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  CAP. II � MEMÒRIA DESCRIPTIVA � 
 

2.1  FULLA D’IDENTIFICACIÓ 

 
PROJECTE ELÈCTRIC B.T. D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
“INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT LED RGB I WHITE, CARRER 

SARAGOSSA DE SALOU”  
 

CODI NÚM. IEBT-IAL 
 
RAÓ SOCIAL DEL SOL·LICITANT 

Nom AJUNTAMENT DE SALOU 

N.I.F  P4318500H 

Adreça   Passeig del 30 d’Octubre, 4. 

Tel / Fax  977309200 

Població  Salou 

Codi postal  43840. Tarragona 

  

AUTOR DEL PROJECTE 

Nom i cognoms  SERGI TRIQUEL GÜELL 

Titulació  Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legi professional  COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS IND. 

TARRAGONA 

Número col·legiat  18.568-T 

NIF  39.733.254-H 

Adreça professional  Carrer Delfí Guinovart, 6  
43154. Les Gunyoles 

  

Tel  678 62 76 30  

Correu electrònic  sergi@bjaservices.com 
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2.2 OBJECTE  

 
L’objecte d’aquest projecte és descriure les condicions tècniques i 

d’execució per tal de dur a terme la instal·lació elèctrica de baixa tensió per 
la renovació de l’enllumenat públic del Carrer Saragossa, de la ciutat de 
Salou,  per un de més modern a base de tecnologia led, amb possibilitat de 
colors i control tram a tram.  
 

2.3 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

 
La instal·lació es realitzarà en la marquesina ornamental del Carrer 

Saragossa, en tota la seva longitud, tal i com es detalla en els plànols, afectant 
al quadre d’enllumenat públic 76 existent.  

 

2.4 TITULAR 

 
El titular de la instal·lació és l’Ajuntament de Salou amb NIF P-

4318500-H, i s’incorporarà a la xarxa d’enllumenat públic municipal.  
 

2.5 ANTECEDENTS  

 
En el Carrer Saragossa, trobem una marquesina ornamental de fusta, 

on actualment hi han instal·lades lluminàries fluorescents, col·locades de 
manera transversal en els pòrtics, que aquest es troben cada 6,7 metres 
aproximadament.  

Es pretén renovar aquesta instal·lació per una més eficient i més 
actual, amb més possibilitats lumíniques, per tal de modernitzar i dinamitzar 
aquesta zona emblemàtica per a la ciutat i els que la visiten.  

Així dons es projecta a continuació, la substitució d’aquesta instal·lació de 
fluorescents existents, per unes tires de led longitudinals, tant de color RGB 
(per fer el color o barreja que es vulgui), com de color blanc neutre 4000 K.  

A banda cada tira de 6,5-7 metres aproximadament serà controlada de 
manera que se li podrà donar un color e intensitat diferent.  

S’instal·larà un sistema de control de la il·luminació amb unes escenes 
preprogramades, i el control punt a punt, permetrà reproduir diferents 
escenes que es poden anar programant en el futur. Tant amb intensitats, com 
colors, horaris, etc...  

L’abast de la instal·lació a realitzar comprendrà per tant, l’execució de 
l’obra civil de construcció de canalització soterrada, pericons i cimentacions, 
així com els subministraments i execució per a la instal·lació elèctrica i 
d’enllumenat proposada i que es detalla més abastament en els següents 
capítols.  
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Els nous punts de llum es connectaran al quadre 76 que es reformarà 
segons es detallarà en el seu apartat. 

  
Finalment caldrà retirar la instal·lació existent, una vegada realitzada la 
posta en marxa de la instal·lació projectada, i comprovada la seva eficàcia.  

2.6 NORMES I REFERÈNCIES 

2.6.1 Disposicions legals i normes aplicades. 

 
Per l’elaboració d’aquest projecte s’han tingut en compte la següent 

normativa: 
 

- RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (R.E.B.T.). 

 
- RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

en instal·lacions de enllumenat exterior. 
 
- Recomanacions de la Comissió Internacional d’il·luminació (C.I.E), 

sobre enllumenat de vies públiques, publicació No 12. 
 

- Recomanacions per a la Il·luminació de Carreteres i Túnels del 
Ministeri de Foment. 

 
- Guia tècnica d’Eficiència Energètica en Il·luminació. Enllumenat 

Públic. D’Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE) 
(2001) 

 
- Guia de planejament urbanístic energèticament eficient. D’Institut 

per a la Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE) (2000)  
 
- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 
- Normes UNE d’aplicació en les instal·lacions. 

 
- Norma UNE 157001 sobre els criteris generals per l’elaboració de 

projectes. 
 

- Normes particulars i de normalització de l’empresa distribuïdora 
d’energia elèctrica (Fecsa-Endesa). 

 
- Llei 31/1 995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

 
- Reial Decret 1627/97 sobre Disposicions mínimes en matèria de 

Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 
 

- Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i 
Ordenances Municipals. 
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2.6.2 Bibliografia. 

 
- “Comentarios al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” de 

Manuel Llorente Antón. 
 

- “Cables de Baja Tensión” de Pirelli. 
  

- “Instalaciones eléctricas para proyectos y obras”. Antonio López. Ed. 
Paraninfo. 

 

2.6.3 Programes de càlcul. 

 
Els valors de referència utilitzats estan actualitzats al nou REBT del 

2002. Així mateix, aquests valors s’han revisat amb el programa que edita 
l’empresa “dmElect”, en concret el mòdul enllumenat públic d’instal·lacions 
en la urbanització 2022. 
 
Per altra banda per a l’elaboració dels càlculs luminotècnics, s’ha utilitzat el 
programari "DIALUX", càlculs facilitats per l’empresa “Luxiform”. 
 

2.6.4 Pla de gestió de la qualitat per la redacció del projecte.  

 
Per la realització del mateix s’han respectat les normatives d’AENOR i 

en particular la Norma Espanyola UNE 157001 de febrer de 2002, sobre els 
criteris generals per l’elaboració dels projectes. Tant les característiques de la 
instal·lació com els seus càlculs, compleixen les instruccions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. (REBT-2002) 

 
En el cas de discrepàncies entre els diferents capítols, predomina 

l’esquema unifilar per sobre dels càlculs ja que aquests estan basats sobre 
mínims. 

2.6.5 Altres referències. 

 
Durant el disseny del present projecte, l’equip redactor ha realitzat les 

consultes tècniques oportunes, tant a l’EIC corresponent, com a la Companyia 
distribuïdora (mitjançant un Punt de Servei), per tal d’adequar el projecte a 
la present reglamentació, seguint el màxim rigor possible. 
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2.7 DEFINICIONS I ABREVIATURES 

 
  Es relacionen les definicions més importants, abreviatures, etc., que 
s’han utilitzat, així com el seu significat. 
 

- MAGNITUDS ELÈCTRIQUES - 
 
SIGLA DEFINICIÓ UNITATS 

R Resistència elèctrica  
L Autoinducció H 
X Reactància  
P Potència activa W 
Q Potència reactiva VAr 
S Potència aparent VA 
U Tensió V 
I Intensitat A 
C Capacitat F 
B Susceptància S 
Z Impedància  
Y Admitància S 

Cos  Factor de potencia - 
 

2.8 ASPECTES GENERALS DE LA INSTALꞏLACIÓ 

2.8.1 Aspectes generals. 

 
L’abast de la instal·lació a realitzar comprendrà l’execució de l’obra 

civil de construcció de canalització soterrada, pericons i cimentacions, així 
com les canalitzacions aèries superficials, cablejats, proteccions, 
subministraments dels materials corresponents i execució de la instal·lació 
elèctrica que es descriu en el projecte per capítols i que conformen el nou 
sistema d’enllumenat del Carrer Saragossa.  

Per unes tires de led longitudinals, tant de color RGB (per fer el color o barreja 
que es vulgui), com de color blanc neutre 4000 K.  

A banda cada tira de 6,5-7 metres aproximadament serà controlada de 
manera que se li podrà donar un color e intensitat diferent. 

Els nous punts de llum es connectaran al quadre 67, segons podrem 
veure ben detallat en els plànols. 

 
 

2.8.2 Classificació de la instalꞏlació. 

La instal·lació, en aquest cas, al tractar-se d’una renovació de la 
instal·lació elèctrica, amb una modificació important de la instal·lació, amb 
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una potència superior a 5 kW, d’una instal·lació existent, requereix projecte 
tècnic i de certificació de direcció i acabament d’obra, per tal de legalitzar la 
instal·lació a executar, així com inspecció inicial per part d’una entitat 
d’inspecció i control acreditada. Aquest mateix projecte servirà també com 
projecte de legalització. 

Dins les instal·lacions que precisen projecte, la ITC-BT-04 del REBT 
classifica les instal·lacions d’enllumenat exterior dins el grup k.  

Per tant una vegada realitzada la instal·lació serà necessari, que 
l’instal·lador autoritzat, realitzi el certificat d’instal·lació elèctrica, 
juntament amb els documents i formats previstos per el Departament 
d’Indústria de la Generalitat, per tal de poder fer el registre al Canal 
Empresa, com ampliació/modificació d’una instal·lació d’enllumenat existent, 
a banda dels documents anteriorment descrits.  

2.8.3 Relació de receptors i quadre de potències. 

 
En total en aquesta actuació està previst instal·lar uns 650 metres de tira led 
de colors RGB, de 14 W, i 650 metres de tira led de llum blanca neutra de 
4000 Kelvin, i 12 W metre. Aquestes s’instal·laran en tires de 6,5-7 metres 
aproximadament cadascuna, que es controlarà de manera individual. 
 
La potència prevista instal·lada serà de 16,9 kW. 
 
En l’apartat de càlculs es pot observar els càlculs de les línees de força que 
alimentaran les lluminàries, que son existents i es respecten. 
  
El quadre també es modifica per adequar-lo als circuits a instal·lar, i als 
requeriments que es necessiten per a aquest tipus d’instal·lació.  

 

2.8.4 Subministrament. 

 
L’empresa distribuïdora és Endesa. La tensió de subministrament és de 

400 V. trifàsics.  
 

2.9 DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA. 

2.9.1 Escomesa. 

 
 És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la 

caixa general de protecció o unitat funcional equivalent. 
 
En aquest cas, el punt de connexió a la xarxa de distribució elèctrica de 

la companyia subministradora de la zona (Endesa), és existent. 
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2.9.2 Caixa General de Protecció (CGP) 

 
 És la caixa que allotja els elements de protecció de la línia general 
d’alimentació.  

 
 En el cas que ens ocupa, la CGP estarà allotjada sota una mateixa 
envolupant, amb el quadre de protecció, comandament, i mesura. 
 
Aquesta també es existent. 
  

2.9.3 Línia general d’alimentació (LGA) 

 
És aquella que uneix la CGP amb el quadre de protecció, comandament, 

i mesura (ITC-BT-14 del REBT.) També existent. 
 

2.9.4 Quadre de Protecció, Comandament i Mesura (QPM) 

 
Per a l’alimentació de la instal·lació de l’enllumenat públic existent, 

estan agrupades totes les proteccions sota una mateixa envolupant amb 
característiques establertes en la normativa vigent. 
 

Aquest conté els dispositius de comandament i protecció establerts a 
l’ITC-BT 017. 

 
En el quadre 67, es retiraran les proteccions existents i s’instal·laran 

les que es descriuen a continuació. Es mantenen les proteccions que 
alimenten el quadre del semàfor del costat. 

 
 Interruptor general de 4 pols e intensitat nominal de 63 A. El seu poder 

de tall de 10 kA. Equipat amb protecció de sobretensions permanents i 
transitòries.  

 
 4 Interruptors Diferencials de 4 pols, 40 A de intensitat nominal i 300 

mA de sensibilitat (Línies 1, 2,3 i 4). 
 

 1 Interruptor Diferencial de 2 pols, 25 A de intensitat nominal i 30 mA 
de sensibilitat ( Elements de control). 

 
 2 PIA de 16 A, 4P,  (Línia 1 i 2). 

  
 4 contactors tetrapolars de 25 A (Línia 1,2,3,4).  

 
 1 PIA de 10 A, 2P,  alimentació rellotge astronòmic (també a instal·lar) 

i maniobra.  
 
 1 PIA de 16 A , 2 P i Interruptor diferencial 40/2/30 per al subquadre 
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del control  del sistema d’il·luminació ornamental.  
 
 
En el quadre adossat que s’ha d’instal·lar, interiorment , s’equiparà amb la 
font d’alimentació, PLC, controladors DALI, i resta d’equips per al control del 
sistema d’enllumenat.  
 
El conjunt està suportat sobre una bancada de formigó de 300 mm d’altura 
respecte al sòl acabat; està fabricat en acer inoxidable o material plàstic, i 
serà apte per a la instal·lació a la intempèrie. Complirà el que s’indiqui en la 
norma UNE-EN 60.439-1, amb grau d’inflamabilitat segons UNE-EN 60.439-
3, grau de protecció IP55 segons UNE-EN 20.324 i IK 10 segons UNE-EN 
50.102 i precintable.  
 
L’envolupant ha de disposar de la ventilació interna necessària que garanteixi 
la no formació de condensacions, el material transparent per a la lectura, serà 
resistent a l’acció dels rajos ultraviolats.   
 
A més el seu acabat exterior cal que compleixi amb les mesures de seguretat 
per a la seva integració a l’entorn, i al mobiliari urbà; en particular, tindrà 
teulada exempt de zones punxegudes, i contarà amb panys respectius per a 
cada compartiment.  

2.9.5 Derivació Individual (DI). 

 
La DI, es la derivació individual és la part de la instal·lació que 

comprèn tots els elements compresos entre l’Interruptor General de Maniobra 
i els dispositius de comandament i protecció de l’usuari (ITC BT 015 del 
REBT.) 

 
En aquest cas es existent i no es modifica. 

2.9.6 Proteccions 

 
 Protecció contra sobretensions 
 

La protecció contra sobre tensions generades per descàrregues 
atmosfèriques, i altres existents en la xarxa elèctrica externa, s’efectuarà en 
la nova instal·lació mitjançant la protecció contra sobretensions permanents 
i transitòries a instal·lar en el quadre general. 

 
 Protecció contra xoc elèctric 

 
Contactes indirectes: pel valor òhmic de la instal·lació de terra, no es 

superen en cap punt de la instal·lació, les tensions de contacte màximes 
admissibles. En la protecció contra contactes indirectes dels circuits 
d’enllumenat exterior es tindran en conte les disposicions descrites en la ITC-
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BT-09, punt 4.  
 
 

Contactes directes: totes les caixes i quadres tindran doble aïllament. 
 
L’envolupant del nou quadre metàl·lic on s’instal·laran els equips de 

control de la il·luminació, estarà convenientment connectat a terra. 
 

 
 Protecció contra sobreintensitats 

 
Protecció magneto tèrmica dels receptors. 
 

2.9.7 Xarxa de distribució elèctrica. 

 
Cal destacar que la xarxa d’alimentació elèctrica de potencia soterrada, 

es mantindrà. Es renovarà només de les caixes de fusibles de les columnes de 
les marquesines fins als nous equips a instal·lar, a banda del nou cablejat de 
control dalí, que es realitzarà per l’interior de tub, per sobre de l’estructura 
de la marquesina, per tal d’anar cosint tots es dimmers, tal i com es detalla 
en els plànols del projecte. 

 
Els conductors a utilitzar en la instal·lació enterrada seran multipolars 

de coure amb aïllament de polietilè reticulat RV-k 0,6/1 KV, enterrats sota 
tub de polietilè (PE) de 63 mm, 90 i 110 mm de diàmetre, de les dimensions 
especificades en els plànols de xarxes i línies, i en tot cas, utilitzant una secció 
mínima de 6 mm2 (ITC-BT-09).  

 
El càlcul de la secció dels conductors d’alimentació a lluminàries es 

realitzarà tenint en compte que el valor màxim de la caiguda de tensió, en el 
receptor més allunyat del Quadre de Comandament, no sigui superior a un 3 
% de la tensió nominal (ITC-BT-09) i verificant que la màxima intensitat 
admissible dels conductors (ITC-BT-07) quedi garantida en tot moment, 
encara en cas de produir-se sobrecàrregues i curtcircuits.  

 
Es projecten circuits trifàsics a una tensió de 400/230 V, amb 

conductors multipolars (3F+N) col·locats en tubs de en polietilè, els quals 
s’aniran alternant per a alimentar les lluminàries, amb la finalitat 
d’equilibrar les càrregues per fase, tal com es recomana en la Guia-BT-09.  

 
Paral·lel a aquests circuits, es tendirà el cable de protecció de coure 

enfundat de 16 mm2, i es connectarà cada columna a terra mitjançant placa 
de terra d’acer galvanitzat.  

 
Els circuits que son existents sortiran del centre de comandament, fent 

entrada i sortida directament a les columnes a través de la fonamentació 
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corresponent, fins a les caixes de connexió de material aïllant i incombustible, 
situades en la part inferior de les  columnes, i fixades a aquests mitjançant 
cargols d’acer inoxidable.  

 
En cap cas, s’efectuaran entroncaments i derivacions en els trams 

intermedis. Les connexions dels cables dintre dels bàculs i columnes, es 
realitzarà mitjançant les esmentades caixes, que estaran dotades d’elements 
de connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada mitjançant cargol, de 
manera que al retirar aquesta quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de 
la lluminària.  

 
A més, és fixarà el terminal de terra a l’element adequat que va proveït 

el suport mitjançant un terminal a pressió i un cargol amb corresponents 
arandeles, tot això en material inoxidable.  

 
El cablejat dels circuits dalí serà amb conductors RV-k 0,6/1kV 

2x2,5mm2.  
 

2.9.8 Canalitzacions. 

 
La instal·lació elèctrica anirà enterrada sota tub de polietilè corrugat i 
reforçat exteriorment i llis interiorment de diàmetre a una profunditat 
mínima de 40 cm. Des del nivell del sòl fins la part inferior del tub (ITC-09, 
article 5.2.1). El traçat de les derivacions es realitzaran sota tub protector 
(ITC-BT-021)  

 
- Tub corrugat reforçat amb polietilè de 90 mm de diàmetre (color 

vermell). 
 
- Tub corrugat reforçat amb polietilè (color vermell) pels passa 

carrers de 110 mm de diàmetre. A més, la rassa dels passa 
carrers seran les adequades per aquest tipus de passos.  

 
(Veure dimensions mínimes dels tubs i característiques a l’esquema unifilar i 

als càlculs) 
 
Les dimensions de les rases seran de tal manera que el tub quedi com a mínim 
per sota de 40 cm de profunditat, amb 40 cm d’ample per a canalitzacions 
realitzades sota vorera, i 60 cm de profunditat mínim la part superior del tub 
i 50 cm d’ample per a canalitzacions realitzades sota calçada.  
 
En les canalitzacions sota voreres, el tub es donarà suport sobre una capa 
d’espessor de 5 cm. de terra garbellada, cobrint-lo després amb el mateix tipus 
de terra fins a arribar a un espessor total per damunt del tub de mínim 25 
cm, situant-se posteriorment una cinta de “Atenció al cable”. El farciment de 
la resta es realitzarà amb formigó HM-15/P/20/lla.  
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En les canalitzacions en encreuament de calçada, aniran encaixonats en 
formigó HM-20, segons es detalla en el plànol específic, situant-se 
posteriorment una cinta de “atenció al cable”. El farciment de la resta es 
realitzarà amb grava ciment pobra en sec, regada i compactada en obra, i es 
finalitzarà amb la capa asfàltica de 8 cm, m.b.d. D12 porfídic. 

