran superar en més de un 20% els nivells mitjans de 
referència establerts en la present ITC. 
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1.8.1. Classificació de les vies i selecció dels tipus d’enllumenat 

El criteri principal de classificació de les vies és la velocitat de circulació, segons estableix les 
taules següents. 

 

En el cas de la present instal·lació es classifica com a E (via peatonal amb velocitat V ≤ 5). 

1.8.2. Classificació de via tipus E 

El criteri principal de classificació de les vies es la velocitat de circulació, segons estableix la taula 
següent: 

 

En el cas de la present instal·lació, es classifica com a E1 amb una classe d’enllumenat per flux 
normal de peatons S2/S3/S4. 

 

1.8.3. Requeriments d’il·luminació dels vials segons classe d’enllumenat 

La següent taula estableix les condicions d’il·luminació requerides en funció de la classe 
d’enllumenat determinada al punt anterior. 
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1.9. Resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa o molesta. ITC EA-03 

Com es pot observar en el mapa de protecció contra la contaminació lumínica adjuntat en el 
apartat 1.6., s’observa que els vials objecte s’inclouen a la zona classificada E3 Protecció 
moderada. També es pot observar a la taula adjunta, “Taula1. Classificació de zones de protecció 
contra la contaminació lumínica” en funció de l’activitat a desenvolupar, que li correspont la zona 
de protecció E3. 

 

 

1.9.1. Limitacions de les emissions lluminoses 

Es limitaran les emissions lluminoses cap al cel a les instal·lacions d'enllumenat exterior. 

La lluminositat del cel produïda per les instal·lacions d'enllumenat exterior depèn del flux 
hemisfèric superior instal·lat i es directament proporcional a la superfície il·luminada i al seu nivell 
il·luminació, i inversament proporcional als factors d'utilització i manteniment de la instal·lació. 

El flux hemisfèric superior instal·lat FHS o emissió directa de les lluminàries a implantar a cada 
zona E1, E2, E3 i E4, no superarà els límits establerts en la taula següent. 
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En el cas de la present instal·lació es classifica com a E3 ≤ 15%.  

El FHSins calculat per la instal·lació és del 0% segons diagrama de flux llumínic de la fitxa tècnica 
de la làmpada a instal·lar. 

A més d'ajustar-se als valors de la taula 2, per reduir les emissions cap al cel tant directes com les 
reflectides per les superfícies il·luminades, la instal·lació de les lluminàries haurà de complir els 
següents requisits: 

S'il·luminarà només la superfície que es vol dotar d'enllumenat. 

Els nivells d'il·luminació no hauran de superar els valors màxims establerts en la ITCEA-02. 

El factor d'utilització i el factor de manteniment de la instal·lació satisfan els valors establertes la 
ITC-EA-04. 

1.10. Obra civil 

S’excavaran les rases necessàries per la col·locació de tubs al llarg del laterat dels vials, segons 
indicacions als plànols. Aquesta zona es troba sense pavimentar i acabat amb terres per al seu 
enjardinament. Les rases es taparan fins la meitat de la seva altura amb sorra d’aportació i es 
compactarà. La secció restant s’omplirà amb la terra exterta de la mateixa rasa per a mantenir les 
característiques d’enjardinament. En els punts terminals de cada zona, i en els marcats en plànols, 
es realitzaran pericons de registre per al pas de la instal·lació, de 40x40cm i 55cm de profunditat, 
realitzats amb paret de 15cm de maó perforat sobre llit de sorra. Es col·locarà bastiment i tapa de 
fosa dúctil per a pericó de serveis de classe resistent B125 en el cas de ser col·locada fora de 
l’asfaltat. Es farà també excavació per als daus de formigó de suport dels bàculs. Es col·locarà en 
aquest espai els tubs per al pas del cablejat i els perns roscats i galvanitzats necessaris per al 
suport segons bàcul o columna escollit, i mitjançant plantilla de la placa de base definida pel 
fabricant. Un cop feta aquesta previsió s’omplirà cada pou amb formigó HM-20/P/40/I. 

Les columnes es col·locaran amb l’ajut de camió grua, i el bàcul i lluminària amb camió cistella. 

Per a la rasa de creuament de paviment asfaltat o panot amb els tubs i cablejat es preveu una 
reposició amb sub-base de totú i paviment de panot. 

Es farà càrrega i transport de terres i residus per separat, a dipòsit de terres o instal·lació de 
reciclatge, i es comprovarà la deposició dels residus mitjançant l’aportació dels corresponents 
rebuts i avals. 

Els conductors es col·locaran dins les rases en l’interior de tub flexible de PE de doble paret, de 
diàmetre mínim 63 mm i resistència a l’impacte 20 J, a una profunditat mínima de 60 cm, complint-
se la MI BT 09 en que s’especifica que els conductors se situaran com a mínim a una profunditat 
de 40 cm. S’hi col·locarà una cinta de senyalització elèctrica. 

En els passos de carrer, els conductors aniran en l’interior de tubs de PE de diàmetre mínim 63 
mm, formigonats, a una profunditat mínima de 80 cm. Es col·locaran arquetes de registre en els 
passos de carrer, si s’escau. 
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1.10.1.Compliment del Decret 201/1994, 21/2006 i 89/2010 sobre residus de la 
construcció 

En compliment del que disposa el decret indicat, val a dir que les característiques de les runes i 
residus procedents de l’actuació en principi seran netes i producte de les obres motiu del present 
plec. 

En relació a les operacions de destriament o recollida selectiva, val a dir que s’ha contabilitzat la 
realització de rases i construcció de daus i pericons. També s’ha previst la col·locació de les 
columnes, creuetes i lluminàries, i els seus elements d’embalatge i protecció a reciclar a peu 
d’obra. 

Atès el poc espai disponible a la zona per la proximitat de la calçada i vials contigus, val a dir que 
no es preveu cap lloc on es reciclin les runes, per això es preveu la gestió i el reciclatge de runes a 
les instal·lacions de l’empresa que l’entitat promotora consideri més oportuna. 

1.11. Termini execució 

Es preveu una durada màxima de les obres de 2 mesos. 

 

  

a Sant Quirze del Vallès, 14 de gener de 2021

Aleix Rifà Beltran
enginyer industrial
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2. Bases de disseny i càlcul 

2.1. Cablejat de potència 

2.1.1. Caiguda de tenisó 

A partir de les dades proporcionades per l’empresa SECE dels punts de llum i quadres existents, 
es calculen les caigues de tensió màximes admeses; Segons la ITC-BT-19 del REBT, seran, entre 
l'origen de la instal·lació (quadre escomesa) i qualsevol punt de la mateixa, considerant alimentats 
tots els aparells d'utilització susceptibles de funcions simultàniament, ha de ser menor del 3 per 
100 de la tensió nominal pels circuits d'enllumenat i menor del 5 per 100 pels circuits de força 
motriu. 

Si bé‚ la majoria dels receptors, disposa de condensador per a la compensació del factor de 
potencia, considerem a efecte de càlcul un valor mig de 0,90. 

Les línies d'enllumenat es dimensionen per a suportar una càrrega equivalent a 1,8 vegades la 
potència nominal del circuit. 

2.1.2. Intensitats màximes admissibles 

 

2.2. Enllumenat 

Instal·lació segons criteris REBT, i en especial ITC-BT-09 sobre instal·lacions d’enllumenat 
exterior. 

 Zona de protecció envers a la contaminació lumínica: E3 
 Lluminància mitjana en servei: 10 lux 
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3. Condicions generals 

3.1. Abast del subministrament 

Aquest contracte comprèn el subministrament de tot el material, ma d’obra, equip, accessoris i 
l’execució de totes les operacions necessàries pel perfecte acabat i posada a punt de les 
instal·lacions mecàniques, fluids, elèctriques i de seguretat, tal com es descriuen a la memòria, es 
representen en els plànols i es relacionen en el pressupost 

Tots els materials i treballs queden inclosos en el preu total de contracte. No s’accepta cap 
exclusió encara que consti a l’oferta, a menys que figuri expressament en clàusula específica del 
contracte 

Els amidaments s’entenen aproximats. L’industrial s’obliga a subministrar les quantitats 
necessàries per l’execució de l’obra. 

Els dimensionats de les bombes, ventiladors, vàlvules de regulació etc son genèrics per obtenir els 
paràmetres de sortida (potencies, cabals...) adoptats, però no han estat ajustats a les mides reals 
dels traçats i màquines concretes. Caldrà per tant ajustar-los una vegada decidits aquests 
aspectes. 

Tots els treballs addicionals no inclosos en els plànols o amidaments es liquidaran als preus 
unitaris de contracte. En el cas de materials que no hi figurin, es pactaran amb la direcció de l’obra 
abans de ser executats, i prevaldran els preus fixats a la base de preus de referència de l’ITEC en 
cas de desacord, reflectint-se en acta signada per ambdues parts.  

Independentment de les especificacions, l’industrial s’obliga a complir les mesures de protecció, 
seguretat i salut i reglamentacions vigents, en particular: CTE, REBT, RITE, i normes UNE 
relacionades. 

3.2. Especificacions 

Per motiu de brevetat i fàcil lectura, en el pressupost i relació de materials només s’esmenten les 
característiques necessàries per identificar el material en qüestió. 

Les característiques tècniques detallades i qualitats dels materials i equips es descriuen en el 
document “normes tècniques i condicions d’execució” i les dimensions expressades en els plànols, 
que son part integrant del pressupost. 

També es defineixen especificant marques i models d’alguns equips, deixant clar que l’objectiu 
d’aquesta indicació, és descriure i establir unívocament els següents aspectes: 

 Els principis de funcionament 

 La forma i dimensions, que s’han escollit per la seva compatibilitat amb els altres aspectes del 
projecte 

 L’estàndard de qualitat 

A la relació de materials també s’ha suprimit el tradicional “o similar” repetit a cada partida, entén-
se que les marques i models concrets es poden canviar a proposta de l’instal·lador, sempre que es 
respectin estrictament els aspectes aquí relacionats i la direcció de l’obra ho aprovi per escrit 

3.3. Abast dels preus unitaris 

Així doncs, encara que no es repeteixi a la relació de materials, els preus unitaris inclouen els 
següents conceptes: 

 Control de les dimensions reals de les zones d’ubicació de les instal·lacions i comprovació de la 
seva correspondència amb els plànols 

 Suports, accessoris, peces de forma i unions en els preus unitaris de tuberia, conducte i safata, 
sempre que no s’especifiqui a banda 

 Plànols de muntatge en base als de projecte, ajustats a les dimensions reals de l’edifici i 
coordinats amb les instal·lacions dels altres industrials 
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 Equilibrat de fases dels quadres elèctrics 

 Replantejament en obra de les instal·lacions 

 Retalls de materials 

 Subministrament dels materials i equips relacionats, incloent tots els elements auxiliars 
necessaris pel funcionament de la instal·lació, encara que no s’especifiquin expressament a la 
relació de materials. Particularment: suports, esmorteïdors de sorolls i vibracions, segellats, 
dispensadors, passamurs, lires de dilatació, sistemes de protecció contra la corrosió 

 Muntatge de tots aquests elements 

 Transport i moviment de materials, tant a l’exterior com a l’interior de l’obra 

 Plànols de forats, bancades, i desguassos 

 Realització de la instal·lació segons els terminis i programa contractats i coordinadament amb 
els altres industrials 

 Embalatges, duanes, transports 

 Tràmits amb els organismes oficials i companyies subministradores d’aigua, comunicacions  i 
energia que intervinguin en la posada en marxa de la instal·lació 

 Bastides 

 Custòdia i emmagatzematge de materials i eines fins la recepció de la instal·lació 

 Caseta d’obra 

 Primer engreix i combustible per a proves 

 Regulació, ajust i posada en marxa 

 Impostos a excepció de l’IVA 

 Plec d’instruccions de funcionament i manteniment i plànols d’estat final  

 Esquemes elèctrics, de comandament i maniobra 

3.4. Coordinació amb altres industrials 

Cada instal·lador coordinarà la seva feina amb l’empresa constructora i els instal·ladors d’altres 
especialitats que poguessin afectar la seva instal·lació 

Per facilitar aquesta coordinació haurà d’entregar a la direcció de l’obra tota la informació sobre el 
seu treball que la pogués afectar, com és ara, la situació dels forats, dimensions i situació exacta 
de bancades, fixacions, suports, xemeneies, dins dels terminis exigit pel programa general de les 
obres 

3.5. Garantia de subministrament i continuïtat de servei 

Les intervencions en els equipaments es realitzaran sense perjudici de l’activitat que s’hi 
desenvolupa, ajustant els horaris i intervencions a les necessitats del centre, en especial pel que fa 
a la calefacció i els accessos. 

3.6. Proves, recepció, garanties 

3.6.1. Recepcions parcials 

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció provisional. 

Prèviament, s’efectuaran recepcions parcials tenint en compte les necessitats de la posta en 
marxa, la construcció per etapes i els impediments que el desenvolupament de l’obra pot suposar 
per l’execució de les proves 

Es citen particularment les proves d’estanqueïtat i pressió de les xarxes de distribució 

3.6.2. Recepció  

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció. 
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Les proves i mesures han de les suficients per demostrar el funcionament impecable de la 
instal·lació, segons les regles de l’ofici, les especificacions de qualitat i els rendiments i paràmetres 
contractats. 

Es faran les següents: 

 Control de conformitat amb els documents de projecte 

 Control de conformitat amb la reglamentació vigent 

 Mides d’aïllament elèctric 

 Mides de resistència de terra, control de les preses de terra i connexions equipotencials 

 Control de col·locació dels aparells i sistemes d’enllaç 

 Proves d’estanqueïtat 

 Proves de rendiment, prenent mides de pressions, cabals, temperatures i qualsevol altre 
paràmetre especificat en els punts de consum 

 Consum elèctric de cada fase 

 Control de punts de consigna, de les seves desviacions sistemàtiques, errors de resposta, 
oscil·lacions i esmorteïment de tots els servomecanismes 

 Control de les seqüències de maniobra, seguretat i enclavaments 

 Comprovació de resistències de terra 

 Comprovació d’equilibrat de fases de tots els circuits 

 Comprovació de resistències d’aïllament de tots els circuits 

El contractista es farà càrrec de les rectificacions que calguin com a resultat. 

A l’acabament del termini de rectificació, es procedirà al control dels elements modificats 

La recepció es pronunciarà únicament després de verificar-se la conformitat total de les 
instal·lacions 

3.6.3. Posada en servei 

L’industrial subministrarà plànols d’estat final i instruccions de funcionament necessaris a la posta 
en servei i explotació de la instal·lació 

3.6.4. Garantia, responsabilitats 

La garantia de la instal·lació cobrirà totes les reparacions necessàries des de la recepció 
provisional fins la definitiva, tant per defectes dels materials, com els de muntatge, fabricació o 
desgast anormal 
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4. Normes tècniques de materials i execució 

La definició i condicions de les partides d’obra executades, així com les condicions d’execució, 
unitat i criteri d’amidament i normativa d’aplicació són les indicades al Plec de Condicions de la 
base de preus de ITEC vigent per al codi i descripció de les partides i conjunts de partides 
indicades als amidaments. Addicionalment, es descriuen en els apartats següents les normes 
tècniques dels materials que complementen les citades condicions ITEC. 

4.1. Suports llumeneres 

4.1.1. Columnes 

Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que 
siguin d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials 
seran resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, 
per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació.  

Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin 
resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un 
coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 

Els suports, hauran de posseir una obertura de dimensions adequades a l’equip elèctric per 
accedir als elements de protecció i maniobra. L’obertura estarà a una alçada mínima de 0,30 m. 
del nivell de la vorera, i disposarà d’una portella que únicament es podrà obrir amb eines 
especials. 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les 
soldadures es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i 
regularitat. 

Els suports tindran a la seva base una anella de protecció contra la corrosió, així com carteles per 
assegurar la seva resistència mecànica. Compliran l’establert a la ITC‐BT‐09, 6.1. 

Tots els suports estaran connectats a una placa de connexió a terra que complirà amb l’establert 
en la ITC‐BT‐18. 

Tots els materials d’idèntica qualitat o superior que els models indicats en projecte a efectes de la 
designació de “o equivalent” 

4.1.2. Creutes 

Creuetes d'acer per acoblar a columnes d'acer de secció circular. 

S'han considerat els tipus de protecció de l'acer següents: 

 Protecció per galvanitzat: El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les 
especificacions de la UNE 37-501. El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a 
tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

 Protecció amb emprimació antioxidant: La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de 
manera uniforme tota la superfície de la peça. No ha de tenir fisures, bosses, incrustacions 
ni qualsevol altre tipus de defecte superficial apreciable amb una inspecció visual. 

Amb acomblament amb platina: Ha de portar la sortida de cables protegida de la pluja. Acoblament 
amb cargols a la part superior de les columnes proveïdes de platina. 

Tots els materials d’idèntica qualitat o superior que els models indicats en projecte a efectes de la 
designació de “o equivalent” 

4.2. Basaments de les columnes 

Les dimensions dels basaments, venen indicades als Plànols. 

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, 
evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
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La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als 
plànols una resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de 
manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal 
d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

4.3. Llumeneres 

Disposaran d’elements de protecció contra curt circuits, sobretensions i d’un sistema de correcció 
del factor de potència. Les connexions es realitzaran mitjançant conductors aïllats de coure, RV de 
0,6/1KV de 2,5 mm2 de secció, (ITC‐BT‐09).  

Les lluminàries hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració de conformitat i expedient tècnic o 
documentació tècnica associada. Certificat de compatibilitat electromagnètica. 

Compliran la normativa de mòduls LED (EN‐62031) i de radiació òptica, EN‐62471.  

Sistema de refredament: Disposaran d’un sistema de dissipació de calor sense líquids ni 
ventiladors, i haurà de ser resistent als residus que s’hi pugui acumular de tal manera que no 
degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor.  

Temperatura de color: La temperatura de color dels Led’s serà de 3.000ºK.  

Índex de reproducció cromàtica: CRI>70  

Carcassa: Haurà de ser totalment construïda en alumini. L’acabat serà realitzat amb imprimació i 
resistent a la corrosió.  

Grup òptic: La protecció contra l’entrada de cossos estranys, pols i humitat serà com  a mínim IP‐
66.  

Eficiència: Mínim de la lluminària 120 lumens/W. 

Disposarà d’un sistema de protecció contra harmònics.    

Amperatge: El màxim valor de corrent continu a Ta 25ºC haurà de ser de 1000 mA. El màxim 
amperatge als Leds no podrà excedir la corrent del driver per tal d’assolir la depreciació lluminosa 
establerta. 

Tant el driver com la matriu de Leds hauran d’estar dissenyats per a treballar a 700 mA. 

Disposarà de regulació DALI. 

Tots els materials d’idèntica qualitat o superior que els models indicats en projecte a efectes de la 
designació de “o equivalent” 

4.4. Caixes de fusibles i cablejat interior 

En l’interior de les columnes, s’instal∙laran conductors aïllats de tensió nominal 0,6/1KV. Cada punt 
de llum anirà protegit mitjançant fusibles F+N  =  4A (ITC‐BT‐09, 8) i aniran situats en una caixa de 
derivació (cofret) amb una protecció mínima IP‐44. La secció mínima d’aquests conductors serà de 
2 x 2,5 mm2 .(ITC‐BT‐09, 9). 