2.9.9  Pericons. 

 
Amb la finalitat de fer registrable la instal·lació s’han previst una sèrie de 
pericons tant en els canvis d’adreça o derivacions com en els trams rectes, 
quan la interdistància entre columnes sigui superior a 40 m (ITC-BT-07). Al 
tractar-se d’una xarxa remodelada es construiran arquetes noves en els punts 
marcats en els plànols per al disseny de la instal·lació. Els tipus d’arquetes 
noves a instal·lar poden ser de dos tipus:  
 

- “Pericó de Registre”, de dimensions útils de 40 x 40 x 40 cm, o  de 
60 x 60 x 60 cm a situar en les derivacions i canvis de direcció que 
ho requereixin per a facilitar l’estesa del cable.  

 
- “Pericó per a Encreuament de Calçada”,  de dimensions útils 40 x 

40x 60 cm, o de 60 x 60 x 60 cm ; segons es especifica als plànols. 
 
Las característiques d’aquests pericons son les següents: 
 

- Pericó de registre, de mesura útil 40 x 40 x 40 cm: Arqueta de 
registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 40 cm de 
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de 
formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres 
de l’excavació. 
 

- Pericó de registre, de mesura útil 60 x 60 x 40 cm: Arqueta de 
registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 40 cm de 
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de 
formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres 
de l’excavació 

 
- Pericó d’encreuament de Calçada 40x40, de mesura útil 40 x 40 

x 60 cm.: Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons, de 
40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, 
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i 
reblert lateral amb terres de l’excavació. 

 
- Pericó d’encreuament de Calçada 60x60, de mesura útil 60 x 60 

x 60 cm.: Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons, de 
60x60 cm i 60 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, 
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col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i 
reblert lateral amb terres de l’excavació. 

2.9.10 Lluminàries. 
 

 Especificacions Generals 
 
Les lluminàries a instal·lar, haurien d’estar conforme a les recomanacions 
CEI, a les normes UNE 60598 i UNE 20447, a les especificacions del REBT, i 
al Reglament de eficiència energètica en instal·lacions de enllumenat 
exterior;; a fi de respondre als criteris exigits quant a seguretat de l’usuari, 
vida útil, i prestacions fotomètriques per a assolir la solució adequada més 
econòmica possible, de primera instal·lació i d’explotació.  
 
Els graus mínims de protecció dels elements integrants de les lluminàries, 
compliran amb els especificats en la Guia-BT-09, i la norma UNE-EN 50.102, 
com es indica a continuació:  
 

- IP66 per al conjunt òptic  
- IP44 per a l’allotjament de l’equip auxiliar.  
- IK04 per a les parts fràgils com tancaments de vidre, i meta-crilat.  
- IK05 per a la resta de parts, com el cos o carcassa. 
- Classe I, en seguretat elèctrica, segons UNE 20.314.  
 

Quan l’equip auxiliar sigui tipus exterior, els graus de protecció d’aquest 
equip elèctric, per a altures de muntatge mínimes de 2,5 m respecte al nivell 
del sòl serà de IP54, i IK08 .  
 
Els llums seran de halogenurs, vapor de sodi o led, complint amb les 
característiques luminotècniques, i d’eficiència, especificades en les normes 
UNE-EN -60.192, pel ministeri de Foment en la seva instrucció per a 
l’enllumenat de carreteres i Reglament de eficiència energètica en 
instal·lacions de enllumenat exterior. 
 
En el cas que el fabricant subministri la lluminària així com els equips 
auxiliars, el responsable del compliment de la norma de lluminàries serà el 
fabricant.  
 
Quan la lluminària, dotada d’allotjament per a equip auxiliar, es subministri 
sense equipament elèctric (balast, arrencador i condensador), el responsable 
d’assegurar el compliment de la norma de lluminàries del conjunt complet, 
serà l’instal·lador.  
 
En qualsevol cas, totes les lluminàries, llums, i equips auxiliars haurien 
d’estar fabricades per empreses reconegudes i degudament homologades 
davant els organismes pertinents. 
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 Models de lluminàries projectades 
 
Els tipus de lluminàries projectades, compleixen amb les especificacions que 
s’indiquen en el present apartat i satisfan a més els requeriments 
luminotècnics exigits, tal com s’especifica en l’apartat de càlculs. Les 
lluminàries projectades són: 
 
96 tires de Led de uns 6,5-7 metres de 12 W/m  White 4000 K, de les següents 
característiques: 
 

 
 
96 tires de Led de uns 6,5-7 metres de 14 W/m  RGB,  de les següents 
característiques: 
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2.9.11 Columnes. 
  

 Especificacions Generals 
 
En el nostre cas, aquestes tires Led aniran instal·lades dins de perfils 
d’alumini anoditzats amb plata, amb difusors de policarbonat, subjectats en 
la marquesina segons s’indica en els plànols.  
 
Els perfils a instal·lar son de les següents característiques o similar:  
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2.9.12 Posada a Terra. 
 

La posada a terra s’estableix, principalment, per de limitar la tensió 
que respecte a terra puguin presentar, en un moment donat, les masses 
metàl·liques, assegurant l’actuació de les proteccions i eliminar, o disminuir, 
el risc que eventualment pugui produir-se per una avaria del material 
utilitzat. Es respectarà tot el que l’ ITC-BT-018 disposa. 
 
 La presa a terra es dimensionarà de forma que la seva resistència de 
terra, en qualsevol circumstància imprevisible, no pugui superar el valor 
especificat per a ella, en cada cas. El valor de resistència de terra serà tal que 
qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a: 
 

- 24 V en local o emplaçament conductor. 
- 50 V en el altres casos. 
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Els conductors de terra de coure tindran una secció mínima de 16 mm
2  aïllat ó 35 mm2 nu. En el cas que ens ocupa la xarxa de terra es realitzarà 
amb conductors de 16 mm 2  aïllat. 

 
L’embornament principal de terra s’ubicarà en un lloc accessible per 

permeti mesurar la resistència de la pressa de terra sense cap obstacle. 
 
Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses 

de la instal·lació a certs elements amb la finalitat d’assegurar la protecció 
contra contactes indirectes. 
 

En tots els casos les línies d’alimentació dels diferents receptors 
estaran formades per conductors aïllats per les fases actives més el de 
protecció que tindrà el mateix nivell d’aïllament i la coberta serà de color groc- 
verd. 

 
La ITC-BT-09, punt 10, fa una referència expressa sobre les 

característiques de les postes a terra de les instal·lacions d’enllumenat 
exterior. D’aquest punt podem extreure les següents condicions: 

 
- Les tensions de contacte no podran superar els 24 V. 
 
- En el nostre cas es connectarà a terra totes les columnes 

mitjançant placa de terra. 
 

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

 
 Despullats de coure de 35 mm2 de secció mínima, si 

formen part de la pròpia xarxa de terres. En aquest cas 
aniran fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
 Aïllats mitjançant cables de tensió assignada 450/750 V 

amb recobriment de color verd- groc, amb conductors de 
coure, se secció mínima 16 mm2 per a xarxes 
subterrànies. En aquest cas aniran per l’interior les 
canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
- El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode 

o amb la xarxa de terres, serà de cable unipolar aïllat, de tensió 
assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd -groc i 
secció mínima 16 mm2 de coure. 

 
La proximitat de part de la instal·lació a algú Centre de Transformació 

que alimenta la urbanització, condicionarà el disseny de la xarxa de terres 
segons el que disposa el punt 11 de l’ITC-BT-18:  
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“La distància entre les preses de terra del centre de transformació i les preses 
de terra o altres elements conductors soterrats en els locals d’utilització és com 
a mínim igual a 15 metres per a terrenys on la resistivitat no sigui elevada 
(<100 ohmios.m)”. 

 
 

Si fos el cas,  s’hauria de prendre les següents mesures: 
 
1) Les columnes que estiguin dins el radi de 15 metres respecte al 

CT, no disposaran d’elèctrodes de terra (plaques de terra), encara 
que siguin inici de línia. En aquest sentit s’ha prioritzat amb 
l’exigència de la distància respecte al CT, sobre la disposició de 
l’ITC-BT-09: elèctrode sempre en el primer i en l’últim suport de 
cada línia. 

 
2) El cable de terra de discorre dins d’aquesta zona serà enfundat, 

amb tensió d’aïllament de 1000 v i de secció 35 mm2. 
 
Quan les lluminàries siguin de classe I, caldrà connectar-les al punt de 
connexió de terres de la columna o suport amb conductor unipolar aïllat 
450/750 V i secció mínima de 2,5 mm2 de coure, coberta color groc verd. 
 

2.9.13 Sistema de control d’il·luminació Dalí. 
 
 
Premises inicial: 
 
- 384 adreçes DALI corresponents a 96 dimmers de 4 sortides (RGBW). 
- Tots els elements de control han d'anar centralitzats en una envolvent, 
segons plànol de planta. 
- Ha de permetre la configuració de varis escenaris lumínics. 
- Ha de disposar d'un mode de funcionament automàtic i manual. 
- Ha de permetre la gestió local i remota. 
 
Solució adoptada: 
 
Control centralitzat basat en dispositiu lògic programable  (PLC) que permet 
la configuració del sistema d'il·luminació. 
Es preveu un conjunt de 6 controladors DALI amb un màxim de 64 adreçes 
per canal que permetran governar les 384 adreçes de la instal·lació (96 tires 
LED RGB + 96 tires LED W). Aquests controladors es comuniquen amb el 
PLC mitjançant un bus de comunicació propietari. 
El sistema permetrà la planificació horària de diverses escenes lumíniques a 
partir de combinacions de colors segons especificació de la propietat, així 
mateix es contemplarà un període de proves i ajustos per assolir el 
comportament desitjat. 
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Com a punt de partida es proposaran 4 escenes dinàmiques (transicions de 
colors). I 4 escenes estàtiques. 
Un punt d'accés sense fils permetrà la gestió local i remota de la instal·lació 
a través de la APP del fabricant que accedeix al servidor web que incorpora 
el PLC. 
Tots els elements de control s'alimentaran amb una font d'alimentació de 24V, 
i aniran instal·lats en una única envolvent, juntament amb les bornes 
d'entrada i sortida que permetin la connexió de l'alimentació, dels 6 busos 
DALI, de la maniobra dels contactors d'enllumenat previstos al quadre 
elèctric, etc. 
 

2.10 TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
La instal·lació detallada en el projecte, ha de tenir un termini 

d’execució no superior a 3 mesos.  
 
S’aprofita per remarcar, que caldrà mantenir l’enllumenat actual fins 

al final de l’actuació, per tal de no deixar cap tram de carrer sense enllumenat, 
o s’anirà retirant l’enllumenat existent a mesura que es posi en funcionament 
el nou enllumenat.  

 
S’ha d’intentar en la mesura del possible, realitzar tota la nova 

instal·lació amb el enllumenat existent en funcionament, i una vegada el nou 
enllumenat funcioni i estigui correctament provat, retirar l’existent. No es 
podrà deixar el carrer a les fosques durant la obra.  

 

2.11 PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 

 
Els contractistes que es presentin per realitzar la instal·lació, serà 

recomanat que tinguin les següents classificacions segons la llei de contractes 
del sector públic. 

 
Grup I : Instal·lacions elèctriques 
Subgrup 01 : Enllumenats i subgrup 09: Instal·lacions elèctriques en general. 
Categories superior a C.  
 
Igualment seria recomanable, la contractació d’una empresa amb les següents 
certificacions i segells de qualitat: 
 
Declaració ambiental EMAS (gestió i auditoria mediambientals) 
Certificació ISO 9001:2015 (Qualitat) 
Certificació ISO 14001:2015 (Gestió Ambiental) 
Certificació ISO 50001:2011 (Seguretat i salut) 
Certificació OHSAS 18001:2017 (Gestió de la energia) 
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2.12 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

 
En l’últim capítol del projecte ja entregat, s’adjunta el estudi bàsic de 

seguretat i salut, que s’entén suficient per licitar la obra. En quan es tingui 
contractista, aquest redactarà a partir d’aquest estudi bàsic, el seu estudi de 
seguretat i salut que ha de ser aprovat per la direcció facultativa i procedir a 
la obertura del centre de treball.  

 

2.13 GESTIÓ DE RESIDUS 

 
En el moment de la adjudicació de l’obra, el contractista ha de presentar a la 
propietat  un pla que reflecteixi com durà a terme les obligacions que li 
incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que s’hagin 
de produir en l’obra.  
 
Es detalla en les següents pàgines un estudi de gestió dels residus previstos 
de la obra.  
 
1.1. Tipus de matèria i/o material. 
 
 Es tracta sobretot de l’obra de remodelació de l’enllumenat públic d’un vial. 
Per tant es realitzarà la nova instal·lació de les lluminàries, cablejat i canalitzacions, 
així com reforma del quadre elèctric, i una vegada en funcionament es retirarà 
l’enllumenat i cablejat i canlitzacions existents.  
 
El contractista haurà d’aportar els certificats de la correcta gestió dels residus de la 
obra. 
 
1.2. Consum de matèries primeres (dades en unitat de pes/unitat de temps). 
 

 El material utilitzat per executar la nova instal·lació serà el següent: 
Lluminaries tipus LED, suportacions (perfils metàl·lics, abraçaderes, tubs 
metàl·lics i de plàstic, conductors elèctrics i aparamenta elèctrica) 
 
El material a enretirar, bàsicament seran les lluminàries fluorescents 
existents, així com el seu cablejat i canalitzacions. 
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6. RESIDUS. 
 
D’acord amb el catàleg europeu de Residus (CER) dels residus que es generaran derivats directament de la obra seran: 

 

RESIDU 
GENERAT 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(unitat 
pes/unitat 

temps) 

CODI C.E.R 

DESTÍ FINAL (marcar amb una x) 

Contenido
r paper-
cartró 

Contenid
or 

envasos 

Contenid
or 

vidre 

Contenidor 
Matèria 

Orgànica 

Contenid
or 

rebuig 

Recollida 
a porta 

Deixaller
ia 

Xarxa de 
clavegue

ram 

ALTRES 
(Codi del 

Transportist
a i Gestor 
autoritzat 

per la Junta 
de Residus) 

RESIDUS PERILLOSOS 

Envasos de 
plàstic 

contaminats 
0,25 Tn 150110         X 

Envasos 
metàl·lics 

contaminats 

Aerosols 0,027 Tn 160504         X 

Material 
impregnat 

0,015 Tn 150202         X 

Fluorescents 0,15 Tn 200121         X 

RESIDUS NO PERILLOSOS 

Runes RCD’s 0,64 Tn 170904         X 

Fusta 0,08 Tn 170201       X   

Paper-Cartró 0.42 Tn 200101 X         

Ferralla 0,08 Tn 17000       X   
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6. RESIDUS. 
 
D’acord amb el catàleg europeu de Residus (CER) dels residus que es generaran derivats directament de la obra seran: 

 

RESIDU 
GENERAT 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(unitat 
pes/unitat 

temps) 

CODI C.E.R 

DESTÍ FINAL (marcar amb una x) 

Contenido
r paper-
cartró 

Contenid
or 

envasos 

Contenid
or 

vidre 

Contenidor 
Matèria 

Orgànica 

Contenid
or 

rebuig 

Recollida 
a porta 

Deixaller
ia 

Xarxa de 
clavegue

ram 

ALTRES 
(Codi del 

Transportist
a i Gestor 
autoritzat 

per la Junta 
de Residus) 

Plàstic 0,22 Tn 200139       X   

Lluminàries 0.045 Tn 160214         X 

Mescla de 
residus 

municipals 
0,94 Tn 200301     X     

TOTAL 2,867 Tn  
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6.1. Destinació final dels residus. 
 
A la taula anterior s’indica el destí final dels residus. 
 
Caldrà tenir especial cura amb els residus que necessiten de gestor específic, i al final de 
l’obra sol·licitar els certificats del correcte tractament dels residus generats durant 
l’obra.  
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MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 

IEBT-IAL-MC. 
 
 

Volum núm. 1 / 1 
 
 

PROJECTE ELÈCTRIC B.T.  
 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
 
  

IMPLANTACIÓ D’IL·LUMINACIÓ LED RGB I 
 

 WHITE, CARRER SARAGOSSA. 
 

 
 
 
 
 
 

 
SERGI TRIQUEL GÜELL 

 
COL·LEGIAT NÚM. 18.568-T 
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CAP. III � MEMÒRIA DE CÀLCUL �  
 

2.14 3.1 DADES GENERAL 

 

3.1.1 Previsió de càrrega total  
 
DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
LINEA 1                   3042 W 
LINEA 2                   3042 W 
LINEA 3                   5070 W 
LINEA 4                   5070 W 
MANIOBRA I RELL            500 W 
LÍNEA A Q. SEMÀFOR        3450 W 
CONTROL ILUMINACIÓ        1600 W 
 TOTAL....     21774 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 16224  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5550  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 34917.12  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 43646.4  

 
En l’apartat 3.6 on figuren els càlculs de totes les línees, podem observar 

els càlculs de totes les línees del quadre LT i LU, després de la modificació. 
 

3.1.2 Tensió nominal 
 

La tensió nominal de subministrament actual és de 400/230 volts.  
 

3.1.3 Càlculs de caiguda de tensió 
 

 
 Les seccions es calculen a partir de la potència que han de subministrar 
els conductors, segons les dades facilitades pel titular de la instal·lació, i amb la 
caiguda de tensió permesa pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons el 
tram de la instal·lació:  
 

- 0,5 % la línia general d’alimentació (LGA) 
 
 
- 1 % les derivacions individuals (DI) 
 
- 3% per les línies d’enllumenat i 5% per altres usos, en les circuits 

interiors. 
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Comprovant que la secció obtinguda pot suportar la intensitat que 

circularà pel conductor. 
 
 

2.15 3.2 CÀLCUL DE DIMENSIONAT DELS CONDUCTORS 
 
Les fórmules utilitzades son: 

 
Línies Trifàsiques 

 
Línies Monofàsiques 

VV

LP
S




..

.

  

 

VV

LP
S




..

..2

  

 
S : Secció dels conductors en mil·límetres quadrats 
P : Potència de càlcul en bats 
L : Longitud de la línia en metres 
 : Conductivitat (Cu=56; Al=35). 
V : Tensió de la línia en volts 
V : Caiguda de tensió des del començament fins a el final de línia en volts 
 
 
(*) Veure quadre de càlculs que s’adjunta 
 
 

2.16 3.3 CÀLCULS DE PROTECCIÓ CONTRA CURTCIRCUITS 

 
 Una vegada obtinguda la secció es farà el càlcul necessari per obtenir la 
intensitat de curt-circuit, per assegurar-nos que la línia suportaria un defecte 
d’aquest tipus. S’utilitzarà la següent formula: 
 
 

C.Curt-circuit 
 

22

.
3

3

XtRt

U
Icc


  

 
 
Icc : Intensitat de curt circuit entre fases [A] 
U : Tensió entre fases [V] 
Rt : Resistència acumulada al llarg del circuit [Ω] 
Xt : Reactància acumulada al llarg del circuit [Ω] 
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2.17 3.4   CÀLCULS DE LES CANALITZACIONS 

 
Dins la memòria queden especificats els requisits mínims que han de 

complir, en l’apartat de canalitzacions, cada una de les parts de la instal·lació. 
 
 

2.18   CÀLCUL DE LA POSADA A TERRA 

 
El càlcul de la resistència màxima de posada a terra es fa amb les següents 

formules amb el suficient grau d’aproximació. 
 

Elèctrode      Resistència de Terra 
 

Placa enterrada      R = 0.8 x 
L


 

 

Pica vertical      R = 
L


 

 

Conductor enterrat horitzontalment     R = 
L

2
 

 
Essent: 
 
p = Resistivitat del terreny en ohms/m 
P = Perímetre de la placa en m 
L = Longitud de la pica o del conductor en m 
 
 
 

2.19 CÀLCULS DE LÍNIES (amb software de dmElect) 

 
 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
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L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
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Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas 
la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L ꞏ 1000 ꞏ CR / K ꞏ S ꞏ n   (mohm) 

X = Xu ꞏ L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc ꞏ S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 ꞏ IF5 ꞏ  (1,5 / Kꞏ S ꞏ n)² + (Xu / n ꞏ 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ꞏ  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
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: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ꞏ  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 

 
LINEA 1 i 2 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálc. (R|S|T) 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 7,9|7,9|7,9 10 25/.300 4x6 57/1 90 
2 2 3 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 7,9|7,9|7,9   4x6 57/1 90 
3 3 4 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,27|7,9|7,9   4x6 57/1 90 
4 4 5 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,27|5,27|7,9   4x6 57/1 90 
5 5 6 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,27|5,27|5,27   4x6 57/1 90 
6 6 7 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,63|5,27|5,27   4x6 57/1 90 
7 7 8 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,63|2,63|5,27   4x6 57/1 90 
8 8 9 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,63|2,63|2,63   4x6 57/1 90 
9 9 10 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0|2,63|2,63   4x6 57/1 90 

10 10 11 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0|0|2,63   4x6 57/1 90 
 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 230,94 0 (5.475,6 W) 12,00045  10,00037   
2-R 0,057  0,025  11,1744  6,70808   
2-S 0,057  0,025  11,1744  6,70808   
2-T 0,057  0,025  11,1744  6,70808   
3-R 0,314  0,136 (-608,4 W) 6,11852  1,75828   
3-S 0,314  0,136  6,11852  1,75828   
3-T 0,314  0,136  6,11852  1,75828   
4-R 0,603  0,261  3,14568  0,79232   
4-S 0,713  0,309 (-608,4 W) 3,14568  0,79232   
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4-T 0,713  0,309  3,14568  0,79232   
5-R 0,892  0,386  2,08291  0,51048   
5-S 1,002  0,434  2,08291  0,51048   
5-T 1,112  0,481 (-608,4 W) 2,08291  0,51048   
6-R 1,181  0,512 (-608,4 W) 1,55227  0,37644   
6-S 1,291  0,559  1,55227  0,37644   
6-T 1,401  0,607  1,55227  0,37644   
7-R 1,362  0,59  1,23595  0,29813   
7-S 1,58  0,684 (-608,4 W) 1,23595  0,29813   
7-T 1,69  0,732  1,23595  0,29813   
8-R 1,542  0,668  1,02634  0,24678   
8-S 1,761  0,762  1,02634  0,24678   
8-T 1,98  0,857 (-608,4 W) 1,02634  0,24678   
9-R 1,722  0,746 (-608,4 W) 0,87735  0,21051   
9-S 1,941  0,841  0,87735  0,21051   
9-T 2,16  0,935  0,87735  0,21051   

10-R 1,722  0,746  0,76606  0,18354   
10-S 2,122  0,919 (-608,4 W) 0,76606  0,18354   
10-T 2,34  1,013  0,76606  0,18354   
11-R 1,722  0,746  0,67979  0,1627   
11-S 2,122  0,919  0,67979  0,1627   
11-T 2,521  1,091* (-608,4 W) 0,67979  0,1627   

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
  
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 = 1.09 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IkMax (kA) 
P de C 
(kA) 

IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 2 12,00045 15 6,70808 10; C 
2 2 3 11,1744  1,75828  
3 3 4 6,11852  0,79232  
4 4 5 3,14568  0,51048  
5 5 6 2,08291  0,37644  
6 6 7 1,55227  0,29813  
7 7 8 1,23595  0,24678  
8 8 9 1,02634  0,21051  
9 9 10 0,87735  0,18354  

10 10 11 0,76606  0,1627  
 
 
 

LINEA 3 i 4 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálc. (R|S|T) 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 13,17|13,17|13,17 16 25/.300 4x6 57/1 90 
2 2 3 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 13,17|13,17|13,17   4x6 57/1 90 
3 3 4 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 10,54|13,17|13,17   4x6 57/1 90 
4 4 5 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 10,54|10,54|13,17   4x6 57/1 90 
5 5 6 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 10,54|10,54|13,17   4x6 57/1 90 
6 6 7 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 10,54|10,54|13,17   4x6 57/1 90 
7 7 8 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 10,54|10,54|10,54   4x6 57/1 90 
8 8 9 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 7,9|10,54|10,54   4x6 57/1 90 
9 9 10 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 7,9|7,9|10,54   4x6 57/1 90 

10 10 11 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 7,9|7,9|7,9   4x6 57/1 90 
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11 11 12 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,27|7,9|7,9   4x6 57/1 90 
12 12 13 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,27|5,27|7,9   4x6 57/1 90 
13 13 14 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,27|5,27|5,27   4x6 57/1 90 
14 14 15 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,63|5,27|5,27   4x6 57/1 90 
15 15 16 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,63|2,63|5,27   4x6 57/1 90 
16 16 17 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,63|2,63|2,63   4x6 57/1 90 
17 17 18 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0|2,63|2,63   4x6 57/1 90 
18 18 19 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0|0|2,63   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 230,94 0 (9.126 W) 12,00045  10,00037   
2-R 0,089  0,039  11,1744  6,70808   
2-S 0,089  0,039  11,1744  6,70808   
2-T 0,089  0,039  11,1744  6,70808   
3-R 0,311  0,135 (-608,4 W) 8,00932  2,67419   
3-S 0,311  0,135  8,00932  2,67419   
3-T 0,311  0,135  8,00932  2,67419   
4-R 0,822  0,356  3,67123  0,94041   
4-S 0,934  0,405 (-608,4 W) 3,67123  0,94041   
4-T 0,934  0,405  3,67123  0,94041   
5-R 1,15  0,498  2,66348  0,66189   
5-S 1,262  0,547  2,66348  0,66189   
5-T 1,335  0,578  2,66348  0,66189   
6-R 1,733  0,75  1,77929  0,43334   
6-S 1,845  0,799  1,77929  0,43334   
6-T 2,047  0,886  1,77929  0,43334   
7-R 2,024  0,876  1,52444  0,36951   
7-S 2,137  0,925  1,52444  0,36951   
7-T 2,403  1,04 (-608,4 W) 1,52444  0,36951   
8-R 2,534  1,097 (-608,4 W) 1,21819  0,29376   
8-S 2,647  1,146  1,21819  0,29376   
8-T 2,913  1,261  1,21819  0,29376   
9-R 2,933  1,27  1,01404  0,24378   
9-S 3,157  1,367 (-608,4 W) 1,01404  0,24378   
9-T 3,423  1,482  1,01404  0,24378   

10-R 3,332  1,443  0,86834  0,20833   
10-S 3,556  1,54  0,86834  0,20833   
10-T 3,933  1,703 (-608,4 W) 0,86834  0,20833   
11-R 3,732  1,616 (-608,4 W) 0,75918  0,18188   
11-S 3,955  1,713  0,75918  0,18188   
11-T 4,332  1,876  0,75918  0,18188   
12-R 4,021  1,741  0,67436  0,16139   
12-S 4,354  1,886 (-608,4 W) 0,67436  0,16139   
12-T 4,731  2,049  0,67436  0,16139   
13-R 4,31  1,866  0,60657  0,14504   
13-S 4,644  2,011  0,60657  0,14504   
13-T 5,13  2,221 (-608,4 W) 0,60657  0,14504   
14-R 4,599  1,992 (-608,4 W) 0,55115  0,13171   
14-S 4,933  2,136  0,55115  0,13171   
14-T 5,42  2,347  0,55115  0,13171   
15-R 4,78  2,07  0,505  0,12062   
15-S 5,222  2,261 (-608,4 W) 0,505  0,12062   
15-T 5,709  2,472  0,505  0,12062   
16-R 4,96  2,148  0,46598  0,11125   
16-S 5,403  2,339  0,46598  0,11125   
16-T 5,998  2,597 (-608,4 W) 0,46598  0,11125   
17-R 5,14  2,226 (-608,4 W) 0,43255  0,10323   
17-S 5,583  2,418  0,43255  0,10323   
17-T 6,178  2,675  0,43255  0,10323   
18-R 5,14  2,226  0,40359  0,09629   
18-S 5,763  2,496 (-608,4 W) 0,40359  0,09629   
18-T 6,359  2,753  0,40359  0,09629   
19-R 5,14  2,226  0,37827  0,09022   
19-S 5,763  2,496  0,37827  0,09022   
19-T 6,539  2,832* (-608,4 W) 0,37827  0,09022   

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
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Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 = 2.83 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IkMax (kA) 
P de C 
(kA) 

IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 2 12,00045 15 6,70808 16; C 
2 2 3 11,1744  2,67419  
3 3 4 8,00932  0,94041  
4 4 5 3,67123  0,66189  
5 5 6 2,66348  0,43334  
6 6 7 1,77929  0,36951  
7 7 8 1,52444  0,29376  
8 8 9 1,21819  0,24378  
9 9 10 1,01404  0,20833  

10 10 11 0,86834  0,18188  
11 11 12 0,75918  0,16139  
12 12 13 0,67436  0,14504  
13 13 14 0,60657  0,13171  
14 14 15 0,55115  0,12062  
15 15 16 0,505  0,11125  
16 16 17 0,46598  0,10323  
17 17 18 0,43255  0,09629  
18 18 19 0,40359  0,09022  

 
 
 
 
 

2.20  CÀLCULS ELECTRICS DEL QUADRE 

 
 
DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
LINEA 1                   3042 W 
LINEA 2                   3042 W 
LINEA 3                   5070 W 
LINEA 4                   5070 W 
MANIOBRA I RELL            500 W 
LÍNEA A Q. SEMÀFOR        3450 W 
CONTROL ILUMINACIÓ        1600 W 
 TOTAL....     21774 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 16224  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5550  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 34917.12  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 43646.4  
 
 
 
 
 



SERGI TRIQUELL   17/09/2022        Pàgina 39 
 

Instal·lació Elèctrica B.T. Enllumenat públic. IEBT-IAL 
MEMÒRIA CÀLCUL. IEBT-IAL-CAL 

 

 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 34753.2 10 3x25/16Al 62.7 82 0.3 0.3 90 
LINEA GENERAL ALIMENT. 34753.2 10 4x25+TTx16Cu 62.7 100 0.19 0.19 110 

DERIVACION IND. 34753.2 5 4x25+TTx16Cu 62.7 100 0.09 0.28 63 
LINEA 1 5475.6 126 4x6+TTx6Cu 7.9 44 0.71 0.99 50 
LINEA 2 5475.6 126 4x6+TTx6Cu 7.9 44 0.71 0.99 50 
LINEA 3 9126 229 4x6+TTx6Cu 13.17 44 2.2 2.47 50 
LINEA 4 9126 229 4x6+TTx6Cu 13.17 44 2.2 2.47 50 

MANIOBRA I RELL 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.21 0.49 20 
LÍNEA A Q. SEMÀFOR 3450 15 2x2.5+TTx2.5Cu 18.67 24 1.61 1.89 20 

CONTROL ILUMINACIÓ 1600 5 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 24 0.23 0.51 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxima 
(m) 

Fase 

LINEA GENERAL ALIMENT. 10 4x25+TTx16Cu 12 50 10.671 5954 63   
DERIVACION IND. 5 4x25+TTx16Cu 10.671 15 9.845 4559.81 63;C   

LINEA 1 126 4x6+TTx6Cu 9.845 10 0.645 154.42 16;C   
LINEA 2 126 4x6+TTx6Cu 9.845 10 0.645 154.42 16;C   
LINEA 3 229 4x6+TTx6Cu 9.845 10 0.361 86.12 20;C   
LINEA 4 229 4x6+TTx6Cu 9.845 10 0.361 86.12 20;C   

MANIOBRA I RELL 15 2x2.5+TTx2.5Cu 7.586 10 1.05 603.99 10;C  R 
LÍNEA A Q. SEMÀFOR 15 2x2.5+TTx2.5Cu 7.586 10 1.05 502.92 20;C  S 

CONTROL ILUMINACIÓ 5 2x2.5+TTx2.5Cu 7.586 10|4.5 2.564 1256.15 16;C|16;C  T 
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2.21  CÀLCULS LUMINOTÈCNICS (Realitzats amb Dialux) 

 
Prevenció de la contaminació lumínica. Càlculs luminotècnics 
 
L’establiment dels criteris luminotècnics aplicables al nostre cas es basen en el 
“Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, 
aprobado por R.D. 1890/08”, concretament en la ITC-EA-02 de “Mediciones 
luminotécnicas en las instalaciones de alumbrado”, i en la ITC-EA-03 de 
“Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta”. 
Així doncs els valors lumínics amb els corresponents valors d’uniformitats mitges 
vindran fitxats en 
funció de la classificació de zona de protecció i de la classificació d’importància del 
vial. 
 
Classificació de zones de protecció contra la contaminació lluminosa 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar, el 19 de desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció 
del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya. 
El Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya s'ha 
elaborat seguint els criteris que estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn. 
El Mapa contempla quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat 
de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa 
l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció, tant com sigui possible, dels espais 
naturals i la visió del cel a la nit. 
Segons la zona de protecció envers la contaminació lluminosa a que pertany la 
il·luminació, es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi 
pot instal·lar. 
 
Consultant aquesta cartografia, es pot comprovar que els Carrer afectats i per 
tant la millora objecte del present projecte, es veuen afectades per la zona E3. 
 

 Zona E1: observatoris astronòmics de categoria internacional, parcs 
nacionals, espais d’interès natural, àrees de protecció especial (xarxa 
natura, zones de protecció d’aus etc.), on les carreteres estan sense 
il·luminar. 

 
 Zona E2: zones periurbanes o extraradis de les ciutats, sòls no 

urbanitzables, àrees rurals y sectors generalment situats fora de les àrees 
residencials urbanes o industrials, on les carreteres estan il·luminades. 

 

 Zona E3: zones urbanes residencials, on les calçades (vies de 
trànsit rodat i voreres) estan il·luminades. 

 
 Zona E4: centres urbans, zones residencials, sectors comercials i d’oci, amb 

elevada activitat durant la franja horària nocturna. 
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Segons la ITC-EA-02 de “Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de 
alumbrado” tenim: 
 
Classificació de les vies i selecció de les classes d’enllumenat 
 
El criteri principal de classificació de les vies és la velocitat de circulació: 
 

 
 
Mitjançant altres criteris, tals com el tipus de via i la intensitat mitja de trànsit 
diari (IMD), s’estableixen subgrups dins la classificació anterior. 
 
 
   
Classificació d’enllumenat 
  
S’estableix una classificació de via tipus E (Víes per a vianants), amb una 
situació de projecte E1 (Espais per a vianants de connexió). La Classe 
d’Enllumenat es considera S2/S3, definida a la instrucció ITC-EA-02 del 
“Reglamento de Eficiencia Energética (REEIAE)”.  

Paràmetres de càlcul 
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A continuació s’insereixen les dades més significatives obtingudes del càlcul 
lumínic complet. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

IEBT-IAL-PR 
 

Volum núm. 1 / 1 
 
 

PROJECTE ELÈCTRIC B.T.  
 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
 
 
  

IMPLANTACIÓ D’IL·LUMINACIÓ LED RGB I 
 

 WHITE, CARRER SARAGOSSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERGI TRIQUEL GÜELL 
 

COL·LEGIAT NÚM. : 18.568-T 
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CAP. IV � AMIDAMENTS I PRESSUPOST � 
 
 
 

 
 
 
 



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

PRESSUPOST Data: 17/09/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Enllumenat ornamental Carrer Saragossa

Capítol 01 Obra Civil

1 P221D-DZ34 m Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1 metre, terreny

compacte,sobre vorera paviment panot i posterior recol·locació, terres
deixades a la vora. . 0,4x0,4 per 0,6 metres de fondària  (P - 2)

17,16 10,000 171,60

2 P9G5-61SR m2 Reposició de paviment panot de vorera de les mateixes

característiques que l'existent. (P - 5)

22,43 4,000 89,72

3 P221D-DZ2Z m3 Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1 metre, terreny

compacte,sobre terra, amb reomplerta de formigó de protecció i capa

asfaltica traspas de carrer, 0,4x0,4 per 0,6 metres de fondària (P - 1)

154,97 10,000 1.549,70

4 PDK4-AJSG u Excavació de pou i col·locació de pericó per instal·lació d'enllumenat,

de registre de formigó prefabricat sense fons, de 0,5x0,5 i 60 cm de

fondària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/40 de 15 de gruix i

reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclosa tapa amb retolació

Enllumenat Públic Ajuntament de Salou (P - 6)

129,06 4,000 516,24

5 P3E1-3BG8 m Fabricació de peana i cimentació, per la base del nou armari del

control d'enllumenat. Peana de 0,6x0,3x 0,5m d'alt.  (P - 3)

152,86 1,000 152,86

TOTAL Capítol 01.01 2.480,12

Obra 01 Pressupost Enllumenat ornamental Carrer Saragossa

Capítol 02 Canalitzacions i cablejat

1 PG2N-EUGL 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 (P - 21)

2,24 40,000 89,60

2 PG2N-EUHA m Cinta de senaylització, banda continua de plàstic de color, de 30 cm

d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre del tub, per

a malla senaylitzadora de canalització d'enllumenat públic. (P - 22)

0,53 40,000 21,20

3 PG33-25 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 2x2,5 mm2. Cablejat Dalí. (P -

24)

2,82 745,000 2.100,90

4 PG33-35 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2. De fussibles a

fonts d'alimentació.  (P - 25)

4,35 288,000 1.252,80

5 PMEANWELL u Instal·lació de font d'alimentació Meanwell, 240 W HEP-240 series o

similar. (P - 31)

99,27 96,000 9.529,92

6 PG47-DALI u Controlador DALI 4 sortides SR-2302 o equivalent (P - 27) 66,64 96,000 6.397,44

7 PG2O-6SXE m Instal·lació de tub rígid metàl·lic diàmetre 32 mm, per canalització

cablejat Dali i/o potència, subjectat superficialment en estructura de la

pergòla. Inclòs mitjans d'elevació necessaris.
Inclou part proporcional de prenses, adaptadors, curbes, caixes etc,

per realitzar segons es detalla en els plànols adjunts  (P - 23)

9,72 400,000 3.888,00

8 PG2M-H7PY m Tub flexible d'acer inoxidable, roscat, de diàmetre nominal referència

21 i muntat superficialment (P - 20)

8,42 288,000 2.424,96

9 PG12-DHAB u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb

grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 7)

21,95 24,000 526,80

TOTAL Capítol 01.02 26.231,62

Obra 01 Pressupost Enllumenat ornamental Carrer Saragossa

Capítol 03 Llumeneres i soportacions

EUR



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

PRESSUPOST Data: 17/09/22 Pàg.: 2

1 PHNE-RGB u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 14 W/m 24 Vdc

RGB. Inclòs mitjans d'elevació necessaris. (P - 29)

26,73 672,000 17.962,56

2 PHNE-WHIT u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 12 W/m 24 Vdc

WHITE 4200 K . Inclòs mitjans d'elevació necessaris. (P - 30)

23,57 672,000 15.839,04

3 PHM1-PERF u Muntatge de perfil base NMT1312NW IP67 CURVABLE o similar, per

a la subjecció de les tires led, així com el difusor de policarbonat opal,

amb grapa a l'estrutura de fusta existent. Inclòs mitjans d'elevació

necessaris. Cal tenir en compte la curvatura de l'estructura existent.
Inclou la part proporcional de grapes , tapes , i accessoris per

adaptar-se a la corbatura de la estructura existent. (P - 28)

28,25 1.344,000 37.968,00

4 P442-PROT u Peça d'acer de protecció de les fonts d'alimentació, similar al muntant

existent de la pergola, segons es detalla en plànol.  (P - 4)

50,52 24,000 1.212,48

TOTAL Capítol 01.03 72.982,08

Obra 01 Pressupost Enllumenat ornamental Carrer Saragossa

Capítol 04 Quadres i proteccions elèctriques

1 PG17-RET u Retirada de les proteccions de les linees de força de l'enllumenat

existent, del quadre general existent. (P - 11)

105,73 1,000 105,73

2 PG17-PROT u Instal·lació de les proteccions de l'esquema unifilar del plànol número

5, per deixar el quadre segons consta. 2 tèrmics tetrapolars 16A, 2

tèrmics tetrapolars 20A, 4 diferencials tetrapolars 40/4/300mA, 2

diferencial monofàsic 40/2/30, 1 pia 2P 10 i 1 de 20A, per sortida
quadre control i maniobra, rellotge astronomic. El diferencial rearmable

es existent i no es modifica. (P - 10)

2.576,76 1,000 2.576,76

3 PG19-ENV u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de

400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega
(BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre

seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,

muntada superficialment (P - 12)

521,28 1,000 521,28

4 PG43-SERT u Substitució caixa de protección de fussibles existents, per unes Sertem
CF-102. (P - 26)

20,69 24,000 496,56

TOTAL Capítol 01.04 3.700,33

Obra 01 Pressupost Enllumenat ornamental Carrer Saragossa

Capítol 05 Sistema de control de il·luminació Dali

1 PG1C-LOX u Sistema de control microprocessat (PLC), ref. Miniserver de LOXONE
(o equivalent)

Dispositiu lògic programable per a la gestió centralitzada de tots els

canals d'il•luminació DALI. El sistema disposa d'interfície ethernet per

a la seva programació i manteniment remot. Inclou servidor web per a

control i supervisió de les diferents configuracions d'il•luminació.