4.5. Quadres de protecció, mesura i control 

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de 
protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest 
quadre, tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de 
defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de 
defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de renganxe 
automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada 
en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors 
diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en 
la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
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Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es 
disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb 
independència dels dispositius esmentats. 

L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i 
l’IK10, segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés 
exclusiu al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada 
compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul 
independent. 

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 

4.6. Xarxa d’alimentació 

4.6.1. Cables 

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran 
aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament 
contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica 
suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran 
de complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció 
d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, 
aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 

4.6.2. Xarxa subterrània 

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució 
regulades en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, 
i aniran encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en 
l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar 
formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger 
segons l’UNE 50 086 –2-4. 

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,6 m del nivell del terra, mesurats des de la 
cota inferior del tub, i el seu diàmetre interior no serà menor als 90 mm. 

Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 
d’enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,20 m per 
sobre del tub. 

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada. 

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en 
distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la 
secció del neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a 
l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una 
arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat 
del conductor. 

4.7. Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 

En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

 Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió 
assignada de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho 
garanteixi. 

 La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de 
tracció sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del 
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suport, s’utilitzaran elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i 
tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum. 

4.8. Protecció contra contactes directes 

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen 
d’aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al 
públic en general. Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior 
als 3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines 
especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons 
d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les 
parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades 
simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 

4.9. Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes es farà mitjançant el tall automàtic de l’alimentació. Això 
s’aconseguirà amb la instal∙lació d’interruptors diferencials selectius i una xarxa de terra adequada. 
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu, hauran d’estar 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a un mateix terra. El punt neutre de cada 
generador o transformador també haurà de posar‐se a terra.  

Els interruptors diferencials seran d’alta o mitja sensibilitat (30 o 300 mA), estaran instal∙lats a 
l’origen dels circuits, i protegiran les persones de qualsevol contacte indirecte amb alguna massa 
posada en tensió per culpa d’alguna petita fuita. 

4.10. Posada a terra 

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 
metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les 
línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 

En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

 Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, 
on aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de 
cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una 
secció mínima de 16 mm2de coure. 

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o 
altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 
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5. Annexes de càlcul 
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5.1. Càlcul de línies i mecanismes de protecció 

La secció de conductor ha de complir: 

 caiguda de tensió màxima admissible 

 densitat de corrent màxima admissible 

La secció escollida és la màxima obtinguda del càlcul dels requisits anteriors. 

 

- Càlcul de la secció de conductor segons caiguda de tensió màxima admissible: 

Caigudes de tensió màximes admissibles (e): 

 enllumenat un 3% de la tensió d’alimentació 

 força un 5% de la tensió d’alimentació. 

Determinació de la secció del conductor: 

2· ·

· ·

P L
S

U e
  per a línies monofàssiques 

·

· ·

P L
S

V e
  per a línies trifàssiques 

On: 

 S:  secció de conductor (mm2) 

 P:  potència (W) 

 V: tensió trifàssica: 400V 

 U: tensió monofàssica: 230V 

 L: longitud de la línia (m) 

 e: caiguda de tensió màxima admissible (V) 

 

- Càlcul de la densitat de corrent en el conductor. Intensitat: 

Potència a través del conductor: 

· cosP V I   per a un conductor monofàssic 

3· · cosP V I   per a un conductor trifàssic 

Intensitat de cada circuït: 

·cos

P
I
V 

  en corrent monofàssic 

3· ·cos

P
I

V 
  en corrent monofàssic 

On: 

 I:  intensitat del corrent elèctric (A) 

 P:  potència instal.lada (W) 

 V: diferència de potencial, tensió (Volts) 
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 cos desfassament 

Desfassament: 0,92 (lluminàries autocompensades) 

Les línies d'enllumenat es dimensionen per a suportar una càrrega equivalent a 1,8 vegades la 
potència nominal del circuit. 

Taules de càlculs: 

El càlcul de les seccions adoptades, així com les caigudes de tensió acumulades es reflecteixen a 
les fulles de càlcul que segueixen, i s’han obtingut d’acord amb les instruccions tècniques ITC-BT 
del R.D. 842/2002 i els seus annexes II i III 

 

 

 

 

Càlcul linies elèctriques
projecte: Parc de Can Feliu conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m

quadre Connexió e01 aïllament: alimentació i màquines XLPE; distribució interior XLPE
data: 2020/12 tensió: 400

lin tipus servei potencies cos fi l fas I Su Ssel u u u% tip
l/f c/d inst mj/sm calc m 1/3 A mm2 n mm2 V % acuminst

1,01 Connexió e01 l c 0,09 1,80 0 0,85 3 3 0,3 0,0 1 6,0 0,0 0,0 0,00 tub

1,02 N 001 l c 0,09 1,80 0,2 0,85 15 3 0,3 0,0 1 6,0 0,0 0,0 0,01 tub
1,03 N 002 l c 0,08 1,80 0,1 0,85 15 3 0,2 0,0 1 6,0 0,0 0,0 0,01 tub
1,04 N 003 l c 0,06 1,80 0,1 0,85 15 3 0,2 0,0 1 6,0 0,0 0,0 0,01 tub
1,05 N 004 l c 0,05 1,80 0,1 0,85 15 3 0,1 0,0 1 6,0 0,0 0,0 0,01 tub
1,06 N 005 l c 0,03 1,80 0,1 0,85 15 3 0,1 0,0 1 6,0 0,0 0,0 0,02 tub
1,07 N 006 l c 0,02 1,80 0,0 0,85 15 3 0,0 0,0 1 6,0 0,0 0,0 0,02 tub

Càlcul linies elèctriques
projecte: Parc de Can Feliu conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m

quadre Connexió e02 aïllament: alimentació i màquines XLPE; distribució interior XLPE
data: 2020/12 tensió: 400

lin tipus servei potencies cos fi l fas I Su Ssel u u u% tip
l/f c/d inst mj/sm calc m 1/3 A mm2 n mm2 V % acuminst

1,01 Connexió e02 l c 0,44 1,80 1 0,85 3 3 1,4 0,0 1 6,0 0,0 0,0 0,00 tub

1,02 N 007 l c 0,44 1,80 0,8 0,85 42 3 1,4 0,2 1 6,0 0,2 0,1 0,06 tub
1,03 N 008 l c 0,37 1,80 0,7 0,85 42 3 1,1 0,2 1 6,0 0,2 0,1 0,11 tub
1,04 N 009 l c 0,30 1,80 0,5 0,85 42 3 0,9 0,1 1 6,0 0,2 0,0 0,16 tub
1,05 N 010 l c 0,15 1,80 0,3 0,85 42 3 0,5 0,1 1 6,0 0,1 0,0 0,18 tub

Càlcul linies elèctriques
projecte: Parc de Can Feliu conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m

quadre Connexió e03 aïllament: alimentació i màquines XLPE; distribució interior XLPE
data: 2020/12 tensió: 400

lin tipus servei potencies cos fi l fas I Su Ssel u u u% tip
l/f c/d inst mj/sm calc m 1/3 A mm2 n mm2 V % acuminst

1,01 Connexió e03 l c 0,22 1,80 0 0,85 3 3 0,7 0,0 1 6,0 0,0 0,0 0,00 tub

1,02 N 011 l c 0,22 1,80 0,4 0,85 25 3 0,7 0,1 1 6,0 0,1 0,0 0,02 tub
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5.2. Càlcul de les intensitats de curt-circuït 

Càlcul de la impedancia del cable conductor: 

  

On: 

 R: resistència òhmica 

 X: reactància 

Obtenim, segons material i secció del conductor: 

 

Càlcul de la intensitat de curt-circuït 

 

On: 

 U: tensió entre fases: 400V 

 Icc: intensitat de curt-circuït 

 Zs: impedància del transformador 

 Zc: impedància aigües amunt del punt considerat fins al transformador 

 

El càlcul de les intensitats de curt-circuït per cadascun dels quadres del present projecte es 
resumeixen a la taula següent: 

 

 

 

22 XRz 

Impedàncies en cables

Sección Cobre Aluminio
1 22,50 -

1,5 12,00 -

2,5 7,20 -

4 4,50 -

6 3,00 -
10 1,80 -

16 1,13 1,82
25 0,73 1,16
35 0,52 0,83
50 0,37 0,59
70 0,28 0,43
95 0,21 0,32
120 0,18 0,26
150 0,16 0,22
185 0,14 0,19
240 0,13 0,16
300 0,12 0,14

mohms/metro

)(3 cs

cc
ZZ

U
I
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resistivitat Cu: 0,018 ohm.m
resistivitat Al: 0,029 ohm.m

referencia Icc incial zs+zc1 Icc final

tram material S Longitud zc2
kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09 Cu 6 2 6,0 7,94
e01 7,94 29,10 Cu 6 3 9,0 6,06

001 6,06 38,10 Cu 6 15 45,0 2,78
002 2,78 83,13 Cu 6 15 45,0 1,80
003 1,80 128,15 Cu 6 15 45,0 1,33
004 1,33 173,18 Cu 6 15 45,0 1,06
005 1,06 218,20 Cu 6 15 45,0 0,88
006 0,88 263,23 Cu 6 15 45,0 0,75
connexió a bàcul 1,06 218,20 Cu 2,5 10 72,0 0,80

Zs: Impedancia del transformador
Zc1 - Impedancia de cables aigües amunt del punt considerat fins el transformador
Zc2 - Impedancia del cable de cada tram derivat

Conductor derivat

resistivitat Cu: 0,018 ohm.m
resistivitat Al: 0,029 ohm.m

referencia Icc incial zs+zc1 Icc final

tram material S Longitud zc2
kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09 Cu 6 2 6,0 7,94
e02 7,94 29,10 Cu 6 3 9,0 6,06

007 6,06 38,10 Cu 6 42 126,1 1,41
008 1,41 164,17 Cu 6 42 126,1 0,80
009 0,80 290,24 Cu 6 42 126,1 0,55
010 0,55 416,31 Cu 6 42 126,1 0,43
connexió a bàcul 0,43 542,38 Cu 2,5 10 72,0 0,38

Zs: Impedancia del transformador
Zc1 - Impedancia de cables aigües amunt del punt considerat fins el transformador
Zc2 - Impedancia del cable de cada tram derivat

Conductor derivat
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On: impedància del cable: Zc2=Zclineal x L 

 

  

resistivitat Cu: 0,018 ohm.m
resistivitat Al: 0,029 ohm.m

referencia Icc incial zs+zc1 Icc final

tram material S Longitud zc2
kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09 Cu 6 2 6,0 7,94
e03 7,94 29,10 Cu 6 3 9,0 6,06

011 6,06 38,10 Cu 6 25 75,0 2,04
connexió a bàcul 2,04 113,14 Cu 2,5 10 72,0 1,25

Zs: Impedancia del transformador
Zc1 - Impedancia de cables aigües amunt del punt considerat fins el transformador
Zc2 - Impedancia del cable de cada tram derivat

Conductor derivat
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BASIC S / TOP 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Luminaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Óptico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accesorios 

 
 
 

TELEGESTION SMARTEC® 
 

 
 

 
 
 
 

  

Gama BASIC S 

Fijación TOP 60 

Difusor PMMA S 

IP Luminaria IP66 

IK Luminaria IK10 

Superficie al viento 0.08 

Potencia (W) 15 

Flujo Luminaria (lm) 2122 

Lum/W 141 

Temperatura de color 3000K 

Corriente del LED (mA) 309 

PCB-LED: 16 Wicop Y22P serie d205mm 

Driver 
Osram OT 40/170-240/ 1A 1DIM 
AUTO 

Regulacion Auto 

Clase I 

Cable NO 

Protector Sobretension 1ME2012 

Módulo luminaria NO 

Nodo Comunicación  

Color de 

Luminaria 

G2 

Dimensiones características: 495 x 

Ø490 mm. 

  

Ref: DBSST316TC12QP040 Núm. configuración 30989 

 

Luminaria con un diseño esencial que atribuye un aspecto minimal 

polivalente y atractivo. Ofrece multitud de posibilidades y versiones 

adaptables a todo tipo de alumbrado público. Porque los mayores logros 

parten de cosas sencillas.  

Para instalar de 4 a 12m de altura. 

Dimensiones características: 495 x Ø490 mm. 

Potencia Max  65    W/ Flujo máximo 14500lm. 

Lente F1T2 
Optica para calzadas 
estrechas con aceras 
(relacion Altura/Anchura ≥ 
1 y Intedistancia/Altura ≥ 
4) 

Temperatura de color 
3000ºK (blanco cálido) 
CRI mínimo 70 
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PCB-LED: 16 Wicop Y22P serie d205mm  

Incorpora un circuito integrado de aluminio de 1.5mm 

de espesor circular de ɸ205mm con 16 LEDs WICOP 

Y22 de alta potencia en disposicion circular con una 

distancia mínima entre centros de diodos de 32 mm. 

Estos diodos ofrecen una eficiencia mínima 153 lm/W 

@700mA Tj 85ºC 3.000K, CRI mínimo 70 y vida útil 

mínima L80B10 >100.000h        

Driver Osram OT 40/170-240/ 1A 1DIM AUTO  

Driver tipo Osram OT 40/170-240/ 1A 1DIM AUTO. 
Potencia Max= 40w - Funcionalidad: Fijo ,  Auto ,     - 
Vout Min= 18v - Vout Max= 56v - Iout Min= 0,07A -  Iout 
Max= 1,05A  

 

Lentes monobloc. 
Garantizan la mejor 
precisión fotométrica. 

Reflector. Mejora la 
eficiencia, uniformidad y 
la intrusion luminica. 

Distribución de leds 
circular. Optimiza la 
disipacion térmica. 

Aluminio anticorrosivo 
con un  porcentage de 
Cobre inferior al 0,1% 

Vida del producto basado 
en las condiciones 
ambientals del proyecto 

El producto se adapta a 
las necesidades de 
garantia del proyecto 

El sistema de pintura 
cumple con la norma EN 
12944 C4 Durabilidad Alta 

Valvula compensadora de 
presión. Elimina la 
humedad  interior 

Junta de silicona 

La luminaria se adapta y  
evoluciona con el cambio 
tecnólogico 

Sistema de cierre para un 
mantenimiento sin 
herramientas 

Varilla telescopica. 
Mantenimiento sin 
riesgo. 

Desconectador de 
Corriente. Proteje al 
operario  instalador 

  

   

  

Ref: DBSST316TC12QP040 Núm. configuración 30989 
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SANT QUIRZE DEL VALLES
08.01.2021

CM SALVI S.L. Proyecto elaborado por Rafa Llucià
Teléfono

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

SANT QUIRZE DEL VALLES / Lista de luminarias

11 Pieza SALVI BASIC S 16T 30K F1T2 PMMA S 15W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2122 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2122 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  67  95  100  100
Lámpara: 1 x W (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SANT QUIRZE DEL VALLES
08.01.2021

CM SALVI S.L. Proyecto elaborado por Rafa Llucià
Teléfono

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

SALVI BASIC S 16T 30K F1T2 PMMA S 15W / Hoja de datos de luminarias

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

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  67  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SANT QUIRZE DEL VALLES
08.01.2021

CM SALVI S.L. Proyecto elaborado por Rafa Llucià
Teléfono

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Opcio punts a 15m / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI BASIC S 16T 30K F1T2 PMMA S 15W
Flujo luminoso (Luminaria): 2122 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 941 cd/klm
con 80°: 67 cd/klm
con 90°: 3.38 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2122 lm

Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.650 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT QUIRZE DEL VALLES
08.01.2021

CM SALVI S.L. Proyecto elaborado por Rafa Llucià
Teléfono

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Opcio punts a 15m / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.17 9.97
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT QUIRZE DEL VALLES
08.01.2021

CM SALVI S.L. Proyecto elaborado por Rafa Llucià
Teléfono

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Opcio punts a 15m / Rendering (procesado) de colores falsos
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SANT QUIRZE DEL VALLES
08.01.2021

CM SALVI S.L. Proyecto elaborado por Rafa Llucià
Teléfono

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Opcio punts a 15m / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 9.97 19 0.704 0.537
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SANT QUIRZE DEL VALLES
08.01.2021

CM SALVI S.L. Proyecto elaborado por Rafa Llucià
Teléfono

Fax
e-Mail rllucia@salvi.es

Opcio punts a 15m / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 9.97 19 0.704 0.537
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VIARIO 

 

Neos LED 

 
Diseño : Michel Tortel 

 

 
  

 

Luminaria robusta y versátil para todas 
las aplicaciones viarias y urbanas 

Compacta pero potente, ligera pero robusta, la gama Neos 
LED ofrece múltiples configuraciones para crear confort y 
seguridad en numerosos entornos viarios y urbanos.  

Disponible en tres tamaños y con múltiples distribuciones 
fotométricas, Neos LED es una solución de iluminación de 
altas prestaciones y eficiencia energética para zonas 
peatonales, calles, vías, aparcamientos y carriles de 
bicicletas.  

Esta amplia gama de luminarias multiusos está diseñada 
para garantizar que la iluminación satisfaga las 
necesidades reales del lugar que se desea iluminar. 
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Neos LED | CARACTERÍSTICAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Altura de instalación 
recomendada 

4m a 8m | 13' a 26' 

FutureProof Sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico in 
situ 

Driver incluido Sí 

Marca CE Sí 

Certificado ENEC Sí 

Conformidad con 
RoHS 

Sí 

Ley francesa del 27 
de diciembre de 
2018: cumple con 
los tipos de 
aplicationes 

a, b, c, d, e, f, g 

Certificado BE 005 Sí 

Norma del ensayo LM 79-80 (todas las mediciones en 
laboratorio certificado según ISO17025) 

CARCASA Y ACABADO 

Carcasa Aluminio 

Óptica PMMA 

Protector Vidrio templado 

Acabado de la 
carcasa 

Recubrimiento de polvo de poliéster 

Color estándar Gris AKZO 900 enarenado 

Grado de 
hermeticidad 

IP 66 

Resistencia a los 
impactos 

IK 08 

· Otro color RAL o AKZO bajo pedido 
 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

Clase eléctrica Class I EU, Class II EU 

Tensión nominal 220-240 V – 50-60 Hz 

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV) 

10 

Protocolo de control 1-10V, DALI 

Opciones de control AmpDim, Bipotencia, Perfil de regulación 
personalizado, Célula fotoeléctrica 

Sistemas de control 
asociados 

Owlet Nightshift 

Sensor PIR (opcional) 

INFORMACIÓN ÓPTICA 

Temperatura de 
color de los LED 

2700K (Blanco cálido 727) 
3000K (Blanco cálido 730) 
3000K (Blanco cálido 830) 
4000K (Blanco neutro 740) 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

>70 (Blanco cálido 727) 
>70 (Blanco cálido 730) 
>80 (Blanco cálido 830) 
>70 (Blanco neutro 740) 

Porcentaje de flujo 
luminoso al 
hemisferio superior 
(ULOR) 