També es disposa d'entrades i sortides digitals optoacoblades per
realitzar maniobres locals en el quadre elèctric. (P - 17)

745,91 1,000 745,91

2 PG1C-24VD PA Controlador de canal DALI, ref. DALI Extension de LOXONE (o

equivalent).

Perifèria remota amb bus de comunicació propietari i sortida
optoacoplada d'un canal de bus DALI, que permet el control de fins a

64 adreçes. (P - 13)

1.050,00 6,000 6.300,00

3 PG1C-WEP PA Font d'alimentació de 24Vdc amb entrada 230Vac de 50W. (P - 19) 111,17 1,000 111,17

EUR



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

PRESSUPOST Data: 17/09/22 Pàg.: 3

4 PG1C-ENG PA Punt d'accés inlàmbric format DIN, Estándar de red: IEEE 802.11b,

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6.
Cifrado: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK,

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS compatible. (P - 16)

1.118,85 1,000 1.118,85

5 PG1C-DALI PA Conjunt de material elèctric per la interconnexió de tots els elements

descrits, incloent: envolvent plàstica de 54 mòduls, bornes de connexió
per a carril DIN 2.5 - 4 mm², cablejat elèctric i de comunicació interior

d'envolvent. (P - 15)

492,22 1,000 492,22

6 PG1C-PS PA Enginyeria. Programació i configuració del sistema de control segons

especificacions descrites en la memòria. Cal deixar programades com
a mínim 4 escenes diferents dinamiques i 4 de fixes. (P - 18)

4.223,80 1,000 4.223,80

7 PG1C-CON PA Posada en marxa, proves i ajustos. Inclou un ajust durant els primers

12 mesos. (P - 14)

675,00 1,000 675,00

TOTAL Capítol 01.05 13.666,95

Obra 01 Pressupost Enllumenat ornamental Carrer Saragossa

Capítol 06 Desmuntage il·luminació existent

1 PG17-DS1 u Retirada, desmuntage, i reciclatge de lluminària fluorescent adosada

en l'estructura existent. Inclòs mitjans d'elevació necessaris. (P - 8)

3,91 204,000 797,64

2 PG17-DS2 m Retirada del cablejat actual existent, des de les caixes de fussibles fins

les lluminaries que va grapat per l'estructura de la pergòla. Inclòs

mitjans d'elevació necessaris. (P - 9)

1,59 1.300,000 2.067,00

TOTAL Capítol 01.06 2.864,64

Obra 01 Pressupost Enllumenat ornamental Carrer Saragossa

Capítol 07 Legalitzacions i seguretat i salut

1 PZ20-PROJ u Realització del projecte elèctric de baixa tensió, i resta de documents,

per la legalització de la instal·lació, inclou taxes necessaries dels

organismes d'insepcció i control si s'escau, taxes de OCA, etc... (P -

32)

1.602,75 1,000 1.602,75

2 PG1C-SEA PA Pla de seguretat i salut, inclosa coordinació i mitjans auxiliars. (P - 0) 2.150,00 1,000 2.150,00

TOTAL Capítol 01.07 3.752,75

EUR



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

AMIDAMENTS Data: 17/09/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ENLLUMENAT ORNAMENTAL CARRER SARAGOSSA
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 P221D-DZ34 m Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1 metre, terreny compacte,sobre vorera paviment panot i
posterior recol·locació,  terres deixades a la vora. . 0,4x0,4 per 0,6 metres de fondària

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 P9G5-61SR m2 Reposició de paviment panot de vorera de les mateixes característiques que l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 P221D-DZ2Z m3 Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1 metre, terreny compacte,sobre terra, amb reomplerta de
formigó de protecció i capa asfaltica traspas de carrer, 0,4x0,4 per 0,6 metres de fondària

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 PDK4-AJSG u Excavació de pou i col·locació de pericó per instal·lació d'enllumenat, de registre de formigó prefabricat sense
fons, de 0,5x0,5 i 60 cm de fondària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/40 de 15 de gruix i reblert lateral
amb terres de l'excavació. Inclosa tapa amb retolació Enllumenat Públic Ajuntament de Salou

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 P3E1-3BG8 m Fabricació de peana i cimentació, per la base del nou armari del control d'enllumenat. Peana de 0,6x0,3x 0,5m
d'alt.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENLLUMENAT ORNAMENTAL CARRER SARAGOSSA
Capítol 02  CANALITZACIONS I CABLEJAT

1 PG2N-EUGL 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

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 PG2N-EUHA m Cinta de senaylització, banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre del tub, per a malla senaylitzadora de canalització d'enllumenat públic.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 PG33-25 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 2x2,5 mm2. Cablejat Dalí.

AMIDAMENT DIRECTE 745,000

4 PG33-35 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2. De fussibles a fonts d'alimentació.

AMIDAMENT DIRECTE 288,000

5 PMEANWELL u Instal·lació de font d'alimentació Meanwell, 240 W HEP-240 series o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

6 PG47-DALI u Controlador DALI 4 sortides SR-2302 o equivalent

EUR



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

AMIDAMENTS Data: 17/09/22 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

7 PG2O-6SXE m Instal·lació de tub rígid metàl·lic diàmetre 32 mm, per canalització cablejat Dali i/o potència, subjectat
superficialment en estructura de la pergòla. Inclòs mitjans d'elevació necessaris.
Inclou part proporcional de prenses, adaptadors, curbes, caixes etc, per realitzar segons es detalla en els
plànols adjunts

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

8 PG2M-H7PY m Tub flexible d'acer inoxidable, roscat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columne 24,000 3,000 4,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

9 PG12-DHAB u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

Obra 01 PRESSUPOST ENLLUMENAT ORNAMENTAL CARRER SARAGOSSA
Capítol 03  LLUMENERES I SOPORTACIONS

1 PHNE-RGB u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans d'elevació
necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 672,000

2 PHNE-WHIT u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 12 W/m 24 Vdc WHITE 4200 K . Inclòs mitjans d'elevació
necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 672,000

3 PHM1-PERF u Muntatge de perfil base NMT1312NW IP67 CURVABLE o similar, per a la subjecció de les tires led, així com el
difusor de policarbonat opal, amb grapa a l'estrutura de fusta existent. Inclòs mitjans d'elevació necessaris. Cal
tenir en compte la curvatura de l'estructura existent. Inclou la part proporcional de grapes , tapes , i accessoris
per adaptar-se a la corbatura de la estructura existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1.344,000

4 P442-PROT u Peça d'acer de protecció de les fonts d'alimentació, similar al muntant existent de la pergola, segons es detalla
en plànol.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

Obra 01 PRESSUPOST ENLLUMENAT ORNAMENTAL CARRER SARAGOSSA
Capítol 04  QUADRES I PROTECCIONS ELÈCTRIQUES

1 PG17-RET u Retirada de les proteccions de les linees de força de l'enllumenat existent, del quadre general existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG17-PROT u Instal·lació de les proteccions de l'esquema unifilar del plànol número 5, per deixar el quadre segons consta. 2
tèrmics tetrapolars 16A, 2 tèrmics tetrapolars 20A, 4 diferencials tetrapolars 40/4/300mA, 2 diferencial

EUR



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

AMIDAMENTS Data: 17/09/22 Pàg.: 3

monofàsic 40/2/30, 1 pia 2P 10 i 1 de 20A, per sortida quadre control i maniobra, rellotge astronomic. El
diferencial rearmable es existent i no es modifica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG19-ENV u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9,
seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG43-SERT u Substitució caixa de protección de fussibles existents, per unes Sertem CF-102.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

Obra 01 PRESSUPOST ENLLUMENAT ORNAMENTAL CARRER SARAGOSSA
Capítol 05  SISTEMA DE CONTROL DE IL·LUMINACIÓ DALI

1 PG1C-LOX u Sistema de control microprocessat (PLC), ref. Miniserver de LOXONE (o equivalent)
Dispositiu lògic programable per a la gestió centralitzada de tots els canals d'il•luminació DALI. El sistema
disposa d'interfície ethernet per a la seva programació i manteniment remot. Inclou servidor web per a control i
supervisió de les diferents configuracions d'il•luminació. També es disposa d'entrades i sortides digitals
optoacoblades per realitzar maniobres locals en el quadre elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG1C-24VD PA Controlador de canal DALI, ref. DALI Extension de LOXONE (o equivalent).
Perifèria remota amb bus de comunicació propietari i sortida optoacoplada d'un canal de bus DALI, que permet
el control de fins a 64 adreçes.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 PG1C-WEP PA Font d'alimentació de 24Vdc amb entrada 230Vac de 50W.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG1C-ENG PA Punt d'accés inlàmbric format DIN, Estándar de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, IPv4, IPv6.
Cifrado: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS
compatible.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PG1C-DALI PA Conjunt de material elèctric per la interconnexió de tots els elements descrits, incloent: envolvent plàstica de 54
mòduls, bornes de connexió per a carril DIN 2.5 - 4 mm², cablejat elèctric i de comunicació interior d'envolvent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PG1C-PS PA Enginyeria. Programació i configuració del sistema de control segons especificacions descrites en la memòria.
Cal deixar programades com a mínim 4 escenes diferents dinamiques i 4 de fixes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PG1C-CON PA Posada en marxa, proves i ajustos. Inclou un ajust durant els primers 12 mesos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

AMIDAMENTS Data: 17/09/22 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST ENLLUMENAT ORNAMENTAL CARRER SARAGOSSA
Capítol 06  DESMUNTAGE IL·LUMINACIÓ EXISTENT

1 PG17-DS1 u Retirada, desmuntage, i reciclatge de lluminària fluorescent adosada en l'estructura existent. Inclòs mitjans
d'elevació necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 204,000

2 PG17-DS2 m Retirada del cablejat actual existent, des de les caixes de fussibles fins les lluminaries que va grapat per
l'estructura de la pergòla.  Inclòs mitjans d'elevació necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1.300,000

Obra 01 PRESSUPOST ENLLUMENAT ORNAMENTAL CARRER SARAGOSSA
Capítol 07  LEGALITZACIONS I SEGURETAT I SALUT

1 PZ20-PROJ u Realització del projecte elèctric de baixa tensió, i resta de documents, per la legalització de la instal·lació, inclou
taxes necessaries dels organismes d'insepcció i control si s'escau, taxes de OCA, etc...

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG1C-SEA PA Pla de seguretat i salut, inclosa coordinació i mitjans auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 19,54000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 19,62000 €

A01-FEP2 h Ajudant electricista 19,51000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 19,05000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 19,07000 €

A01-FEP20 h Ajudant electricista 19,51000 €

A01-FEP21 h Ajudant electricista 19,51000 €

A01-FEP22 h Ajudant electricista 19,51000 €

A0D-0007 h Manobre 18,24000 €

A0F-0000 h Oficial 1a electricista 22,63000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 22,09000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 21,90000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,09000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 21,37000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 21,90000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 22,26000 €

A0F-00000 h Oficial 1a electricista 22,63000 €

A0F-00001 h Oficial 1a electricista 22,63000 €

A0F-00002 h Oficial 1a electricista 22,63000 €



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/22 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,71000 €

C152-003B h Camió grua 45,65000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 4,88000 €

C3E2-00CD h Martinet de caiguda lliure i efecte simple 50,45000 €



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/22 Pàg.: 3

MATERIALS

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 17,40000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

88,34000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,24000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,10000 €

B3E0-08QL m Base formigo 67,08000 €

B44Z-0LVQ kg Peça d'acer de protecció de les fonts d'alimentació, similar al muntant existent de la pergola,
segons es detalla en plànol.

50,00000 €

BDK2-1KNH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis 13,36000 €

BG12-0G5K u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per
a muntar superficialment

12,00000 €

BG16-0BW6 u Envolvent metalica 350,00000 €

BG17-0FLT u Instal·lació de les proteccions de l'esquema unifilar del plànol número 5, per deixar el quadre
segons consta. 2 tèrmics tetrapolars 16A, 2 tèrmics tetrapolars 20A, 4 diferencials tetrapolars
40/4/300mA, 2 diferencial monofàsic 40/2/30, 1 pia 2P 10 i 1 de 20A, per sortida quadre control i
maniobra, rellotge astronomic. El diferencial rearmable es existent i no es modifica.

1.499,64000 €

BG1A-0879 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 1
comptador trifàsic

298,94000 €

BG2N-H4NS m Tub flexible d'acer inoxidable, roscat, de diàmetre nominal referència 21 7,43000 €

BG2O-1KWB m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

1,61000 €

BG2Q-1KTF 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, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG2Q-1KTQ m Cinta de senyalitzacio 0,25000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,17000 €

BG43-0AEQ u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics
grandària 14x51 mm

12,00000 €

BG49-18GR u Controlador DALI 4 sortides SR-2302 o equivalent 39,92000 €

BG8A-H6IO u Font Alimentació 49,93000 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,14000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 2,98000 €

BGW4-094Z u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,23000 €

BGWC-09N7 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer 0,24000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,46000 €

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,41000 €

BHM1-0FH0 u Braç mural, de forma recta de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m 145,14000 €

BHNC-2HLO u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans
d'elevació necessaris.

15,00000 €

BHW8-06IZ u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/22 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

BVZ0-0270 u Projecte electric i tràmits associats Rend.: 1,000 1.602,75 €

COST DIRECTE 1.602,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.602,7500

________________________________________________________________________________________________________________

P221D-DZ2ZP-1 m3 Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1
metre, terreny compacte,sobre terra, amb reomplerta
de formigó de protecció i capa asfaltica traspas de
carrer, 0,4x0,4 per 0,6 metres de fondària

Rend.: 0,443 154,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,284 /R x 18,24000 = 135,21481

Subtotal: 135,21481 135,21481

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,71000 = 17,73138

Subtotal: 17,73138 17,73138

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,02822

COST DIRECTE 154,97441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,97441

P221D-DZ34P-2 m Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1
metre, terreny compacte,sobre vorera paviment panot
i posterior recol·locació, terres deixades a la vora. .
0,4x0,4 per 0,6 metres de fondària

Rend.: 3,695 17,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,425 /R x 18,24000 = 16,90717

Subtotal: 16,90717 16,90717

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25361

COST DIRECTE 17,16078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,16078

P3E1-3BG8P-3 m Fabricació de peana i cimentació, per la base del nou
armari del control d'enllumenat. Peana de 0,6x0,3x
0,5m d'alt.

Rend.: 0,085 152,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,166 /R x 18,24000 = 35,62165

Subtotal: 35,62165 35,62165

Maquinària



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/22 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

C3E2-00CD h Martinet de caiguda lliure i efecte simple 0,083 /R x 50,45000 = 49,26294

Subtotal: 49,26294 49,26294

Materials

B3E0-08QL m Base formigo 1,000      x 67,08000 = 67,08000

Subtotal: 67,08000 67,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89054

COST DIRECTE 152,85513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,85513

P442-DFZ8 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a
bigues formades per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

Rend.: 1,000 50,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 22,26000 = 0,31164

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 19,62000 = 0,15696

Subtotal: 0,46860 0,46860

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 3,11000 = 0,04354

Subtotal: 0,04354 0,04354

Materials

B44Z-0LVQ kg Peça d'acer de protecció de les fonts d'alimentació,
similar al muntant existent de la pergola, segons es
detalla en plànol.

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01172

COST DIRECTE 50,52386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,52386

P442-PROTP-4 u Peça d'acer de protecció de les fonts d'alimentació,
similar al muntant existent de la pergola, segons es
detalla en plànol.

Rend.: 1,000 50,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 19,62000 = 0,15696

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 22,26000 = 0,31164

Subtotal: 0,46860 0,46860

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 3,11000 = 0,04354

Subtotal: 0,04354 0,04354

Materials

B44Z-0LVQ kg Peça d'acer de protecció de les fonts d'alimentació,
similar al muntant existent de la pergola, segons es
detalla en plànol.

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01172

COST DIRECTE 50,52386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,52386

P9G5-61SRP-5 m2 Reposició de paviment panot de vorera de les
mateixes característiques que l'existent.

Rend.: 1,000 22,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

1,000      x 22,42741 = 22,42741

Subtotal: 22,42741 22,42741

COST DIRECTE 22,42741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,42741

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Rend.: 1,061 22,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 18,24000 = 3,78209

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 21,90000 = 3,09614

Subtotal: 6,87823 6,87823

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,88000 = 0,22997

Subtotal: 0,22997 0,22997

Materials

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,24000 = 1,48800

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 88,34000 = 13,72804

Subtotal: 15,21604 15,21604
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10317

COST DIRECTE 22,42741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,42741

P9Z3-DP8J m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 19,54000 = 0,42988

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 21,90000 = 0,48180

Subtotal: 0,91168 0,91168

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,22000 = 0,02245

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,10000 = 2,52000

Subtotal: 2,54245 2,54245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01368

COST DIRECTE 3,46781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46781

PAROVENT u Polsador a ubicar a recepcció, per actuar en els
recuperadors per fer el paro del sistema i el
tancament de les comportes dels recuperadors,
colocat, cablejat, instal·lat , configurat i provat.

Rend.: 0,026 290,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,07000 = 110,01923

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,09000 = 127,44231

Subtotal: 237,46154 237,46154

Materials

BG8A-H6IO u Font Alimentació 1,000      x 49,93000 = 49,93000

Subtotal: 49,93000 49,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,56192

COST DIRECTE 290,95346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,95346
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PDK4-AJSGP-6 u Excavació de pou i col·locació de pericó per
instal·lació d'enllumenat, de registre de formigó
prefabricat sense fons, de 0,5x0,5 i 60 cm de
fondària, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/P/40 de 15 de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació. Inclosa tapa amb retolació Enllumenat
Públic Ajuntament de Salou

Rend.: 0,297 129,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,900 /R x 18,24000 = 55,27273

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 21,37000 = 32,37879

Subtotal: 87,65152 87,65152

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,166 /R x 45,65000 = 25,51481

Subtotal: 25,51481 25,51481

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,070      x 17,40000 = 1,21800

BDK2-1KNH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 13,36000 = 13,36000

Subtotal: 14,57800 14,57800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31477

COST DIRECTE 129,05910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,05910

PG12-DHABP-7 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 21,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,05000 = 2,85750

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,09000 = 6,62700

Subtotal: 9,48450 9,48450

Materials

BG12-0G5K u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

1,000      x 12,00000 = 12,00000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 12,32000 12,32000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14227

COST DIRECTE 21,94677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,94677

PG17-3A75 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un
comptador monofàsic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 1.529,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,650 /R x 22,09000 = 14,35850

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,650 /R x 19,05000 = 12,38250

Subtotal: 26,74100 26,74100

Materials

BG17-0FLT u Instal·lació de les proteccions de l'esquema unifilar
del plànol número 5, per deixar el quadre segons
consta. 2 tèrmics tetrapolars 16A, 2 tèrmics
tetrapolars  20A, 4 diferencials tetrapolars
40/4/300mA, 2 diferencial monofàsic 40/2/30, 1 pia 2P
10 i 1 de 20A, per sortida quadre control i maniobra,
rellotge astronomic. El diferencial rearmable es
existent i no es modifica.

1,000      x 1.499,64000 = 1.499,64000

BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció i mesura

1,000      x 2,98000 = 2,98000

Subtotal: 1.502,62000 1.502,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40112

COST DIRECTE 1.529,76212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.529,76212

PG17-DS1P-8 u Retirada, desmuntage, i reciclatge de lluminària
fluorescent adosada en l'estructura existent. Inclòs
mitjans d'elevació necessaris.

Rend.: 1,068 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,05000 = 1,78371

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 22,09000 = 2,06835

Subtotal: 3,85206 3,85206

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05778

COST DIRECTE 3,90984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90984
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PG17-DS2P-9 m Retirada del cablejat actual existent, des de les caixes
de fussibles fins les lluminaries que va grapat per
l'estructura de la pergòla. Inclòs mitjans d'elevació
necessaris.

Rend.: 1,313 1,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,05000 = 0,72544

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 22,09000 = 0,84120

Subtotal: 1,56664 1,56664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02350

COST DIRECTE 1,59014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,59014

PG17-PROTP-10 u Instal·lació de les proteccions de l'esquema unifilar
del plànol número 5, per deixar el quadre segons
consta. 2 tèrmics tetrapolars 16A, 2 tèrmics
tetrapolars 20A, 4 diferencials tetrapolars
40/4/300mA, 2 diferencial monofàsic 40/2/30, 1 pia 2P
10 i 1 de 20A, per sortida quadre control i maniobra,
rellotge astronomic. El diferencial rearmable es
existent i no es modifica.

Rend.: 0,311 2.576,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 19,05000 = 490,03215

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 22,09000 = 568,23151

Subtotal: 1.058,26366 1.058,26366

Materials

BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció i mesura

1,000      x 2,98000 = 2,98000

BG17-0FLT u Instal·lació de les proteccions de l'esquema unifilar
del plànol número 5, per deixar el quadre segons
consta. 2 tèrmics tetrapolars 16A, 2 tèrmics
tetrapolars  20A, 4 diferencials tetrapolars
40/4/300mA, 2 diferencial monofàsic 40/2/30, 1 pia 2P
10 i 1 de 20A, per sortida quadre control i maniobra,
rellotge astronomic. El diferencial rearmable es
existent i no es modifica.

1,000      x 1.499,64000 = 1.499,64000

Subtotal: 1.502,62000 1.502,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 15,87395

COST DIRECTE 2.576,75761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.576,75761
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PG17-RETP-11 u Retirada de les proteccions de les linees de força de
l'enllumenat existent, del quadre general existent.

Rend.: 1,031 105,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 19,05000 = 36,95441

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 22,09000 = 64,27740

Subtotal: 101,23181 101,23181

Materials

BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció i mesura

1,000      x 2,98000 = 2,98000

Subtotal: 2,98000 2,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51848

COST DIRECTE 105,73029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,73029

PG19-DGHL u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

Rend.: 1,000 414,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 19,05000 = 23,81250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 22,09000 = 27,61250

Subtotal: 51,42500 51,42500

Materials

BG16-0BW6 u Envolvent metalica 1,000      x 350,00000 = 350,00000

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 12,14000 = 12,14000

Subtotal: 362,14000 362,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77138

COST DIRECTE 414,33638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,33638

PG19-ENVP-12 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

Rend.: 0,328 521,28 €

Unitats Preu Parcial Import



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/22 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 22,09000 = 84,18445

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 19,05000 = 72,59909

Subtotal: 156,78354 156,78354

Materials

BG16-0BW6 u Envolvent metalica 1,000      x 350,00000 = 350,00000

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 12,14000 = 12,14000

Subtotal: 362,14000 362,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,35175

COST DIRECTE 521,27529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,27529

PG1C-24VDP-13 PA Controlador de canal DALI, ref. DALI Extension de
LOXONE (o equivalent).
Perifèria remota amb bus de comunicació propietari i
sortida optoacoplada d'un canal de bus DALI, que
permet el control de fins a 64 adreçes.

Rend.: 1,000 1.050,00 €

COST DIRECTE 1.050,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.050,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PG1C-CONP-14 PA Posada en marxa, proves i ajustos. Inclou un ajust
durant els primers 12 mesos.

Rend.: 1,000 675,00 €

COST DIRECTE 675,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 675,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PG1C-DALIP-15 PA Conjunt de material elèctric per la interconnexió de
tots els elements descrits, incloent: envolvent plàstica
de 54 mòduls, bornes de connexió per a carril DIN 2.5
- 4 mm², cablejat elèctric i de comunicació interior
d'envolvent.

Rend.: 1,000 492,22 €

COST DIRECTE 492,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 492,2200

________________________________________________________________________________________________________________

PG1C-DXX1 u Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos
mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 1
comptador trifàsic, muntada

Rend.: 1,000 332,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,260 /R x 19,05000 = 4,95300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,260 /R x 22,09000 = 5,74340

Subtotal: 10,69640 10,69640
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Materials

BG1A-0879 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls
per a 1 comptador monofàsic i per a 1 comptador
trifàsic

1,000      x 298,94000 = 298,94000

BGW4-094Z u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 22,53000 = 22,53000

Subtotal: 321,47000 321,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16045

COST DIRECTE 332,32685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,32685

PG1C-ENGP-16 PA Punt d'accés inlàmbric format DIN, Estándar de red:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.3, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6.
Cifrado: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,
WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS
compatible.

Rend.: 1,000 1.118,85 €

COST DIRECTE 1.118,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.118,8500

________________________________________________________________________________________________________________

PG1C-LOXP-17 u Sistema de control microprocessat (PLC), ref.
Miniserver de LOXONE (o equivalent)
Dispositiu lògic programable per a la gestió
centralitzada de tots els canals d'il•luminació DALI. El
sistema disposa d'interfície ethernet per a la seva
programació i manteniment remot. Inclou servidor
web per a control i supervisió de les diferents
configuracions d'il•luminació. També es disposa
d'entrades i sortides digitals optoacoblades per
realitzar maniobres locals en el quadre elèctric.

Rend.: 1,000 745,91 €

COST DIRECTE 745,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 745,9100

________________________________________________________________________________________________________________

PG1C-PSP-18 PA Enginyeria. Programació i configuració del sistema de
control segons especificacions descrites en la
memòria. Cal deixar programades com a mínim 4
escenes diferents dinamiques i 4 de fixes.

Rend.: 1,000 4.223,80 €

COST DIRECTE 4.223,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.223,8000

________________________________________________________________________________________________________________

PG1C-WEPP-19 PA Font d'alimentació de 24Vdc amb entrada 230Vac de
50W.

Rend.: 1,000 111,17 €

COST DIRECTE 111,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,1700

________________________________________________________________________________________________________________
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PG2M-H7PYP-20 m Tub flexible d'acer inoxidable, roscat, de diàmetre
nominal referència 21 i muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,05000 = 0,38100

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,09000 = 0,35344

Subtotal: 0,73444 0,73444

Materials

BG2N-H4NS m Tub flexible d'acer inoxidable, roscat, de diàmetre
nominal referència 21

1,000      x 7,43000 = 7,43000

BGWC-09N7 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles
d'acer

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 7,67000 7,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01102

COST DIRECTE 8,41546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,41546

PG2N-CINT 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

Rend.: 0,847 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,05000 = 0,44982

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,09000 = 0,65201

Subtotal: 1,10183 1,10183

Materials

BG2Q-1KTF 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, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01653

COST DIRECTE 2,24036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24036
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PG2N-EUGLP-21 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

Rend.: 0,847 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,09000 = 0,65201

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,05000 = 0,44982

Subtotal: 1,10183 1,10183

Materials

BG2Q-1KTF 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, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01653

COST DIRECTE 2,24036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24036

PG2N-EUHAP-22 m Cinta de senaylització, banda continua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre del tub, per a malla
senaylitzadora de canalització d'enllumenat públic.

Rend.: 2,711 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,09000 = 0,13037

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,05000 = 0,14054

Subtotal: 0,27091 0,27091

Materials

BG2Q-1KTQ m Cinta de senyalitzacio 1,020      x 0,25000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00406

COST DIRECTE 0,52997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52997
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PG2O-6SXEP-23 m Instal·lació de tub rígid metàl·lic diàmetre 32 mm, per
canalització cablejat Dali i/o potència, subjectat
superficialment en estructura de la pergòla. Inclòs
mitjans d'elevació necessaris.
Inclou part proporcional de prenses, adaptadors,
curbes, caixes etc, per realitzar segons es detalla en
els plànols adjunts

Rend.: 0,229 9,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 22,09000 = 3,56913

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,05000 = 4,15939

Subtotal: 7,72852 7,72852

Materials

BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 1,61000 = 1,64220

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 1,87220 1,87220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11593

COST DIRECTE 9,71665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71665

PG33-25P-24 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 2x2,5 mm2.
Cablejat Dalí.

Rend.: 0,385 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,09000 = 0,86065

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,05000 = 0,74221

Subtotal: 1,60286 1,60286

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,17000 = 1,19340

Subtotal: 1,19340 1,19340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02404

COST DIRECTE 2,82030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82030



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/22 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

PG33-35P-25 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2.
De fussibles a fonts d'alimentació.

Rend.: 0,197 4,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,09000 = 1,68198

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,05000 = 1,45051

Subtotal: 3,13249 3,13249

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,000      x 1,17000 = 1,17000

Subtotal: 1,17000 1,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04699

COST DIRECTE 4,34948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34948

PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,05000 = 0,28575

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,09000 = 0,33135

Subtotal: 0,61710 0,61710

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,17000 = 1,19340

Subtotal: 1,19340 1,19340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00926

COST DIRECTE 1,81976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81976

PG43-DHIQ u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 14x51
mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 21,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,183 /R x 22,09000 = 4,04247

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,05000 = 4,76250

Subtotal: 8,80497 8,80497

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG43-0AEQ u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
14x51 mm

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,41000 12,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13207

COST DIRECTE 21,34704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,34704

PG43-SERTP-26 u Substitució caixa de protección de fussibles existents,
per unes Sertem CF-102.

Rend.: 1,079 20,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,183 /R x 22,09000 = 3,74650

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,05000 = 4,41381

Subtotal: 8,16031 8,16031

Materials

BG43-0AEQ u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
14x51 mm

1,000      x 12,00000 = 12,00000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 12,41000 12,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12240

COST DIRECTE 20,69271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,69271

PG47-DALIP-27 u Controlador DALI 4 sortides SR-2302 o equivalent Rend.: 0,318 66,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,09000 = 13,89308

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,05000 = 11,98113

Subtotal: 25,87421 25,87421

Materials

BG49-18GR u Controlador DALI 4 sortides SR-2302 o equivalent 1,000      x 39,92000 = 39,92000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,46000 = 0,46000
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Subtotal: 40,38000 40,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38811

COST DIRECTE 66,64232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,64232

PG47-ELXG u Guardamotors segons esquema Rend.: 1,000 48,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,09000 = 4,41800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,05000 = 3,81000

Subtotal: 8,22800 8,22800

Materials

BG49-18GR u Controlador DALI 4 sortides SR-2302 o equivalent 1,000      x 39,92000 = 39,92000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 40,38000 40,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12342

COST DIRECTE 48,73142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,73142

PHM1-DGEZ u Braç mural, de forma recta de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb
platina i cargols

Rend.: 1,000 189,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 19,05000 = 9,20115

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 22,09000 = 10,66947

Subtotal: 19,87062 19,87062

Materials

BHM1-0FH0 u Braç mural, de forma recta de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m

1,000      x 145,14000 = 145,14000

BHW8-06IZ u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 24,21000 = 24,21000

Subtotal: 169,35000 169,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29806

COST DIRECTE 189,51868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,51868



Enllumenat LED Ornamental Carrer Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/22 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

PHM1-PERFP-28 u Muntatge de perfil base NMT1312NW IP67
CURVABLE o similar, per a la subjecció de les tires
led, així com el difusor de policarbonat opal, amb
grapa a l'estrutura de fusta existent. Inclòs mitjans
d'elevació necessaris. Cal tenir en compte la
curvatura de l'estructura existent. Inclou la part
proporcional de grapes , tapes , i accessoris per
adaptar-se a la corbatura de la estructura existent.

Rend.: 4,992 28,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 19,05000 = 1,84318

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 22,09000 = 2,13731

Subtotal: 3,98049 3,98049

Materials

BHW8-06IZ u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 24,21000 = 24,21000

Subtotal: 24,21000 24,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 28,25020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,25020

PHNE-CARA u Lluminaria model JnR de Carandini Leds 30 W o
similar 2700K, muntada sobre braç

Rend.: 1,000 29,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 22,09000 = 7,73150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 19,05000 = 6,66750

Subtotal: 14,39900 14,39900

Materials

BHNC-2HLO u Tira de led alimentada amb drivers de tensió
constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans
d'elevació necessaris.

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21599

COST DIRECTE 29,61499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,61499

PHNE-RGBP-29 u Tira de led alimentada amb drivers de tensió
constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans
d'elevació necessaris.

Rend.: 1,246 26,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 22,09000 = 6,20506

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 19,05000 = 5,35112

Subtotal: 11,55618 11,55618

Materials

BHNC-2HLO u Tira de led alimentada amb drivers de tensió
constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans
d'elevació necessaris.

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17334

COST DIRECTE 26,72952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,72952

PHNE-WHITP-30 u Tira de led alimentada amb drivers de tensió
constante 12 W/m 24 Vdc WHITE 4200 K . Inclòs
mitjans d'elevació necessaris.

Rend.: 1,705 23,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 19,05000 = 3,91056

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 22,09000 = 4,53460

Subtotal: 8,44516 8,44516

Materials

BHNC-2HLO u Tira de led alimentada amb drivers de tensió
constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans
d'elevació necessaris.

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12668

COST DIRECTE 23,57184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,57184

PMEANWELLP-31 u Instal·lació de font d'alimentació Meanwell, 240 W
HEP-240 series o similar.

Rend.: 0,127 99,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,07000 = 22,52362

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,09000 = 26,09055

Subtotal: 48,61417 48,61417

Materials

BG8A-H6IO u Font Alimentació 1,000      x 49,93000 = 49,93000

Subtotal: 49,93000 49,93000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72921

COST DIRECTE 99,27338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,27338

PZ20-PROJP-32 u Realització del projecte elèctric de baixa tensió, i
resta de documents, per la legalització de la
instal·lació, inclou taxes necessaries dels organismes
d'insepcció i control si s'escau, taxes de OCA, etc...

Rend.: 1,000 1.602,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

BVZ0-0270 u Projecte electric i tràmits associats 1,000      x 1.602,75000 = 1.602,75000

Subtotal: 1.602,75000 1.602,75000

COST DIRECTE 1.602,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.602,75000

PZ20-SESA u Pla de seguretat i salut, inclosa coordinació i mitjans
auxiliars.

Rend.: 1,000 1.602,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

BVZ0-0270 u Projecte electric i tràmits associats 1,000      x 1.602,75000 = 1.602,75000

Subtotal: 1.602,75000 1.602,75000

COST DIRECTE 1.602,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.602,75000
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PG1C-SEA PA Pla de seguretat i salut, inclosa coordinació i mitjans
auxiliars.

Rend.: 1,000 2.150,00 €

COST DIRECTE 2.150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.150,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Obra Civil 2.480,12

Capítol 01.02  Canalitzacions i cablejat 26.231,62

Capítol 01.03  Llumeneres i soportacions 72.982,08

Capítol 01.04  Quadres i proteccions elèctriques 3.700,33

Capítol 01.05  Sistema de control de il·luminació Dali 13.666,95

Capítol 01.06  Desmuntage il·luminació existent 2.864,64

Capítol 01.07  Legalitzacions i seguretat i salut 3.752,75

Obra 01 Pressupost Enllumenat ornamental Carrer Saragossa 125.678,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

125.678,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Enllumenat ornamental Carrer Saragossa 125.678,49

125.678,49

euros
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P-1 P221D-DZ2Z m3 Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1 metre, terreny compacte,sobre terra, amb
reomplerta de formigó de protecció i capa asfaltica traspas de carrer, 0,4x0,4 per 0,6 metres
de fondària

154,97 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 P221D-DZ34 m Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1 metre, terreny compacte,sobre vorera
paviment panot i posterior recol·locació, terres deixades a la vora. . 0,4x0,4 per 0,6 metres
de fondària

17,16 €

(DISSET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-3 P3E1-3BG8 m Fabricació de peana i cimentació, per la base del nou armari del control d'enllumenat. Peana
de 0,6x0,3x 0,5m d'alt.

152,86 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 P442-PROT u Peça d'acer de protecció de les fonts d'alimentació, similar al muntant existent de la pergola,
segons es detalla en plànol.

50,52 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 P9G5-61SR m2 Reposició de paviment panot de vorera de les mateixes característiques que l'existent. 22,43 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 PDK4-AJSG u Excavació de pou i col·locació de pericó per instal·lació d'enllumenat, de registre de formigó
prefabricat sense fons, de 0,5x0,5 i 60 cm de fondària, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/P/40 de 15 de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclosa tapa amb
retolació Enllumenat Públic Ajuntament de Salou

129,06 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-7 PG12-DHAB u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

21,95 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 PG17-DS1 u Retirada, desmuntage, i reciclatge de lluminària fluorescent adosada en l'estructura existent.
Inclòs mitjans d'elevació necessaris.

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 PG17-DS2 m Retirada del cablejat actual existent, des de les caixes de fussibles fins les lluminaries que va
grapat per l'estructura de la pergòla.  Inclòs mitjans d'elevació necessaris.

1,59 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 PG17-PROT u Instal·lació de les proteccions de l'esquema unifilar del plànol número 5, per deixar el quadre
segons consta. 2 tèrmics tetrapolars 16A, 2 tèrmics tetrapolars 20A, 4 diferencials tetrapolars
40/4/300mA, 2 diferencial monofàsic 40/2/30, 1 pia 2P 10 i 1 de 20A, per sortida quadre
control i maniobra, rellotge astronomic. El diferencial rearmable es existent i no es modifica.