0% 

VIDA ÚTIL DE LOS LED A TQ 25 °C 

Todas las 
configuraciones 

100.000h - L90 
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Neos LED | CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIONES Y MONTAJE 

AxBxC (mm | pulgadas) NEOS 1 LED - 360x100x320 | 14.2x3.9x12.6 
NEOS 2 LED - 441x140x398 | 17.4x5.5x15.7 
NEOS 3 LED - 600x160x500 | 23.6x6.3x19.7 

Peso (kg | lb) NEOS 1 LED - 3.4 | 7.5 
NEOS 2 LED - 8 | 17.6 
NEOS 3 LED - 8 | 17.6 

Resistencia aerodinámica (CxS) NEOS 1 LED - 0.11 
NEOS 2 LED - 0.18 
NEOS 3 LED - 0.30 

Posibilidades de montaje Soporte que permite una inclinación ajustable 
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Neos LED | RENDIMIENTO 

 
 

   

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

727 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

730 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

830 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco neutro 

740 

Consumo de 
potencia (W) 

Eficiencia de la 
luminaria 
(lm/W) 

 

Luminaria Número 
de LED 

Corriente de 
alimentación 

(mA) 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta Fotometría 

N
EO

S 
1 

LE
D

 

16 350 1600 2100 1800 2300 1600 2100 1900 2400 18.3 18.3 131 
  

16 500 2200 2800 2500 3100 2200 2800 2600 3200 25.9 25.9 124 
  

24 350 2500 3200 2800 3500 2500 3200 2900 3700 26.2 26.2 141 
  

24 500 3300 4200 3700 4700 3300 4200 3900 4900 37.6 37.6 130 
  

N
EO

S 
2 

LE
D

 

32 350 3300 4200 3700 4700 3300 4200 3900 4900 34.5 34.5 142 
  

32 500 4400 5600 4900 6200 4400 5600 5100 6400 49 49 131 
  

48 350 5000 6300 5600 7100 5000 6300 5800 7300 50 50 146 
  

48 500 6700 8400 7400 9400 6700 8400 7700 9700 73 73 133 
  

N
EO

S 
3 

LE
D

 

64 350 6500 8100 7300 9000 6500 8100 7500 9400 66.5 66.5 141 
  

64 500 8600 10700 9600 11900 8600 10700 9900 12300 97 97 127 
  

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 

usuario
Rectángulo
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1. Aparatos
1.1. NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5136  Back light 343202

Tipo NEOS 2 LED

Reflector 5136

Fuente 48 LEDs 500mA WW730 730

Protector Flat glass

Flujo de lámpara 11,215 klm

Potencia 74,0 W

FM 0,85

Matriz 343202

Flujo luminaria 7,975 klm

Eficiencia 108 lm/W

1.2. NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  Back light 343182
Tipo NEOS 2 LED

Reflector 5121

Fuente 48 LEDs 500mA WW730 730

Protector Flat glass

Flujo de lámpara 11,215 klm

Potencia 74,0 W

FM 0,85

Matriz 343182

Flujo luminaria 7,627 klm

Eficiencia 103 lm/W
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2. Documentos fotometricos
2.1. NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5136  Back light 343202

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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2.2. NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  Back light 343182
Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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3. Resultados
3.1. Resumen de malla

Malla camí enjardinat S2 (IL : Min = 3,00 lux Ave = 10,00 lux)

1. Normal Med (A)  
(lx)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%) Min  (lx) Max  (lx)

Configuracion 10 3 1 0 26

Malla escales S2 (IL : Min = 3,00 lux Ave = 10,00 lux)

1. Normal Med (A)  
(lx)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%) Min  (lx) Max  (lx)

Configuracion 34 39 25 14 53

Malla parc S2 (IL : Min = 3,00 lux Ave = 10,00 lux)

1. Normal Med (A)  
(lx)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%) Min  (lx) Max  (lx)

Configuracion 12 35 10 4 44

Malla camí peatonal S2 (IL : Min = 3,00 lux Ave = 10,00 lux)

1. Normal Med (A)  
(lx)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%) Min  (lx) Max  (lx)

Configuracion 15 31 13 5 37

4. Power consumption
4.1. Configuracion

Aparato Current  
[mA] _qty Dimming Potencia / 

Aparato Total

NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  Back light 343182 500 8 100 % 74 W 590 W

NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5136  Back light 343202 500 5 100 % 74 W 369 W

5. Configuracion
5.1. Descripcion de la matriz

Ph. 
color Descripcion Current  

[mA]

Flujo de 
lámpara  

[klm]

Flujo 
luminaria  

[klm]

Potenci
a   [W]

Eficiencia  
[lm/W] FM Altura  [m] Aparato

NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  Back 
light 343182 500 11,215 7,627 73,7 103 0,850

1 x 9,00

2 x 9,50

2 x 10,00

3 x 11,00

NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5136  Back 
light 343202 500 11,215 7,975 73,7 108 0,850

1 x 9,00

4 x 11,00

5.2. Posiciones de luminarias

Co
lo Nº Posicion Luminaria Objetivo
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r
X

[m]
Y

[m]
Z

[m] Nombre Current
[mA]

Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Flujo
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 22,29 13,52 11,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  
Back light 343182 - 23,3 0,0 0,0 11,215 0,850 22,29 13,52 0,00

2 22,84 13,69 11,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  
Back light 343182 - 49,7 0,0 0,0 11,215 0,850 22,84 13,69 0,00

3 46,57 59,39 10,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  
Back light 343182 - 256,1 5,0 0,0 11,215 0,850 45,73 59,18 0,00

4 47,19 58,83 10,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  
Back light 343182 - 175,0 0,0 0,0 11,215 0,850 47,19 58,83 0,00

5 47,75 59,85 9,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5136  
Back light 343202 - 60,9 0,0 0,0 11,215 0,850 47,75 59,85 0,00

6 62,53 144,77 11,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5136  
Back light 343202 - 241,2 0,0 0,0 11,215 0,850 62,53 144,77 0,00

7 65,61 23,95 11,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  
Back light 343182 - 290,3 10,0 0,0 11,215 0,850 63,79 24,62 0,00

8 66,18 24,26 11,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5136  
Back light 343202 - 337,6 0,0 0,0 11,215 0,850 66,18 24,26 0,00

9 83,56 106,16 11,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5136  
Back light 343202 - 253,6 0,0 0,0 11,215 0,850 83,56 106,16 0,00

10 83,64 66,13 11,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5136  
Back light 343202 - 284,3 0,0 0,0 11,215 0,850 83,64 66,13 0,00

11 109,66 48,16 9,50 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  
Back light 343182 - 242,1 10,0 0,0 11,215 0,850 108,18 47,37 0,00

12 110,41 48,04 9,00 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  
Back light 343182 - 155,2 0,0 0,0 11,215 0,850 110,41 48,04 0,00

13 110,81 48,72 9,50 NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW730 730 Flat glass 5121  
Back light 343182 - 86,0 10,0 0,0 11,215 0,850 112,48 48,84 0,00

5.3. Grupos de luminarias
Unica

Posicion Luminaria

Co
lo

r Nº X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nombre Az

[°]
Inc
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

1 22,29 13,52 11,00 Luminaria única (13) 23,3 0,0 0,0 100

2 22,84 13,69 11,00 Luminaria única (14) 49,7 0,0 0,0 100

3 46,57 59,39 10,00 Luminaria única (2) 256,1 5,0 0,0 100

4 47,19 58,83 10,00 Luminaria única (1) 175,0 0,0 0,0 100

5 47,75 59,85 9,00 Luminaria única 60,9 0,0 0,0 100

6 62,53 144,77 11,00 Luminaria única (6) 241,2 0,0 0,0 100

7 65,61 23,95 11,00 Luminaria única (15) 290,3 10,0 0,0 100

8 66,18 24,26 11,00 Luminaria única (12) 337,6 0,0 0,0 100

9 83,56 106,16 11,00 Luminaria única (7) 253,6 0,0 0,0 100

10 83,64 66,13 11,00 Luminaria única (10) 284,3 0,0 0,0 100

11 109,66 48,16 9,50 Luminaria única (5) 242,1 10,0 0,0 100

12 110,41 48,04 9,00 Luminaria única (4) 155,2 0,0 0,0 100

13 110,81 48,72 9,50 Luminaria única (3) 86,0 10,0 0,0 100
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5.4. Malla camí enjardinat - Normal
Valores
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Isolevel
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Sombreado
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5.5. Malla escales - Normal
Valores

Isolevel

Sombreado
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5.6. Malla parc - Normal
Valores

Isolevel

Sombreado
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5.7. Malla camí peatonal - Normal
Valores
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Isolevel
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Sombreado
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6. Mallas
6.1. Malla camí enjardinat

General Geometria
Tipo Malla rectangular XY

Exclusion Filtrado

Activado 

Color 

Origen X 72,06 m Y 24,06 m Z 0,00 m

Rotacion X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Numero X 42 Numero Y 17

Interdistanci
a X 2,02 m Interdistanci

a Y 2,04 m

Tamaño X 82,84 m Tamaño Y 32,60 m

6.2. Malla escales

General Geometria
Tipo Malla rectangular XY

Exclusion Filtrado

Activado 

Color 

Origen X 38,08 m Y 54,46 m Z 0,00 m

Rotacion X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Numero X 11 Numero Y 12

Interdistanci
a X 1,78 m Interdistanci

a Y 1,77 m

Tamaño X 17,76 m Tamaño Y 19,47 m

6.3. Malla parc

General Geometria
Tipo Malla rectangular XY

Exclusion Filtrado

Activado 

Color 

Origen X 18,61 m Y 24,47 m Z 0,00 m

Rotacion X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Numero X 19 Numero Y 20

Interdistanci
a X 1,94 m Interdistanci

a Y 1,93 m

Tamaño X 34,92 m Tamaño Y 36,70 m

6.4. Malla camí peatonal

General Geometria
Tipo Malla rectangular XY

Exclusion Filtrado

Activado 

Color 

Origen X 20,32 m Y 8,33 m Z 0,00 m

Rotacion X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Numero X 35 Numero Y 77

Interdistanci
a X 1,98 m Interdistanci

a Y 1,82 m

Tamaño X 67,38 m Tamaño Y 138,32 m
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7. Estudi bàsic de seguretat i salut 

 
  

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Projecte executiu d’instal·lació d'enllumenat públic al Parc

de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès

Parc de Can Feliu, s/n
08238 Sant Quirze del Vallès. Barcelona

Estudi bàsic de seguretat i salut
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Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
Projecte executiu d’instal·lació d’enllumenat públic al Parc de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès. 
Parc de Can Feliu, s/n. 08238 Sant Quirze del Vallès. Barcelona     2021/01 

 

1. Identificació 

1.1. Tipus d’obra 

Es tracta de la instal·lació d’un enllumenat públic al llarg d’un carrer existent, la Ronda Pinetons. Es 
basa en la col·locació de nous bàculs i lluminàries, que per la seva instal·lació es necessita la 
realització de rases, connexió a xarxa d’enllumenat existent, partides d’obra d’urbanització, etc.  