2.576,76 €

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 PG17-RET u Retirada de les proteccions de les linees de força de l'enllumenat existent, del quadre general
existent.

105,73 €

(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 PG19-ENV u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment

521,28 €

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-13 PG1C-24VD PA Controlador de canal DALI, ref. DALI Extension de LOXONE (o equivalent).
Perifèria remota amb bus de comunicació propietari i sortida optoacoplada d'un canal de bus
DALI, que permet el control de fins a 64 adreçes.

1.050,00 €

(MIL CINQUANTA EUROS)

P-14 PG1C-CON PA Posada en marxa, proves i ajustos. Inclou un ajust durant els primers 12 mesos. 675,00 €

(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-15 PG1C-DALI PA Conjunt de material elèctric per la interconnexió de tots els elements descrits, incloent:
envolvent plàstica de 54 mòduls, bornes de connexió per a carril DIN 2.5 - 4 mm², cablejat
elèctric i de comunicació interior d'envolvent.

492,22 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-16 PG1C-ENG PA Punt d'accés inlàmbric format DIN, Estándar de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6.
Cifrado: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPS compatible.

1.118,85 €

(MIL  CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 PG1C-LOX u Sistema de control microprocessat (PLC), ref. Miniserver de LOXONE (o equivalent)
Dispositiu lògic programable per a la gestió centralitzada de tots els canals d'il•luminació
DALI. El sistema disposa d'interfície ethernet per a la seva programació i manteniment remot.
Inclou servidor web per a control i supervisió de les diferents configuracions d'il•luminació.
També es disposa d'entrades i sortides digitals optoacoblades per realitzar maniobres locals
en el quadre elèctric.

745,91 €

(SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 PG1C-PS PA Enginyeria. Programació i configuració del sistema de control segons especificacions
descrites en la memòria. Cal deixar programades com a mínim 4 escenes diferents
dinamiques i 4 de fixes.

4.223,80 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-19 PG1C-WEP PA Font d'alimentació de 24Vdc amb entrada 230Vac de 50W. 111,17 €

(CENT ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-20 PG2M-H7PY m Tub flexible d'acer inoxidable, roscat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat
superficialment

8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 PG2N-EUGL 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

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 PG2N-EUHA m Cinta de senaylització, banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre del tub, per a malla senaylitzadora de canalització
d'enllumenat públic.

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 PG2O-6SXE m Instal·lació de tub rígid metàl·lic diàmetre 32 mm, per canalització cablejat Dali i/o potència,
subjectat superficialment en estructura de la pergòla. Inclòs mitjans d'elevació necessaris.
Inclou part proporcional de prenses, adaptadors, curbes, caixes etc, per realitzar segons es
detalla en els plànols adjunts

9,72 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 PG33-25 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 2x2,5 mm2. Cablejat Dalí. 2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-25 PG33-35 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2. De fussibles a fonts d'alimentació. 4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 PG43-SERT u Substitució caixa de protección de fussibles existents, per unes Sertem CF-102. 20,69 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 PG47-DALI u Controlador DALI 4 sortides SR-2302 o equivalent 66,64 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 PHM1-PERF u Muntatge de perfil base NMT1312NW IP67 CURVABLE o similar, per a la subjecció de les
tires led, així com el difusor de policarbonat opal, amb grapa a l'estrutura de fusta existent.
Inclòs mitjans d'elevació necessaris. Cal tenir en compte la curvatura de l'estructura existent.
Inclou la part proporcional de grapes , tapes , i accessoris per adaptar-se a la corbatura de la
estructura existent.

28,25 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-29 PHNE-RGB u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans
d'elevació necessaris.

26,73 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 PHNE-WHIT u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 12 W/m 24 Vdc WHITE 4200 K .
Inclòs mitjans d'elevació necessaris.

23,57 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 PMEANWELL u Instal·lació de font d'alimentació Meanwell, 240 W HEP-240 series o similar. 99,27 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-32 PZ20-PROJ u Realització del projecte elèctric de baixa tensió, i resta de documents, per la legalització de la
instal·lació, inclou taxes necessaries dels organismes d'insepcció i control si s'escau, taxes
de OCA, etc...

1.602,75 €

(MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 P221D-DZ2 m3 Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1 metre, terreny compacte,sobre terra, amb

reomplerta de formigó de protecció i capa asfaltica traspas de carrer, 0,4x0,4 per 0,6 metres

de fondària

154,97 €

Altres conceptes 154,97000 €

P-2 P221D-DZ34 m Excavació i reblert de rasa per instal·lacions, h<1 metre, terreny compacte,sobre vorera

paviment panot i posterior recol·locació, terres deixades a la vora. . 0,4x0,4 per 0,6 metres

de fondària

17,16 €

Altres conceptes 17,16000 €

P-3 P3E1-3BG8 m Fabricació de peana i cimentació, per la base del nou armari del control d'enllumenat. Peana

de 0,6x0,3x 0,5m d'alt.

152,86 €

B3E0-08QL m Base formigo 67,08000 €

Altres conceptes 85,78000 €

P-4 P442-PROT u Peça d'acer de protecció de les fonts d'alimentació, similar al muntant existent de la pergola,

segons es detalla en plànol.

50,52 €

B44Z-0LVQ kg Peça d'acer de protecció de les fonts d'alimentació, similar al muntant existent de la pergola,

segons es detalla en plànol.

50,00000 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-5 P9G5-61SR m2 Reposició de paviment panot de vorera de les mateixes característiques que l'existent. 22,43 €

Altres conceptes 22,43000 €

P-6 PDK4-AJSG u Excavació de pou i col·locació de pericó per instal·lació d'enllumenat, de registre de formigó

prefabricat sense fons, de 0,5x0,5 i 60 cm de fondària, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/P/40 de 15 de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclosa tapa amb

retolació Enllumenat Públic Ajuntament de Salou

129,06 €

BDK2-1KNH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de

serveis

13,36000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,21800 €

Altres conceptes 114,48200 €

P-7 PG12-DHAB u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,

muntada superficialment

21,95 €

BG12-0G5K u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i

per a muntar superficialment

12,00000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

Altres conceptes 9,63000 €

P-8 PG17-DS1 u Retirada, desmuntage, i reciclatge de lluminària fluorescent adosada en l'estructura existent.

Inclòs mitjans d'elevació necessaris.

3,91 €

Altres conceptes 3,91000 €

P-9 PG17-DS2 m Retirada del cablejat actual existent, des de les caixes de fussibles fins les lluminaries que va

grapat per l'estructura de la pergòla.  Inclòs mitjans d'elevació necessaris.

1,59 €

Altres conceptes 1,59000 €

P-10 PG17-PROT u Instal·lació de les proteccions de l'esquema unifilar del plànol número 5, per deixar el quadre

segons consta. 2 tèrmics tetrapolars 16A, 2 tèrmics tetrapolars 20A, 4 diferencials tetrapolars

40/4/300mA, 2 diferencial monofàsic 40/2/30, 1 pia 2P 10 i 1 de 20A, per sortida quadre

control i maniobra, rellotge astronomic. El diferencial rearmable es existent i no es modifica.

2.576,76 €

BG17-0FLT u Instal·lació de les proteccions de l'esquema unifilar del plànol número 5, per deixar el quadre
segons consta. 2 tèrmics tetrapolars 16A, 2 tèrmics tetrapolars 20A, 4 diferencials tetrapolars

40/4/300mA, 2 diferencial monofàsic 40/2/30, 1 pia 2P 10 i 1 de 20A, per sortida quadre

control i maniobra, rellotge astronomic. El diferencial rearmable es existent i no es modifica.

1.499,64000 €
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BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 2,98000 €

Altres conceptes 1.074,14000 €

P-11 PG17-RET u Retirada de les proteccions de les linees de força de l'enllumenat existent, del quadre general

existent.

105,73 €

BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 2,98000 €

Altres conceptes 102,75000 €

P-12 PG19-ENV u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons

esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica

(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,

muntada superficialment

521,28 €

BG16-0BW6 u Envolvent metalica 350,00000 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,14000 €

Altres conceptes 159,14000 €

P-13 PG1C-24VD PA Controlador de canal DALI, ref. DALI Extension de LOXONE (o equivalent).

Perifèria remota amb bus de comunicació propietari i sortida optoacoplada d'un canal de bus

DALI, que permet el control de fins a 64 adreçes.

1.050,00 €

Sense descomposició 1.050,00000 €

P-14 PG1C-CON PA Posada en marxa, proves i ajustos. Inclou un ajust durant els primers 12 mesos. 675,00 €

Sense descomposició 675,00000 €

P-15 PG1C-DALI PA Conjunt de material elèctric per la interconnexió de tots els elements descrits, incloent:

envolvent plàstica de 54 mòduls, bornes de connexió per a carril DIN 2.5 - 4 mm², cablejat

elèctric i de comunicació interior d'envolvent.

492,22 €

Sense descomposició 492,22000 €

P-16 PG1C-ENG PA Punt d'accés inlàmbric format DIN, Estándar de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6.
Cifrado: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise,

WPA2-Enterprise, WPS compatible.

1.118,85 €

Sense descomposició 1.118,85000 €

P-17 PG1C-LOX u Sistema de control microprocessat (PLC), ref. Miniserver de LOXONE (o equivalent)

Dispositiu lògic programable per a la gestió centralitzada de tots els canals d'il•luminació

DALI. El sistema disposa d'interfície ethernet per a la seva programació i manteniment remot.

Inclou servidor web per a control i supervisió de les diferents configuracions d'il•luminació.
També es disposa d'entrades i sortides digitals optoacoblades per realitzar maniobres locals

en el quadre elèctric.

745,91 €

Sense descomposició 745,91000 €

P-18 PG1C-PS PA Enginyeria. Programació i configuració del sistema de control segons especificacions

descrites en la memòria. Cal deixar programades com a mínim 4 escenes diferents

dinamiques i 4 de fixes.

4.223,80 €

Sense descomposició 4.223,80000 €

P-19 PG1C-WEP PA Font d'alimentació de 24Vdc amb entrada 230Vac de 50W. 111,17 €

Sense descomposició 111,17000 €

P-20 PG2M-H7PY m Tub flexible d'acer inoxidable, roscat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat

superficialment

8,42 €

BG2N-H4NS m Tub flexible d'acer inoxidable, roscat, de diàmetre nominal referència 21 7,43000 €

BGWC-09N7 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer 0,24000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-21 PG2N-EUGL 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,

2,24 €
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resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

BG2Q-1KTF 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, per a canalitzacions soterrades

1,12200 €

Altres conceptes 1,11800 €

P-22 PG2N-EUH m Cinta de senaylització, banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre del tub, per a malla senaylitzadora de canalització

d'enllumenat públic.

0,53 €

BG2Q-1KTQ m Cinta de senyalitzacio 0,25500 €

Altres conceptes 0,27500 €

P-23 PG2O-6SXE m Instal·lació de tub rígid metàl·lic diàmetre 32 mm, per canalització cablejat Dali i/o potència,

subjectat superficialment en estructura de la pergòla. Inclòs mitjans d'elevació necessaris.
Inclou part proporcional de prenses, adaptadors, curbes, caixes etc, per realitzar segons es

detalla en els plànols adjunts

9,72 €

BG2O-1KWB m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

1,64220 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,23000 €

Altres conceptes 7,84780 €

P-24 PG33-25 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 2x2,5 mm2. Cablejat Dalí. 2,82 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,19340 €

Altres conceptes 1,62660 €

P-25 PG33-35 m Instal·lació de conductor RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2. De fussibles a fonts d'alimentació. 4,35 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,17000 €

Altres conceptes 3,18000 €

P-26 PG43-SERT u Substitució caixa de protección de fussibles existents, per unes Sertem CF-102. 20,69 €

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,41000 €

BG43-0AEQ u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles

cilíndrics grandària 14x51 mm

12,00000 €

Altres conceptes 8,28000 €

P-27 PG47-DALI u Controlador DALI 4 sortides SR-2302 o equivalent 66,64 €

BG49-18GR u Controlador DALI 4 sortides SR-2302 o equivalent 39,92000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,46000 €

Altres conceptes 26,26000 €

P-28 PHM1-PERF u Muntatge de perfil base NMT1312NW IP67 CURVABLE o similar, per a la subjecció de les

tires led, així com el difusor de policarbonat opal, amb grapa a l'estrutura de fusta existent.

Inclòs mitjans d'elevació necessaris. Cal tenir en compte la curvatura de l'estructura existent.

Inclou la part proporcional de grapes , tapes , i accessoris per adaptar-se a la corbatura de la
estructura existent.

28,25 €

BHW8-06IZ u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €

Altres conceptes 4,04000 €

P-29 PHNE-RGB u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans

d'elevació necessaris.

26,73 €

BHNC-2HLO u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans

d'elevació necessaris.

15,00000 €
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Altres conceptes 11,73000 €

P-30 PHNE-WHIT u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 12 W/m 24 Vdc WHITE 4200 K .

Inclòs mitjans d'elevació necessaris.

23,57 €

BHNC-2HLO u Tira de led alimentada amb drivers de tensió constante 14 W/m 24 Vdc RGB. Inclòs mitjans

d'elevació necessaris.

15,00000 €

Altres conceptes 8,57000 €

P-31 PMEANWEL u Instal·lació de font d'alimentació Meanwell, 240 W HEP-240 series o similar. 99,27 €

BG8A-H6IO u Font Alimentació 49,93000 €

Altres conceptes 49,34000 €

P-32 PZ20-PROJ u Realització del projecte elèctric de baixa tensió, i resta de documents, per la legalització de la

instal·lació, inclou taxes necessaries dels organismes d'insepcció i control si s'escau, taxes

de OCA, etc...

1.602,75 €

Altres conceptes 1.602,75000 €
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 125.678,49

13 % Despeses Generals SOBRE 125.678,49................................................................... 16.338,20

6 % Benefici Industrial SOBRE 125.678,49........................................................................ 7.540,71

Subtotal 149.557,40

21 % IVA SOBRE 149.557,40............................................................................................. 31.407,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 180.964,45

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VUITANTA MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS )



SERGI TRIQUELL   17/09/2022        Pàgina 49 
 

Instal·lació Elèctrica B.T. Enllumenat públic. IEBT-IAL 
PLANOLS. IEBT-IAL-PL 

 

 

 

 
 
 

PLÀNOLS 
 

IEBT-IAL-PL 
 

Volum núm. 1 / 1 
 
 
 

PROJECTE ELÈCTRIC B.T.  
 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
 
 
  

IMPLANTACIÓ D’IL·LUMINACIÓ LED RGB I 
 

 WHITE, CARRER SARAGOSSA. 
 

 
 
 
 

 
 

SERGI TRIQUEL GÜELL 
 

COL·LEGIAT NÚM. : 18.568-T 
 
 



SERGI TRIQUELL   17/09/2022        Pàgina 50 
 

Instal·lació Elèctrica B.T. Enllumenat públic. IEBT-IAL 
PLANOLS. IEBT-IAL-PL 

 

CAP. V � PLÀNOLS � 
 
 

DENOMINACIÓ DEL PLANOL 
 

1.-SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA ACTUACIÓ 

2.-PLANTA INSTALꞏLACIÓ D’ENLLUMENAT 

3.-DETALLS UBICACIÓ NOUS EQUIPS I LLUMINARIES  

4.-DETALLS AGRUPACIÓ DE FONTS I DIMMERS 

5.-ESQUEMA UNIFILAR QUADRE GENERAL ELÈCTRIC 

6.-PLANTA ALÇAT PERGOLA EXISTENT  

7.-DETALLS PLANTA ALÇAT PERGOLA 

8.-VISTES FRONTALS PERGOLA 
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CAP. VI � PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A 
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC �  
 
 
ÍNDEX 
 
 

 
 2.00 - CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 
 2.01 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’OBRA CIVIL 
 
 2.01.1 - Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs 
 2.01.2 -  Reposició de paviment en calçada 
 2.01.3 - Canalització amb protecció de tub de fibrociment o plàstic i terra 

garbellada. 
 2.01.4 - Canalització amb dos tubs de fibrociment o plàstic continu 

formigonat en encreuament de calçada. 
 2.01.5 -  Arquetes de registre 
 2.01.5.1 -  Arqueta de mesura útil 40 x 40 x 60 cm. 
 2.01.5.2 -  Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm. 
 2.01.5.3 -  Arqueta cega de mesura útil 40 x 50 x 50 cm. 
 2.01.6 -  Fonaments 
 2.01.6.1 -  Fonaments per a columnes fins a 6 m D’altura. 
 2.01.6.2 - Fonaments per a columnes o bàculs de fins a 7,8 i 9 m. d’altura. 
 2.01.6.3 - Fonaments per a columna o bàculs de 10, 11 i m. D’altura. 
 2.01.6.4 - Fonaments per a columnes o bàculs de 13, 14 i 15 m. D’altura. 
 2.01.6.5 -  Fonaments especials 
 
 
 2.02 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS 
ELÈCTRIQUES 
 
 2.02.1 -  Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets. 
 2.02.2 -  Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat 
 2.02.3 -  Estès de cables subterranis 
 2.02.4 -  Línia equipotencial de terra 
 
 
 2.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 
 
 2.03.1 -  Preses de terra independents 
 2.03.2 -  Enllaços i connexions 
 2.03.3 -  Instal·lació de pal o bàcul d’acer, muntatge i orientació de les 

lluminàries i pintat. 
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 2.03.4 -  Fixació de braços 
 2.03.5 -  Instal·lació de pal petit metàl·lic 
 2.03.6 -  Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó 
 2.03.7 -  Instal·lació interior 
 2.03.7.1 -  Equip 
 2.03.7.2 -  Muntatge interior 
 2.03.7.3 -  Caixa portafusibles 
 2.03.7.4 -  Presa de terra 
 2.03.7.5 -  Fusibles 
 2.03.7.6 -  Normalització 
 2.03.8 -  Instal·lació d’equips en les lluminàries 
 2.03.9 -  Instal·lació elèctrica de braços sobre façana 
 2.03.9.1 -  Equip 
 2.03.9.2 -  Fusibles 
 2.03.9.3 -  Normalització 
 2.03.10 -  Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica 
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2.00 - CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
2.01 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’OBRA CIVIL 
 
2.01.1 - Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs 
 
Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Una vegada piconat el formigó del fonament, amb 
un gruix mínim de 6 cm. es col·locaran les llosetes, una al costat d’una altra, sobre una capa 
d’afermament de ciment Pòrtland de 2 cm. de gruix. 
 
L’aparell serà de junta seguida i en alienacions rectes, començant la seva col·locació al costat de 
la vorada. 
 
A continuació, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel farciment de les juntes i 
es colpejaran les llosetes fins a obtenir una superfície totalment llisa. 
 
Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l’excés de lletada 
abocada. 
 
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de 
reconstruir-se de la mateixa forma que la resta de paviments. 
 
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 130 
m., excepte les destinades a cables elèctrics d’alta tensió i telèfons que serà de 250 m. 
 
2.01.2 - Reposició de paviment en calçada 
 
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m., excepte 
les destinades a cables elèctrics d’alta tensió i telèfons que serà de 250 m. 
 
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment 
del "Plec de característiques tècniques dels materials i descriptiu de les unitats d’obra" vigent 
en ser concedida la llicència. 
 
La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que 
comprendrà tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del paviment inicial de forma, 
que en la mesura que es pugui, no arribi a apreciar-se externament l’obra, de manera que podrà 
obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa estricta efectuada en el 
paviment de la via, si fora necessari. 
 
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de 
reconstruir-se de la mateixa forma que la resta de paviments. 
 
S’efectuaran els oportuns assaigs de Laboratori determinats la granulometria, tant per cent de 
lligat, tant per cent de buits farcits de betum, tant per cent de buits en mescla i en àrids, 
estabilitat i deformació. 
 
La densitat obtinguda a l’obra una vegada acabada la compactació, no serà inferior al 95 % de 
l’obtinguda en l’assaig Marshall o Hubbard Field. 
 
No es permetrà l’execució, quan la temperatura ambient, a l’ombra, abast els 8º C. baixant. 
S’autoritzarà l’extensió de l’aglomerat quan la temperatura ambient, a l’ombra, abasti els 5º C. 
pujant. 
 
A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la seva 
execució o quan la capa hagi aconseguit la temperatura ambient. Si això no és factible, la 



SERGI TRIQUELL   17/09/2022        Pàgina 55 
 

Instal·lació Elèctrica B.T. Enllumenat públic. IEBT-IAL 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. IEBT-IAL -PC 

 

velocitat dels vehicles ha de reduir-se a 40 Km. per hora. 
 
Els gruixos de les diferents capes seran les expressades en el Projecte. 
 
Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm. en la capa de rodadora i a 8 
mm. en les capes intermèdies o de base mesurades amb regla de 3 m. 
 
El tipus mig a efectes de càlcul de preus estarà format per una capa de 20 cm. de gruix, de 
formigó sobre la qual es farà un reg d’imprimació amb emulsió asfàltica i capa de rodadora de 5 
cm. de gruix amb aglomerat asfàltic tipus IVA i Va d’estructura fina. 
 
2.01.3 - Canalització amb protecció de tub de fibrociment o plàstic i terra garbellada. 
 
 Tots els cables d’alimentació de la instal·lació d’enllumenat aniran col·locats en tubulars, en 

rases de les següents característiques: 
- Profunditat: 40 cm en vorera i 80 cm en calçada. 
- Amplària: 30 cm en vorera i 40 cm en calçada. 
- Les parets seran verticals. 
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui 

afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant el seu estès. 
 Excavació en rasa en terres compactes. Mesures sobre perfil 0,24 m3. 
 Farcit de rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d’àrids majors de 9 cm.i piconada al 

90 % del próctor modificat. Mesures sobre perfil 0,12 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció 

Facultativa. Mesures 0,13 m3. 
 Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm. Mesuraments 0,11 m3. 
 Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d’avís de material plàstic. 
 Tub de fibrociment amb juntes estanques o de plàstic continu. 
 
2.01.4 - Canalització amb dos tubs de fibrociment o plàstic continu formigonat en encreuament 
de calçada. 
 
 Per a l’encreuament de calçada, els cables d’alimentació aniran col·locats en tubulars, en 

rases de les següents característiques: 
- Profunditat: 100 cm. 
- Amplària: 60 cm. 
- Les parets seran verticals. 
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués 

afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant el seu estès. 
 Excavació en rasa en terres compactes. Mesurament sobre perfil 0,5 m3. 
 Farcit en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d’àrids majors de 9 cm. i piconat al 90 

% de próctor modificat. Mesurament sobre perfil 0,350 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que l’indiqui la Inspecció 

Facultativa. Mesurament 0,18 m3. 
 Protecció de formigó HCP-3 almenys cobrint el tub 11 cm. Mesurament 0,12 m3. 
 Dos tubs de fibrociment amb juntes estanques o de plàstic continu. Mesurament 2 m. 
 
 
2.01.5 - Arquetes de registre 
 
 Aquesta unitat comprèn l’execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, 

maçoneria o qualsevol altre material autoritzat per la Inspecció Facultativa. 
 Una vegada executada l’excavació requerida, es procedirà a l’execució de les arquetes, 

d’acord amb les condicions assenyalades en els articles corresponents de les presents 
Prescripcions per a la fabricació, si és procedent, i posada a l’obra dels materials previstos, 
posant cura en la seva terminació. 

 Les connexions dels tubs s’efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems dels 
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conductors coincideixin arran amb les cares interiors dels murs. 
 Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de forma 

que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
 
2.01.5.1 - Arqueta de mesura útil 40 x 40 x 60 cm. 
 
 Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 0,3 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 

Mesurament 0,42 m3. 
 Formigó HCP-5. 
 Resistència característica 250 Kg./cm². Mesurament 0,230 m3. 
 Encofrat. Mesurament 2 m². 
 Tapa de fosa de ferro de 400 x 400 amb marc de fosa. 
 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit. Mesurament 0,5 m². 
 Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesurament 0,5 m. 
 
2.01.5.2 - Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm. 
 
 Excavació en rasa de terres compactes. Mesurament 1 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció 

Facultativa. Mesurament 1,35 m3. 
 Formigó HCP-5. 
 Resistència característica 250 Kg./cm². Mesurament 0,65 m3. 
 Encofrat. Mesurament 4 m². 
 Tapa de fosa de ferro 600 x 600 amb marc de fosa. 
 Demolició i reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit. 

Mesurament 1 m². 
 Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesurament 0,5 m. 
 
2.01.5.3 - Arqueta cega de mesura útil 40 x 50 x 50 cm. 
 
 Excavació en rasa de terres compactes. Mesurament 0,32 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció 

Facultativa. Mesurament 0,384 m3. 
 Formigó HCP-5. 
 Resistència característica 250 Kg./cm².Mesurament 0,2 m3. 
 Encofrat.Mesurament 2 m². 
 Barres per a formigó armat, diàmetre 10 m.Mesurament 3 Kg. 
 Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesurament 1 m. 
 S’haurà de fitar en els plànols o senyalitzar en el paviment. 
 
2.01.5.4 - Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 60 cm. 
 
 Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 0,3 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 

Mesurament 0,42 m3. 
 Formigó HCP-5. 
 Resistència característica 250 Kg./cm². Mesurament 0,230 m3. 
 Encofrat. Mesurament 2 m². 
 Tapa de fosa de ferro de 600 x 600 amb marc de fosa. 
 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit. Mesurament 0,5 m². 
 Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesurament 0,5 m. 
 
 
2.01.6 - Fonaments 
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 Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramita els seus càrrecs al terreny. 
 No inclou aquest article els fonaments per pilons. 
 
Materials 
 Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte. 
Característiques generals 
 Formigó: serà el HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte. 
Maquinària, eines i mitjans auxiliars. 
 
 Formigonera. 
 
Limitacions 
 
 Se suspendrà l’execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la 

temperatura ambient pot descendir per sota dels 3º C., sota zero. 
 El fet que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1º C., es pot interpretar 

com motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà aconseguit en l’esmentat termini. 
 El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures necessàries perquè 

l’aigua no entri en contacte amb les masses de formigó fresc. 
 En el cas d’aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa 

hauran d’adoptar-se les precaucions necessàries per evitar la segregació i arrossegament 
dels components del formigó. 

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

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

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

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

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

fins al lateral on s’ubiqui la placa de presa de terra. 
 S’evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l’excavació i en el cas que es 

produïren s’extraurà el formigó contaminat amb elles. 
 Per a la posada a l’obra del formigó en massa o armat és d’aplicació el que s’assenyala en els 

apartats anteriors. 
 
Recepció 
 
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors. 
 
 
2.01.6.0 - Fonaments per a columnes fins a 4 m. d’altura. 
 
 Mesures del massís de formigó 60 x 60 x 60 cm. 
 Excavació en rasa de terres compactes. Mesurament 0,288 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la Inspecció Facultativa. 

Mesurament 0,346 m3. 
 Formigó HCP-5. 
 Perns construïts en barra d’acer normal. 
 Dimensions: Diàmetre 16 mm. Altura 400 mm. 
 Mesuraments normalment facilitats pel fabricant de bàculs. 
 Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. 
 Mesurament 1 m. 
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 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i connexions. 
 
2.01.6.1 - Fonaments per a columnes de 5 fins a 7 m. d’altura. 
 
 Mesures del massís de formigó 60 x 60 x 80 cm. 
 Excavació en rasa de terres compactes. Mesurament 0,318 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la Inspecció Facultativa. 

Mesurament 0,346 m3. 
 Formigó HCP-5. 
 Perns construïts en barra d’acer normal. 
 Dimensions: Diàmetre 18 mm. Altura 500 mm. 
 Mesuraments normalment facilitats pel fabricant de bàculs. 
 Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. 
 Mesurament 1 m. 
 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i connexions. 
 
 
2.01.6.2 - Fonaments per a columnes o bàculs de fins a 8 i 9 m. d’altura. 
 
 Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 100 cm. 
 Excavació en rasa de terres compactes. Mesuraments 0,64 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció 

Facultativa. Mesuraments 0,768 m3. 
 Formigó HCP-5. 
 Resistència característica 250 Kg./cm² Mesurament 0,512 m3. 
 Perns construïts en barra d’acer normal. 
 Dimensions: Diàmetre 22 mm. Altura 500 mm. 
 Mesuraments normalment facilitats pel fabricant de bàculs. 
 Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. 
 Mesurament 1,20 m. 
 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i connexions. 

Mesuraments 1 m². 
 
2.01.6.3 - Fonamentació per a columna o bàculs de 10, i 11 m. d’altura. 
 
 Mesures del massís de formigó 100 x 100 x 100 cm. 
 Excavació en rasa de terres compactes. Mesurament 0,768 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la Inspecció Facultativa. 
 Formigó HCP-5. 
 Resistència característica 250 Kg./cm². Mesurament 0,64 m3. 
 Perns construïts en barra d’acer normal. 
 Dimensions: Diàmetre. 22 Altura 700 mm. 
 Mesurament normalment facilitat pel fabricant de bàculs. 
 Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. Mesurament 1,2 m. 
 Reposició de paviment de voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i connexions. 

Mesurament 1 m². 
 
2.01.6.4 - Fonamentació per a columnes o bàculs de 12 fins 14 . d’altura. 
 
 Mesures del massís de formigó 120 x 120 x 100 cm. 
 Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 1,5 m3. 
 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la Inspecció Facultativa. 

Mesurament 1,8 m3. 
 Formigó HCP-5. 
 Resistència característica 250 Kg./cm². Mesures 1,3 m3 
 Perns construïts en barra d’acer normal. 
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 Dimensions: Diàmetre 24 mm. Altura 800 mm. 
 Mesurament normalment facilitat pel fabricant de bàculs. 
 Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. Mesurament 1,2 m. 
 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i connexions. 

Mesurament 1,44 m². 
 
2.01.6.5 - Fonaments especials 
 
Quan l’existència de lloses o altres motius que, impedeixin l’execució de fonaments normals, 
podran arbitrar-se, sempre amb l’autorització expressa de la Inspecció Facultativa, fonaments 
de tipus especial (resines, soldadures, etc.) sempre que garanteixin una resistència no inferior a 
la dels fonaments normals. 
 
2.02 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 
 
2.02.1 - Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets. 
 
Col·locació de cables 
 
 Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a això les 

possibilitats d’ocultació que permeten les façanes dels edificis. 
 En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d’una part i d’una 

altra dels canvis de direcció i en la possibilitat immediata de la seva entrada, en caixes de 
derivació o en altres dispositius. 

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

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

 No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 
 El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys 

que sis vegades el diàmetre del mateix. 
 Per a passar d’un bloc d’edificis a un altre, se suspendrà la conducció d’un cable fiador d’acer 

galvanitzat sòlidament subjecte a aquests. 
 Quan el cable d’alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre 

les parets, es protegirà el cable subterrani amb tub d’acer galvanitzat des d’una profunditat 
de 0,5 m. per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix, disposant-
se a aquesta altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a 
mínim i prevista per a la seva utilització a la intempèrie en què s’efectuarà el canvi d’un a 
un altre tipus de cable. 

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

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

 
Encreuament amb altres canalitzacions 
 
 En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 

d’almenys 3 cm. entre els cables i les canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. 
Si l’encreuament s’efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediata 
estaran prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 

 
Connexions i derivacions 
 
 Les derivacions s’efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la 

intempèrie. 
 Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible. 
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Identificació dels conductors 
 
 S’empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd 

groc pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu. 
 
 
2.02.2- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat 
 
Tipus de cables 
 
 Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral 

visible amb fiador, segons Norma UNE RZ-06/1KV. 
 
Utilització 
 
 Aquest tipus de línia aèria s’utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna 

o pals i fixada directament a aquests per ferralles especials i suportats únicament pel cable 
fiador. 

 
Altures mínimes 
 
 L’altura mínima d’aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m.i en 

les de trànsit rodat de 6 m. 
 
Encreuaments sobre vies públiques 
 
 Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d’una i altra 

part de la travessia, de manera que no puguin lliscar-se sobre els mateixos. Igual condició 
reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció. 

 
Connexions i derivacions 
 
 Les connexions i derivacions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes que 

garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i el seu aïllament havent de quedar 
perfectament la seva estanquitat. 

 Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les 
derivacions sempre que sigui possible. Tant les derivacions com les connexions coincidiran 
sempre en els suports de fixació. 

 Per estar format aquest tipus de cable per un feix d’unipolars amb aïllament plàstic, no 
s’utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó únicament conductor per conductor reconstruint 
l’aïllament amb cinta d’elastòmetres. 
 

 Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d’aconseguir 
una perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar sense deteriorament els esforços 
mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries. 

 
 
2.02.3 - Estès de cables subterranis 
 
 L’estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així 

com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 
 No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi 

interior de curvatura no serà menor dels valors inclosos en la següent taula: 
 
Cables 
 
 Amb aïllament i coberta de material plàstic   6 vegades el diàmetre. 
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 Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom  7,5 exterior cables. 
  
En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les 
característiques i servei del cable per a seguir la seva fàcil identificació. 
 
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats 
amb paper impregnat. 
 
Es distingiran els següents procediments: 
 
 A) Estès de cable per ser directament soterrat. 
 B) Estès de cable en tubular ja construït. 
 C) Estès de cable armat en tubular ja construït. 
 
 
2.02.4 - Línia equipotencial de terra 
 
 Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s’estendrà 

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

 En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de 
la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000 
V. i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc. 
 

 En el cas d’utilitzar conductor d’un altre color de coberta, s’encintaran en verd groc 20 cm 
en els extrems. 

 
 
2.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 
 
2.03.1 - Preses de terra independents 
 
 Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d’elles no 

abasti, respecte d’un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V. quan l’altra presa 
dissipa la màxima corrent de terra prevista. 

 
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents: 
 
Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar 
el pas dels corrents de defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui 
tenir. 
 
Línia d’enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt 
d’elèctrodes amb el punt de posada a terra. 
 
Punt de posada a terra. És un punt situat fora del sòl que serveix d’unió entre la línia d’enllaç 
amb terra i la línia principal de terra. 
 
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, 
etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d’enllaç i principal de terra, de manera 
que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se d’aquests amb la finalitat de poder realitzar 
la mesura de la resistència de terra. 
 
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm., i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm., amb una 
superfície mínima de 0,5 m², en el cas que sigui necessari la col·locació de diverses plaques, se 
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separaran uns 3 m.unes d’altres. 
 
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin 
afectats per les labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No obstant això, si 
la capa superficial del terreny té una resistència petita i les capes més profundes són d’una 
elevada resistibilitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 cm. 
 
El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se 
construir els elèctrodes per peces metàl·liques simplement submergides en aigua. 
 S’estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és 
possible, fora dels passos de persones i vehicles. 
 
En el cas de terrenys de mala conductivitat s’instal·laran els elèctrodes envoltats d’una lleugera 
capa de sulfat de coure i magnesi. 
 
 
2.03.2 - Enllaços i connexions 
 
Els enllaços i connexions dels conductors subterranis s’efectuaran seguint mètodes o sistemes 
que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així com del seu 
embolcall metàl·lic, quan existeixi. 
Tanmateix, haurà de quedar perfectament assegurada la seva estanquitat i resistència contra 
la corrosió que pugui assegurar el terreny. 
 
Si els cables estan col·locats sota tubs, els enllaços i derivacions es disposaran en arquetes de 
registre. 
 
Es reduirà al mínim el nombre d’enllaços dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions 
sempre que sigui possible. 
 
A) Els enllaços i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic i armats, 
es disposaran en l’interior de caixes de ferro quitranat, o plàstic adequat. 
 
B) Pels cables amb aïllament de plàstic no armats, els enllaços i derivacions poden també 
protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es reconstrueix l’aïllament, amb 
cinta formada per un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o diverses 
capes de vernís intempèrie. 
 
També pot aïllar-se amb cintes d’elastòmetres que, un cop aplicats, es fonen entre si en una 
massa homogènia, formant un aïllament reconstituït. 
 
Les caixes de ferro o material plàstic es reompliran, a través d’orificis proveïts de taps roscats, 
amb pasta aïllant adequada a l’aïllament dels cables, amb suficient rigidesa dielèctrica, 
adherència, plasticitat i apropiat punt de reblaniment. 
 
C) En els condicionaments de cables i en l’execució de terminals s’utilitzaran normalment 
electrògens. 
 
 
2.03.3 - Instal·lació de pal o bàcul d’acer i columnes de fosa de ferro, muntatge i orientació de les 
lluminàries i pintat. 
 
Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa de 
fixació unida al fust. 
 
 
S’utilitzaran els mitjans necessaris perquè durant el transport no sofreixin deterioraments. 
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L’hissat i col·locació dels pals o bàculs s’efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats 
en totes direccions, no sent admissible emprar falques o tascons per a aconseguir el muntatge a 
plom definitiu. 
 
La unió del fust amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, una vegada 
instal·lats. 
 
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 
 
Les lluminàries s’instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla 
transversal de simetria sigui perpendicular al de la calçada. 
 Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, etc.), 
una vegada finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, de manera 
que no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix. 
 
El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà com segueix: 
 
Columnes i bàculs d’Acer construits en xapa S235JR segons EN 10.025 
 
Galvanitzat en calent S/UNE 37.501. 
 
Pintura 1 capa imprimació ECOPRIMER TECNOPOX AMAR/EG+ENDURECEDOR Nº 6, 
aplicat a brotxa amb temps de secat 30’ i manipulable en 1h. 
 
Acabat 2 capes FL23795+ENDURECEDOR EN 0001E, aplicat a brotxa amb temps de secat 1h. 
i manipulable en 2h. 
 
Columnes de Fundició de Ferro construides segons /NORMA UNE 36.111 o EN 1661 
 
 Decapat mecànic mitjançant granallat. 
 2 capas de imprimació epoxi 50/60 micres. 
 2 capes de pintura en RAI a elcogir. 
 
Columnes de Fundició d’Alumini construides segons EN 1706 ó UNE 38235. 
 
Cepillat: tractament de tipus mecànic que consisteix en cepillar la supercicie exterior de la 
columna. Serveix per l’acabat final i algunes vegades com a base per l’agarrament de pintura. 
 
 
Pintat: 1ª Operació: Neteja i desengranatge. 
 2ª Operació: Imprimació fosfocromatitzant. Imprimació per millorar agarrament de 
pintura i protecció contra la corrosió. 
 3ª Aplicació de pintura Electrostàtica en pols poliester: espessor mitjà: 100 +- 10 micras 
(UNE 48031) 
  Adherència: 100% clase O (UNE 48032) 
  Brillo a 60º: 0-5 8ASTM D523/67) 
  Color: a indicar 
  
2.03.4 - Fixació de braços 
 
Quan s’utilitzin pals o pals petits, el braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de 
ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del pal 
provocats pel vent. 
 
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 
perns d’ancoratge. 
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Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la 
seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. 
 Els perns superiors deixaran per damunt d’ells una altura de construcció almenys igual a 50 
cm. 
 