1.2. Situació de l’obra 

Parc de Can Feliu, s/n.  
08238 Sant Quirze del Vallès. Barcelona 

1.3. Titular de l’obra 

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
Plaça Vila, 1 
08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona 

1.4. Dades tècniques de l'emplaçament 

 

Topografia: Existeixen certs desnivells al llarg del traçat dels vials i escales. 

 

Característiques del 
terreny: resistència 
cohesió, nivell freàtic 

Els vials són existents carrer i únicament es troba pavimentat el vial 
principal. Les rases i col·locació de daus de formigó i bàculs es faran 
contigus al vial, en zona enjardinada i amb terreny natural. La cohesió 
i resistència d’aquest és adequada per la implantació d’aquesta 
instal·lació. 

Condicions físiques i 
d'ús dels edificis de 
l'entorn 

Zona de parc urbana  

Instal.lacions de 
serveis públics, tant 
vistes com soterrades: 

No es preveu l’existència d’instal·lacions a la zona, a banda de la 
nova il·luminació pública que es pretén col·locar. No es preveuen 
interferències amb altre tipus d’instal·lació de serveis públics. 

Ubicació de vials: 
(amplada, nombre, 
densitat de circulació) i 
amplada de voreres 

Vials interiors Parc de Can Feliu. 
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2. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

2.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
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 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els 
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, 
dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els 
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador 
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per 
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 
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 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents 
o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que 
no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

2.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
bé ser aplicables a altres feines. 

2.4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

2.5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  
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 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 
de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i 
als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  
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 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament 
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

2.6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

2.7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat va acompanyada d'un llistat de normativa de 
seguretat que segueix a continuació. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 
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REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 
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PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 
II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  
O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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stqb_EBSS  10 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 
II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  
O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 
 

 

El titular      L’enginyer 

 

 

 

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS ALEIX RIFÀ BELTRAN 

       Col·legiat COEIC 15431 
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8. Pressupost 

 
  

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Projecte executiu d’instal·lació d'enllumenat públic al Parc

de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès

Parc de Can Feliu, s/n
08238 Sant Quirze del Vallès. Barcelona

Pressupost

2021/01
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1 Treballs previs .........................................................… 50,22
2 Instal·lacions d'enllumenat .............................................… 19.450,57
3 Instal·lació elèctrica ..................................................… 4.960,07
4 Obra civil ..............................................................… 4.821,45
5 Legalitzacions ..........................................................… 1.060,00
6 Seguretat i salut .......................................................… 423,71
Pressupost d'execució material 30.766,02
13% de despeses generals 3.999,58
6% de benefici industrial 1.845,96
Suma 36.611,56
21% IVA 7.688,43

Pressupost d'execució per contracta 44.299,99

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-QUATRE MIL
DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

Projecte: Enllumenat Parc de Can Feliu Sant Quirze del Vallès
Capítol Import



1.1 U Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul, a una alçària de 10 a 19
m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Total u  ......: 2,000 25,11 50,22

Total pressupost parcial nº 1 Treballs previs : 50,22

Pressupost parcial nº 1 Treballs previs
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Enllumenat Parc de Can Feliu Sant Quirze del Vallès Pàgina 1



2.5 U Lluminària per a exterior amb leds, de forma circular, amb placa de 16 LEDs impresos, de 15
W de potència total, flux lluminós de 2122 lm, 141 lum/W, amb regulació DALI, temperatura de
color de 3000K, protector contra sobretensions de 10 kV incorporat, aïllament classe I i grau
de protecció IP66, IK10 col·locat. El model de llumernera ha de ser de idèntiques
característiques que la resta de llumeneres preexistents a la zona.
Marca i model: SALVI BASIC S TOP 60 o equivalent

Total u  ......: 6,000 323,83 1.942,98

2.6 U Lluminària per a exterior amb leds, de forma rectangular, amb placa de 48 LEDs impresos, de
73W de potència total, una corriente de 500mA, flux lluminós de 9400 lm, 133 lum/W, amb
regulació DALI, temperatura de color de 3000K, protector contra sobretensions de 10 kV
incorporat, aïllament classe I i grau de protecció IP66, IK08 col·locat. El model de llumernera
ha de ser de idèntiques característiques que la resta de llumeneres preexistents a la zona.
Marca i model: SCHRÉDER NEOS 2 LED 730 o equivalent

Total u  ......: 12,000 442,95 5.315,40

2.8 U Columna telescòpica construïda en dos seccions. D’acer estructural laminat EN10219
S235JRH  amb acabat galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, d’altura 4
metres. Ancoratge mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 pernos
M16x450mm, porta de registre enrassada de 300x105mm, , segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó, incloent aquest i els perns d'ancoratge estructural en forma
de L, roscats, d'acer galvanitzat. El model de columna ha de ser de idèntiques característiques
que la resta de columnes preexistents a la zona.

Marca i model: ROURA NIKOLSON 4m o equivalent

Total u  ......: 6,000 269,64 1.617,84

2.9 U Columna d’acer estructural laminat EN10219 S235JRH amb acabat galvanitzat per immersió en
calent segons EN ISO 1461:1999, d’altura 12 metres. Ancoratge mitjançant placa de seient amb
centres a Ø430mm 8 pernos M24x700mm, porta de registre enrassada de 300x105mm, ,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, incloent aquest i els perns
d'ancoratge estructural en forma de L, roscats, d'acer galvanitzat. El model de columna ha de
ser de idèntiques característiques que la resta de columnes preexistents a la zona.

Marca i model: ROURA PRIM 12m o equivalent

Total u  ......: 5,000 1.931,63 9.658,15

2.11 U Electrificació de columna amb 3 llumeneres

Total u  ......: 2,000 152,70 305,40

2.12 U Electrificació de lluminària

Total u  ......: 2,000 101,80 203,60

2.13 U Electrificació de columna amb 1 llumenera

Total u  ......: 8,000 50,90 407,20

Total pressupost parcial nº 2 Instal·lacions d'enllumenat : 19.450,57

Pressupost parcial nº 2 Instal·lacions d'enllumenat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 86,000 86,000tram e01-06
1 173,000 173,000tram  e02-10
1 29,000 29,000tram e03-11

288,000 288,000

Total m  ......: 288,000 2,18 627,84

3.2 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 86,000 86,000tram e01-06
1 173,000 173,000tram  e02-10
1 29,000 29,000tram e03-11

11 2,000 22,000connexions lluminàries
310,000 310,000

Total m  ......: 310,000 4,42 1.370,20

3.3 M Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També
unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament
muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor
de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 86,000 86,000tram e01-06
1 173,000 173,000tram  e02-10
1 29,000 29,000tram e03-11

11 2,000 22,000connexions lluminàries
5 2,000 10,000connexions piquetes

320,000 320,000

Total m  ......: 320,000 5,99 1.916,80

3.5 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

Total u  ......: 5,000 26,37 131,85

3.6 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 2,000 22,000connexions lluminàries

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000 1,79 39,38

3.7 M Cinta de senyalització per a instal·lació elèctrica enterrada
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 86,000 86,000tram e01-06
1 173,000 173,000tram  e02-10
1 29,000 29,000tram e03-11

11 2,000 22,000connexions lluminàries
310,000 310,000

Total m  ......: 310,000 0,40 124,00

3.8 U Partida alçada a justificar per a la connexió de nova línia a línia existent en lluminària o
arqueta, incloent material, petit material, accessoris i mà d'obra necessàris

Total u  ......: 3,000 250,00 750,00

Total pressupost parcial nº 3 Instal·lació elèctrica : 4.960,07

Pressupost parcial nº 3 Instal·lació elèctrica
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 0,600 0,600 1,000 3,960pou per a fonamentació

lluminària
3,960 3,960

Total m3  ......: 3,960 11,25 44,55

4.2 M3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat manualment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 0,500 0,500 1,000 2,750pou per a fonamentació

lluminària
2,750 2,750

Total m3  ......: 2,750 125,56 345,29

4.3 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc deTala controlada directa d'arbre < 6 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
diamant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,000 6,000tall paviment panot vorera

e03
2 4,000 8,000tall paviment 009-010

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000 3,13 43,82

4.4 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 3,000 0,300 0,200 0,189rasa paviment panot

vorera e03
1,05 4,000 0,300 0,200 0,252rasa paviment 009-010

0,441 0,441

Total m3  ......: 0,441 30,89 13,62

4.5 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 3,000 0,300 0,600 0,567rasa paviment panot

vorera e03
1,05 4,000 0,300 0,600 0,756rasa paviment 009-010
1,05 334,000 0,300 0,600 63,126rasa enllumenat terres

64,449 64,449

Total m3  ......: 64,449 8,38 540,08

4.6 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,5 64,449 32,2250.5 x total rases

32,225 32,225

Total m3  ......: 32,225 5,53 178,20

4.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,5 64,449 32,225rasa enllumenat

32,225 32,225

Total m3  ......: 32,225 35,73 1.151,40

4.8 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 Obra civil
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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0,5 64,449 32,2250.5 x total rases
0,25 32,225 8,056escreix esponjament

40,281 40,281

Total m3  ......: 40,281 4,98 200,60

4.9 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,440 0,440residus paviments

0,440 0,440

Total m3  ......: 0,440 5,92 2,60

4.10 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,28 40,280total terres

40,280 40,280

Total m3  ......: 40,280 3,15 126,88

4.11 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,44 0,440total paviment panot

0,440 0,440

Total m3  ......: 0,440 18,00 7,92

4.12 M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

334,000 1,000 0,100 33,400reposició saulo rases
terres

33,400 33,400

Total m3  ......: 33,400 26,06 870,40

4.13 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,000 0,300 0,250 0,225reposició paviments
0,225 0,225

Total m3  ......: 0,225 25,14 5,66

4.16 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 1,800reposició paviment vorera

1,800 1,800

Total m2  ......: 1,800 31,14 56,05

4.17 M2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb additius colorants per a acabat
segons color contigu existent, amb acabat remolinat mecànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 4,000 1,000 4,200rasa paviment 009-010

4,200 4,200

Total m2  ......: 4,200 20,09 84,38

4.24 U Partida alçada a justificar per al desviament i reparació de serveis afectats pel pas de la
canalització enterrada i execució de rasa

Total u  ......: 1,000 350,00 350,00

4.25 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 800,00 800,00

Pressupost parcial nº 4 Obra civil
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total pressupost parcial nº 4 Obra civil : 4.821,45

Pressupost parcial nº 4 Obra civil
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 U Documentació Asbuilt, incloent documentació tècnica necessària, certificats i models
normalitzats del Dept. d'Indústria de la Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de
seguretat industrial de la modificació, pagament de la taxa corresponent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona nord (e02)
1 1,000zona oest (e03 i e01)

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 250,00 500,00

5.2 U Inspecció de baixa tensió per part d'Organisme de Control, pagament de l'import corresponent
al servei d'aquest Organisme, acompanyament durant la inspecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona nord (e02)
1 1,000zona oest (e03 i e01)

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 280,00 560,00

Total pressupost parcial nº 5 Legalitzacions : 1.060,00

Pressupost parcial nº 5 Legalitzacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Partida alçada en concepte d'elements de seguretat i salut de l'obra, proteccions individuals,
col·lectives i elements delimitadors de l'obra, de la seguretat i higiene, mà d'obra i material per
a recursos preventius i incloent la redacció del Pla de Seguretat i Salut.

Total u  ......: 1,000 423,71 423,71

Total pressupost parcial nº 6 Seguretat i salut : 423,71

Pressupost parcial nº 6 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Treballs previs 50,22
2 Instal·lacions d'enllumenat 19.450,57
3 Instal·lació elèctrica 4.960,07
4 Obra civil 4.821,45
5 Legalitzacions 1.060,00
6 Seguretat i salut 423,71

Total .........: 30.766,02

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS
EUROS AMB DOS CÈNTIMS.
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Annex de justificació de preus



1 #########… u Partida alçada a justificar per al desviament
i reparació de serveis afectats pel pas de la
canalització enterrada i execució de rasa

Sense descomposició 350,000
0,000 % Costos indirectes 350,000 0,000

Total per u ............: 350,00
Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

2 a01.1 u Documentació Asbuilt, incloent documentació
tècnica necessària, certificats i models
normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre
d'instal·lacions de seguretat industrial de
la modificació, pagament de la taxa
corresponent.

Sense descomposició 250,000
0,000 % Costos indirectes 250,000 0,000

Total per u ............: 250,00
Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

3 a01.2 u Inspecció de baixa tensió per part
d'Organisme de Control, pagament de l'import
corresponent al servei d'aquest Organisme,
acompanyament durant la inspecció.

Sense descomposició 280,000
0,000 % Costos indirectes 280,000 0,000

Total per u ............: 280,00
Són DOS-CENTS VUITANTA EUROS per u.

4 a02.1 u Partida alçada en concepte d'elements de
seguretat i salut de l'obra, proteccions
individuals, col·lectives i elements
delimitadors de l'obra, de la seguretat i
higiene, mà d'obra i material per a recursos
preventius i incloent la redacció del Pla de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 423,710
0,000 % Costos indirectes 423,710 0,000

Total per u ............: 423,71
Són QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS per u.

5 c0.1.1 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 800,000
0,000 % Costos indirectes 800,000 0,000

Total per u ............: 800,00
Són VUIT-CENTS EUROS per u.
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6 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm
de gruix, amb additius colorants per a acabat
segons color contigu existent, amb acabat
remolinat mecànic

A0122000 0,150 h 23,850 3,58Oficial 1a paleta
86 0,220 h 19,910 4,38Manobre
B064E26B 0,155 m3 76,500 11,86Formigó HM-30/B/20/I+E de

consistència tova, grandària
màxima d

C2003000 0,050 h 5,330 0,27Remolinador mecànic
0,000 % Costos indirectes 20,090 0,000

Total per m2 ............: 20,09
Són VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m2.

7 EG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

A012H000 0,025 h 24,650 0,62Oficial 1a electricista
A013H000 0,020 h 21,140 0,42Ajudant electricista
BG22TA10 1,020 m 0,720 0,73Tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15
J, resistència a compressió
de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

A%AUX001 1,500 % 1,040 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1,790 0,000

Total per m ............: 1,79
Són U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m.

8 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora

A0140000 0,080 h 19,910 1,59Manobre
C1313330 0,133 h 50,900 6,77Retroexcavadora sobre

pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 1,500 % 1,590 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 8,380 0,000

Total per m3 ............: 8,38
Són VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m3.
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9 F222F123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material
excavat

A0140000 0,100 h 19,910 1,99Manobre
C1103331 0,217 h 70,630 15,33Retroexcavadora sobre

pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C1313330 0,266 h 50,900 13,54Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

A%AUX001 1,500 % 1,990 0,03Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 30,890 0,000

Total per m3 ............: 30,89
Són TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m3.

10 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material
excavat

A0140000 0,010 h 19,910 0,20Manobre
C1313330 0,217 h 50,900 11,05Retroexcavadora sobre

pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 1,500 % 0,200 0,00Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 11,250 0,000

Total per m3 ............: 11,25
Són ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m3.

11 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de
terra de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000 0,550 h 20,590 11,32Manobre especialista
B0310500 0,900 t 16,680 15,01Sorra de pedrera de 0 a 3,5

mm
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora sobre

pneumàtics de 8 a 10 t
C133A0K0 0,550 h 5,580 3,07Safata vibrant amb placa de

60 cm
A%AUX001 1,500 % 11,320 0,17Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 35,730 0,000

Total per m3 ............: 35,73
Són TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
m3.

12 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

B03D5000 1,000 m3 5,530 5,53Terra adequada
0,000 % Costos indirectes 5,530 0,000

Total per m3 ............: 5,53
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m3.
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13 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
5 i fins a 10 km

C1501700 0,153 h 32,530 4,98Camió per a transport de 7 t
0,000 % Costos indirectes 4,980 0,000

Total per m3 ............: 4,98
Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m3.

14 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km

C1501700 0,182 h 32,530 5,92Camió per a transport de 7 t
0,000 % Costos indirectes 5,920 0,000

Total per m3 ............: 5,92
Són CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m3.

15 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge
de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0 1,000 t 18,000 18,00Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,000 % Costos indirectes 18,000 0,000

Total per m3 ............: 18,00
Són DIVUIT EUROS per m3.

16 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1.6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7LP0 1,000 m3 3,150 3,15Deposició controlada a
dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una
densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,000 % Costos indirectes 3,150 0,000

Total per m3 ............: 3,15
Són TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m3.
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17 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

A0140000 0,050 h 19,910 1,00Manobre
B0111000 0,050 m3 1,630 0,08Aigua
B0372000 1,150 m3 15,830 18,20Tot-u artificial
C1331100 0,035 h 59,150 2,07Motoanivelladora petita
C13350C0 0,040 h 67,390 2,70Corró vibratori

autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 0,025 h 42,910 1,07Camió cisterna de 8 m3
A%AUX001 1,500 % 1,000 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 25,140 0,000

Total per m3 ............: 25,14
Són VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m3.

18 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050 h 19,910 1,00Manobre
B0111000 0,050 m3 1,630 0,08Aigua
B0321000 1,150 m3 16,630 19,12Sauló sense garbellar
C1331100 0,035 h 59,150 2,07Motoanivelladora petita
C13350C0 0,040 h 67,390 2,70Corró vibratori

autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 0,025 h 42,910 1,07Camió cisterna de 8 m3
A%AUX001 1,500 % 1,000 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 26,060 0,000

Total per m3 ............: 26,06
Són VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m3.

19 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland

A012N000 0,600 h 23,850 14,31Oficial 1a d'obra pública
86 0,470 h 19,910 9,36Manobre
B0111000 0,001 m3 1,630 0,00Aigua
B0310500 0,045 t 16,680 0,75Sorra de pedrera de 0 a 3,5

mm
B0512401 0,003 t 103,300 0,31Ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B9E13200 1,020 m2 6,060 6,18Panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt

D0701461 0,032 m3 7,080 0,23Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra,

0,000 % Costos indirectes 31,140 0,000

Total per m2 ............: 31,14
Són TRENTA-U EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m2.
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20 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb
disc deTala controlada directa d'arbre < 6 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)
diamant

A0150000 0,100 h 20,590 2,06Manobre especialista
C170H000 0,100 h 10,690 1,07Màquina tallajunts amb disc

de diamant per a paviment
0,000 % Costos indirectes 3,130 0,000

Total per m ............: 3,13
Són TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m.

21 FBA1AR01 m Cinta de senyalització per a instal·lació
elèctrica enterrada

A013M000 0,012 h 21,170 0,25Ajudant muntador
BBA1AR01 1,000 m 0,150 0,15Cinta de senyalització per a

instal·lació elèctrica
0,000 % Costos indirectes 0,400 0,000

Total per m ............: 0,40
Són QUARANTA CÈNTIMS per m.

22 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

A012H000 0,025 h 24,650 0,62Oficial 1a electricista
A013H000 0,020 h 21,140 0,42Ajudant electricista
BG22TD10 1,020 m 1,100 1,12Tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió
de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

A%AUX001 1,500 % 1,040 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2,180 0,000

Total per m ............: 2,18
Són DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m.

23 FHLQLAR02 u Electrificació de lluminària

FG312334 20,000 m 1,890 37,80Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x2.5mm2,col.tub

FG45211B 2,000 u 32,000 64,00Caixa de connexions estanca i
portafusibles amb fusible 4A

0,000 % Costos indirectes 101,800 0,000

Total per u ............: 101,80
Són CENT  U EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per u.
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24 FHLQLAR03 u Electrificació de columna amb 1 llumenera

FG312334 10,000 m 1,890 18,90Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x2.5mm2,col.tub

FG45211B 1,000 u 32,000 32,00Caixa de connexions estanca i
portafusibles amb fusible 4A

0,000 % Costos indirectes 50,900 0,000

Total per u ............: 50,90
Són CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per u.

25 FHLQLAR04 u Electrificació de columna amb 3 llumeneres

FG312334 30,000 m 1,890 56,70Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x2.5mm2,col.tub

FG45211B 3,000 u 32,000 96,00Caixa de connexions estanca i
portafusibles amb fusible 4A

0,000 % Costos indirectes 152,700 0,000

Total per u ............: 152,70
Són CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
per u.

26 FHM11F22 u Columna telescòpica construïda en dos
seccions. D’acer estructural laminat EN10219
S235JRH  amb acabat galvanitzat per immersió
en calent segons EN ISO 1461:1999, d’altura 4
metres. Ancoratge mitjançant placa de seient
amb centres a 210x210mm 4 pernos M16x450mm,
porta de registre enrassada de 300x105mm, ,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó, incloent aquest i els perns
d'ancoratge estructural en forma de L,
roscats, d'acer galvanitzat. El model de
columna ha de ser de idèntiques
característiques que la resta de columnes
preexistents a la zona.

Marca i model: ROURA NIKOLSON 4m o equivalent

A012H000 0,316 h 24,650 7,79Oficial 1a electricista
A013H000 0,316 h 21,140 6,68Ajudant electricista
A0140000 0,250 h 19,910 4,98Manobre
B064500C 0,242 m3 58,040 14,05Formigó HM-20/P/40/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

BHM11F22 1,000 u 183,400 183,40Columna telescòpica
ac.estructural
laminat,h=4m,base
plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau
form.

BHWM1000 1,000 u 40,050 40,05Part proporcional
d'accessoris per a columnes

C1504R00 0,316 h 39,240 12,40Camió cistella de 10 m
d'alçària com a màxim

A%AUX001 1,500 % 19,450 0,29Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 269,640 0,000

Total per u ............: 269,64
Són DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.
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27 FHM11N22 u Columna d’acer estructural laminat EN10219
S235JRH amb acabat galvanitzat per immersió
en calent segons EN ISO 1461:1999, d’altura
12 metres. Ancoratge mitjançant placa de
seient amb centres a Ø430mm 8 pernos
M24x700mm, porta de registre enrassada de
300x105mm, , segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó, incloent
aquest i els perns d'ancoratge estructural en
forma de L, roscats, d'acer galvanitzat. El
model de columna ha de ser de idèntiques
característiques que la resta de columnes
preexistents a la zona.

Marca i model: ROURA PRIM 12m o equivalent

A012H000 0,530 h 24,650 13,06Oficial 1a electricista
A013H000 0,530 h 21,140 11,20Ajudant electricista
A0140000 0,250 h 19,910 4,98Manobre
B064500C 0,638 m3 58,040 37,03Formigó HM-20/P/40/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

BHM11N22 1,000 u 1.780,000 1.780,00Columna ac.estructural
laminat,h=12m,base
plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau
form.

BHWM1000 1,000 u 40,050 40,05Part proporcional
d'accessoris per a columnes

C1503000 0,530 h 45,420 24,07Camió grua
C1504R00 0,530 h 39,240 20,80Camió cistella de 10 m

d'alçària com a màxim
A%AUX001 1,500 % 29,240 0,44Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1.931,630 0,000

Total per u ............: 1.931,63
Són MIL NOU-CENTS TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

28 FHQLAR04 u Lluminària per a exterior amb leds, de forma
circular, amb placa de 16 LEDs impresos, de
15 W de potència total, flux lluminós de 2122
lm, 141 lum/W, amb regulació DALI,
temperatura de color de 3000K, protector
contra sobretensions de 10 kV incorporat,
aïllament classe I i grau de protecció IP66,
IK10 col·locat. El model de llumernera ha de
ser de idèntiques característiques que la
resta de llumeneres preexistents a la zona.
Marca i model: SALVI BASIC S TOP 60 o
equivalent

A012H000 0,483 h 24,650 11,91Oficial 1a electricista
A013H000 0,483 h 21,140 10,21Ajudant electricista
BHQL1120bb 1,000 u 301,380 301,38Equip tipus Salvi BASIC S TOP

o equivalent
A%AUX001 1,500 % 22,120 0,33Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 323,830 0,000

Total per u ............: 323,83
Són TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS per u.
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29 FHQLAR05 u Lluminària per a exterior amb leds, de forma
rectangular, amb placa de 48 LEDs impresos,
de 73W de potència total, una corriente de
500mA, flux lluminós de 9400 lm, 133 lum/W,
amb regulació DALI, temperatura de color de
3000K, protector contra sobretensions de 10
kV incorporat, aïllament classe I i grau de
protecció IP66, IK08 col·locat. El model de
llumernera ha de ser de idèntiques
característiques que la resta de llumeneres
preexistents a la zona.
Marca i model: SCHRÉDER NEOS 2 LED 730 o
equivalent

A012H000 0,483 h 24,650 11,91Oficial 1a electricista
A013H000 0,483 h 21,140 10,21Ajudant electricista
BHQL1120bbb 1,000 u 420,500 420,50Equip tipus SCHRÉDER NEOS 2

LED 730 o equivalent
A%AUX001 1,500 % 22,120 0,33Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 442,950 0,000

Total per u ............: 442,95
Són QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS per u.

30 i02.1 u Partida alçada a justificar per a la connexió
de nova línia a línia existent en lluminària
o arqueta, incloent material, petit material,
accessoris i mà d'obra necessàris

Sense descomposició 250,000
0,000 % Costos indirectes 250,000 0,000

Total per u ............: 250,00
Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

31 IEP025 m Conductor de terra format per cable rígid nu
de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També
unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.
Completament muntat, amb connexions
establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del
conductor de terra. Connexionat del conductor
de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35ttc010b 1,000 m 2,810 2,81Conductor de coure nu, de 35
mm².

mt35www020 0,100 U 1,150 0,12Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

mo003 0,116 h 25,320 2,94Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 5,870 0,12Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 5,990 0,000

Total per m ............: 5,99
Són CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m.
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32 K21H24A2 u Desmuntatge de llumenera exterior muntada
sobre columna o bàcul, a una alçària de 10 a
19 m, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

A012H000 0,250 h 24,650 6,16Oficial 1a electricista
A013H000 0,250 h 21,140 5,29Ajudant electricista
C1504S00 0,250 h 53,970 13,49Camió cistella de 10 a 19 m

d'alçària
A%AUX001 1,500 % 11,450 0,17Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 25,110 0,000

Total per u ............: 25,11
Són VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per u.

33 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament,
HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
manualment

A0122000 0,513 h 23,850 12,24Oficial 1a paleta
A0140000 2,052 h 19,910 40,86Manobre
B065710B 1,050 m3 67,740 71,13Formigó HA-25/B/10/I de

consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició
I

A%AUX001 2,500 % 53,100 1,33Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 125,560 0,000

Total per m3 ............: 125,56
Són CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS per m3.

34 KG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub

A012H000 0,040 h 24,650 0,99Oficial 1a electricista
A013H000 0,040 h 21,140 0,85Ajudant electricista
BG319550 1,020 m 2,500 2,55Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC

A%AUX001 1,500 % 1,840 0,03Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,420 0,000

Total per m ............: 4,42
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m.
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35 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500
mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada
a terra

A012H000 0,233 h 24,650 5,74Oficial 1a electricista
A013H000 0,233 h 21,140 4,93Ajudant electricista
BGD12220 1,000 u 11,420 11,42Piqueta de connexió a terra

d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de
llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGYD1000 1,000 u 4,120 4,12Part proporcional d'elements
especials per a piquetes de
connexió a terra

A%AUX001 1,500 % 10,670 0,16Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 26,370 0,000

Total per u ............: 26,37
Són VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per u.
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