L’encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim 
de deterioració en els murs. 
 Els orificis d’encast seran tan reduïts com sigui possible. 
 
Esforços. 
 
La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de poder 
arribar a la ruptura d’aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport o 
parapet que els sustenti. 
 
 
2.03.5 - Instal·lació de pal petit metàl·lic 
 
L’hissat i col·locació de pals petits s’efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en 
totes les direccions no sent admissible la utilització de falques o tascons per a aconseguir el 
muntatge a plom definitiu. 
 
Els pals petits es fixaran rígidament a les parets mitjançant perns d’ancoratge i només es fixaran 
en aquelles parts de la construcció que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, 
gruix, etc. 
Els perns superiors deixaran per sobre d’ells una altura de construcció almenys de 50 cm. 
Els sistemes de fixació seran els mateixos que s’han indicat pels braços. 
 
L’encast de perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim 
deteriorament en els murs. 
Els orificis d’encast seran tan reduïts com sigui possible. 
 
Esforços. 
La fixació dels pals petits, haurà de poder suportar, una vegada instal·lats, esforços superiors 
als exigits als propis pals petits, sense deteriorament de cap classe dels paràmetres a què els 
sustenten. 
 
 
2.03.6 - Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó 
 
L’hissat i col·locació de pals petits s’efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en 
totes les direccions no sent admissible l’ocupació de falques o tascons per a aconseguir el 
muntatge a plom definitiu. 
 
En els suports de fusta, plàstic o formigó que no necessitin fonamentació, la profunditat 
d’encastament en el sòl serà com a mínim de’1,3 m. per als suports de menys de 8 m. d’altura, 
augmentant 0,1 m. per cada metre d’excés en la longitud del suport. 
 
Quan els suports de fusta, plàstic o formigó necessitin fonamentació, la resistència d’aquesta no 
serà inferior a la del suport que suporta. 
 
En els terrenys de poca consistència, s’envoltarà el pal d’un prisma de pedraplé. 
 
Possibilitats d’aplicació d’altres valors. 
 
Quan el desenvolupament en l’aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el 
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projectista podrà proposar valors diferents dels esmentats en els anteriors apartats, fent 
intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions dels massissos 
de fonamentació a valors admissibles per a les estructures sustentades. 
 
2.03.7 - Instal·lació interior 
 
2.03.7.1 - Equip 
 
A) Subjecció. 
L’equip d’encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i incombustible, 
mitjançant caragols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva 
eventual substitució. 
Aquest tauler haurà de penjar-se en els elements de subjecció del suport. 
 
Podran ser dels anomenats equips compactes que sota un mateix embolcall allotgen a més de la 
reactància el condensador i l’arrencador en cas de ser necessari, així com els borns de connexió 
i cablatge, tenint en la seva part exterior els connectors de connexió. 
 
 
B) Connexions. 
Es realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons Norma UNE 20425, allotjades en els seus 
corresponents connectors, de forma que només existeixi una posició de connexió. 
Quan s’utilitzin làmpades de vapor de sodi d’alta pressió es connectarà l’arrencador de tal forma 
que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada. 
 
 
2.03.7.2 - Muntatge interior 
 
 El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció mínima 

de 2.5 mm². Complirà la Norma UNE RV-1000. 
 S’utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada. 
 El muntatge serà continu, sense enllaços. 
 En l’extrem inferior està preparat per a connectar amb l’equip, segons l’apartat anterior. 
 
 
2.03.7.3 - Caixa portafusibles 
 
S’utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d’elements de connexió, borns 
i portafusibles amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar aquesta, quedi 
desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal. 
 
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables. 
 
 
2.03.7.4 - Presa de terra 
 
Es fixarà el terminal de terra a l’element adequat que va proveït el suport mitjançant un 
terminal de pressió i un cargol amb les seves corresponents volanderes, tot això en material 
inoxidable. 
 
2.03.7.5 - Fusibles 
 
S’utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d’una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de 
potència de la làmpada i de 10 A. per als de 700 i 1000 W. 
 
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius. 
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2.03.7.6 - Normalització 
 
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat quant a dimensions, subjecció i 
connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris. 
 
 
2.03.8 - Instal·lació d’equips en les lluminàries 
 
En els casos en què es determini i en les lluminàries que disposen d’un compartiment separat 
per a l’allotjament dels equips d’encesa de les làmpades, aquests s’allotjaran en l’esmentat 
compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides 
que permetin la seva eventual substitució. 
 
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i 
anirà proveïda d’un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil 
substitució, en cas d’avaria. 
 
L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon 
funcionament dels equips, d’acord amb la taula de característiques que figura en l’apartat 
corresponent d’aquest Plec de Condicions. 
 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, 
allotjades en els seus corresponents connectors i amb una posició de connexió. 
Quan s’utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l’arrencador de forma 
tal que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la làmpada. 
 
El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament. 
 
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat quant a dimensions, subjecció i 
connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris. 
 
2.03.9 - Instal·lació elèctrica de braços sobre façana 
 
 
2.03.9.1 - Equip 
 
L’equip, en el cas que no es col·loqui en l’interior de la lluminària, anirà subjecte a un tauler de 
material aïllant i incombustible per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin 
la subjecció dels elements i la seva eventual substitució. 
Aquest tauler estarà allotjat en una caixa de material aïllant i autoextingible, de doble aïllament 
tancada per mitjà de cargols de cap triangular. 
 
Podrà instal·lar-se tanmateix un equip complet estanc. 
 
Totes les entrades i sortides de l’esmentada caixa es realitzaran mitjançant premsaestopes. 
 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, 
allotjades en els seus corresponents connectors i amb una sola posició de connexió. 
 
 
2.03.9.2 - Fusibles 
 
Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels 
elements de connexió, borns i portafusibles, amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible 
i que en retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç. 
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Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes. 
 
Ambdues caixes s’instal·laran a l’altura de la línia d’alimentació i es fixaran a la façana 
mitjançant cargols inoxidables. 
La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació. 
 
Per a la derivació al punt de llum s’utilitzarà conductor de coure i doble aïllament de secció 
mínima de 2,5 mm²., complirà la Norma UNE RV-1000. 
 
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius. 
 
 
2.03.9.3 - Normalització 
 
Tots els elements hauran de ser de model, quant a dimensions, subjecció i connexions, sense 
necessitat d’operacions o elements accessoris. 
 
 
 
 
 
 
 
2.03.10 - Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica 
 
La cèl·lula fotoelèctrica s’instal·larà en tots els casos a una altura de 4,5 m. i es fixarà a una 
peça recolzada, les dimensions de la qual figuren en el croquis adjunt. 
 
Quan l’esmentada peça s’adapti a un suport, es fixarà per mitjà de cargols inoxidables i els cables 
passaran per l’interior del suport fins a la caixa de maniobra. 
 
En el cas d’instal·lació sobre façana s’adaptarà una caixa de derivació, i per un tub metàl·lic o 
P.V.C., pel que passaran els cables fins a la caixa de maniobra. 
 
El conductor per a la cèl·lula serà de coure i doble aïllament havent de complir la Norma UNE 
RV-1000, i serà d’una secció de 2,5 mm². 
 
En l’extrem superior es fixarà un terminal tipus "Faston". S’adopta com a norma la base de la 
cèl·lula, un connector de baioneta del tipus Ansa Estàndard C-73 1-1957, per la qual cosa 
qualsevol cèl·lula que no posseeixi aquest tipus de connexió haurà de subministrar-se amb la 
corresponent peça d’adaptació. 
 
Les connexions elèctriques de la cèl·lula han de quedar completament aïllades del suport de la 
mateixa. 
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CAP. VII � ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT � 
 
6.1 INTRODUCCIÓ 
 

La Llei 31/1 995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma 
legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per establir 
un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant dels riscos derivats de les 
condicions de treball. 
 

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

Servirà per donar unes directrius bàsiques a ‘empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 

D’acord amb art. 7é, 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 complementen les previsions contingudes en aquest document. 
 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de inici de l’obra pel coordinador 
de seguretat i salut durant execució de obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En 
cas d’obres de les administracions púbiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per 
al seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons ‘art. 15é del Reial Decret, els 
contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a ‘obra. 
 

Durant l’execució de ‘obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos 
a l’article 15é de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents 
activitats. 
 

ARTICULO 10 
 

Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su articulo 15 (empresarios) = contratista y subcontratista, se 
aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 
 

a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza. b) La elección del 
emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y 
la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación, e) La manipulación de los 
distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. d) El mantenimiento, el control 
previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 
para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad 
y salud de los trabajadores. e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. g) El 
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almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. h) La adaptación, en 
función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 

d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 
El coordinador de seguretat salut, l’execució de obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la inspecció de Treball i Seguretat Social, 
al Contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 
 

Les responsabilitats dels coordinadora, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats ala contractistes i ala sotscontractistes (art. 11é). 
 
 
6.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de es disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a ‘obra 
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació 
els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguna d’ells es poden 
donar durant tot el procés d’execució d’obra o bé ser extrapolades a d’altres temes. 
 

S’haurà de tenir especial cura en dels riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, 
talls, cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es 
realitzi. A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació 
veïnes i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

 
 
 
6.3 MITJANS 1 MAQUINARIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA) 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Desplomo de maquinaria d’obra (sitges, grues, etc.) 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de la carrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxica. 

- Caigudes des de punta alta i/o dels d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
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6.4 TREBALLS PREVIS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 

- Caigudes des de punta alta i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Abocada de piles de material. 

 
 
6.5 ENDERROCS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gases tòxica. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punta als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

 
 
6.6 MOVIMENTS DE TERRES 1 EXCAVACIONS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punta alta i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

- Cops ensopegades. 

- Despreniment i/o esllavissament de terra i/o roques. 

- Caiguda de materials, rebot. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplomo de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplomo de les edificacions contigües. 

- Accident derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 
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6.7 FONAMENTS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls punxades 

- Cops ¡ ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Ensorrament de les parets de contenció, pous i rases 

- Ensorrament de les edificacions contigües 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrica directes o indirectes 

- Sobre esforços par postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de pilles de material 

 
6.8 ESTRUCTURA 
 

- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius Talls i punxades 

- Cops ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’enforcats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

 

6.9 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

 

6.10 COBERTA 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals ¡ antenes 

 

 

 

 6.11 REVESTIMENTS 1 ACABATS 

  - Generació excessiva de pols o emanació de gasos ¡ vapors tòxics 

  - Projecció de partícules durant els treballs 

  - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

  - Contactes amb materials agressius 

  - Talls i punxades 
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  - Cops i ensopegades 

   Caiguda de materials, rebots 

  - Sobre esforços per postures incorrectes 

 

6.12 INSTALLACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

- talls i punxades 

- Cops ensopegades 

-  Caiguda de materials, rebots 

-  Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

6.13 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS 

 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per la seguretat i la 

salut dels treballadors. 
 
 
 
 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultant o caiguda des d’altura, per les 
particulars característiques de la activitat desarrelada, els procediments aplicats, 2. Treballs en 
els que la exposició a agents químics o biològics siguin un risc d’especial gravetat, o per als que 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible, 3. Treballs amb 
exposició, a radiacions ionitzats per als que no s’especifica la obligatorietat de la delimitació de 
zones controlades i/o vigilades, 4. Treballs en la proximitat de linies elèctriques d’alta tensió, 5. 
Treballs que exposin a riscos d’ofegament per immersió, 6. Obres de excavació de túnels, pous i 
altres treballs que suposin moviments de terres subterrànies, 7. Treballs realitzats en immersió 
amb equip subaquàtic, 8. Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit, 9. Treballs que 
impliquen l’us de explosius, 10. Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements 
prefabricats pesats. 
 
 
 
6.14 MESURES ESPECIFIQUES PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT 
D’INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES DALTA TENSIÓ 
 

Els oficis més comuns en las instal·lacions d’alta tensió són els següents. 
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- Instal·lació de suports metàl·lics o de formigó. 
 

- Instal·lació de conductors nus. 
 

- Instal·lació d’aïllament ceràmics. 
 

- Instal·lació de creuaments metàl·lics 
 

- Instal·lació d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc.). 
 

- Instal·lació de limitadors de sobretensió (autovàlvules parallamps) 
 

- Instal·lació de transformadors tipus intempèrie sobre tipus. 
 

- Instal·lació de dispositius antivibracions. 
 

- Mesura d’altura de conductors. 
 

- Detecció de parts en tensió. 
 

- Instal·lació de conductors aïllats en rases o galeries. 
 

- Instal·lació d’envoltats prefabricades de formigó. 
 

- Instal·lació de celles elèctriques (seccionament, protecció, mesura, etc.). 
 

- Instal·lació de transformadors en envoltats prefabricades a nivell del terreny. 
 

- Instal·lació de quadres elèctrics i sortides en B.T. 

- lnterconnexió entre elements. 
 

- Connexió i desconnexió de línies o equips. 
 

- Posada a terra i connexions equipotencials. 
 

- Reparació, conservació o canvi dels elements citats. 
 

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són ais anomenats a continuació. 
 

- Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talús 
adequat, par variació de la humitat del terreny, etc.). 

- Riscos derivats de la utilització de màquinas-eines i maquinaria pesada en general. 
 

- Atropellaments, col·lisions, bolcades ¡ falses maniobres de la maquinaria par 
moviment de terres. 
 

- Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials emes. 
 

- Contactes amb al formigó (dermatitis per ciment, etc.). 
 

- Cops. 
 

- Talls per objecte o eines. 
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- incendi i explosions. Electrocucions i cremades. 

 
- Riscos par sobre esforços musculars. 

 
- Contacte o manipulació dels elements aïllants dels transformadors (olis minerals, olis 

a la silicona i piralé). L’oli mineral té un punt d’inflamació relativament baix(1300) ¡ produeix 
fums densos ¡ nocius en la combustió. L’oli a la silicona posseeix un punt d’inflamació més elevat 
(400º). El piralé ataca la pell, ulls i mucoses, produeix gasos tòxics a temperatures normals i 
crema barrejat amb altres productes. 
 

- Contacte directa amb una part del cos humà ¡ contacte ha través d’eines o útils. 
 

Contacte a través de maquinària de gran altura. 
 

- Maniobra en centres de transformació privat par personal amb escàs o nul 
coneixement de la responsabilitat i riscos d’una instal·lació d’alta tensió. 

 
Les mesures preventives de caràcter general es descriuen a continuació: 

 
- Es realitzarà un disseny segur ¡ viable par part del tècnic projectista. 

 
- Els treballadors rebran una formació específica referent als riscos en alta tensió. 

 
 

Per evitar el risc de contacte elèctric s’allunyarà es parts actives de la instal·lació a 
distancia suficient del bloc on bes persones habitualment es troben a circulen, es recobriran les 
parts actives amb aïllament apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats 
indefinidament ¡ que limiten la corrent de contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran 
obstacles aïllants deforma segura que impediran tot contacte accidental. 
 
 

La distància de seguretat par línies elèctriques aèries d’alta tensió i els diferents 
elements, com maquinaria, grues, etc. no serà inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no serà 
inferior a 5 m. 
 
 

Convé determinar amb la suficient antelació, al començar els treballs o en la utilització 
de maquinària mòbil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de línies 
elèctriques aèries. Sindicaran dispositius que limitin o indiquin altura màxima permissible. 
 
 

Serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat pels operaris encarregats de realitzar 
treballs en altura. 

 
Tots els suports, ferramentes, autovàlvules, seccionadors de posada a terra 1 elements 

metàl·lics en general estaran connectats a terra, amb la finalitat d’evitar les tensions de pas i 
de contacte sobre el cos humà. La posada a terra del neutra dels transformadors serà 
independent de la especificada par ferramentes. Els dos seran motiu d’estudi en la fase de 
projecte. 
 

Es aconsellable que en centres de transformació el paviment sigui de formigó antilliscant 
i s’apliqui una capa de grava al voltant d’ella (en els dos casos es milloren les tensions de pas i 
de contacte). 
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S’evitarà augmentar la resistivitat superficial del terreny. 

 
 

En centres de transformació interns o prefabricats es col·locaran terres de làmines 
aïllants al damunt del acabat de formigó. 
 
 

Les pantalles de protecció contra contacte de les celles, apart d’aquesta funció, deuen 
evitar possibles projeccions de líquids o gasos en cas d’explosió, per al qual hauran ser de xapa i 
no de mallat. 
 
 

Els comandaments dels interruptors, seccionadors, etc., deuen estar ubicats en local 
de fàcil manipulació, evitant-se postura forçades par operador, tenint en compte que aquest el 
farà des de la banqueta aïllant. 
 
 
 

Es realitzaran enclavaments mecànics en les celles, de porta (s’impedeix la seva 
obertura quan l’apartat principal està tancat o la posada a terra desconnectada), de maniobra 
(impedeix la maniobra de aparell principal ¡ posada a terra amb la porta oberta), de posada a 
terra (impedeix el tancament de la posada a terra amb interruptor tancat o al contrari), entre el 
seccionador i el interruptor (no es tanca interruptor si el seccionador està obert ¡ connectat a 
terra ¡ no s’obrirà el seccionador si interruptor està tancat) ¡ enclavament del comandament per 
candenat. 
 

Com a recomanació, en les celdes s’instal·larà detectors de presència de tensió i malles 
protectores par comprovació amb perxa. 
 

En les celdes de transformació s’utilitzarà una ventilació optimitzada de major eficàcia 
situant la sortida d’aire calent en la part superior dels pannells verticals. La direcció del fluix 
d’aire serà obligada a través del transformador. 
 

L’enllumenat d’emergència no estarà concebut par treballar en cap centre de 
transformació, només par efectuar maniobres quotidianes. 
 

Els centres de transformació estaran dotats de pany amb clau que permeti l’accés a 
persones alienes a l’explotació. 
 

Les maniobres en alta tensió es realitzaran, per elemental que puguin ser, per un 
operador i el seu ajudant. Han d’estar advertits que els seccionadors no puguin ser maniobrats 
en càrrega. Abans de entrada en el recinte en tensió hauran de comprovar l’absència de tensió 
mitjançant pèrtiga adequada ¡ de forma visible obertura d’un element de tall i la posada a terra 
¡ en curtcircuit del sistema. Per realitzar totes las maniobres serà obligatori l’ús de, al menys i 
a la vegada, dos elements de protecció personal: perxa, guants i banqueta o catifa aïllant, 
connexió equipotencial del comandament manual de l’aparell plataforma de maniobres. 
 
Es col·locaran senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
 
 
6.15 EQUIPS ADDICIONALS DE PROTECCIÓ PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT 
D’INSTALLACIONS ELÉCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ 
 

- Caso de protecció aïllant classe E-AT. 
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- Guants aïllants classe IV 

 
- Banqueta aïllant de maniobra classe II-E o catifa aïllant per A.T. 

 
- Perxa detectora de tensió (salvament i maniobra) 

 
- Vestit de protecció de menys de 3 kg, ben ajustat al cos i sense peces descobertes 

elèctricament conductores de l’electricitat. 
 

- Ulleres de protecció 
 

- Insuflador boca a boca. 
 

- Terra auxiliar. 
 

- Esquema unifilar. 
 

- Placa de primera auxilis 
 

- Plaques de perill de mort i E.T. 
 
 
6.16 MESURES DE PREVENCIÓ 
 

Com a criteri general tindran preferència es proteccions col·lectives en front les 
individual. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar 
homologats segons la normativa vigent. 
 
 
6.17 MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA 
 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entra les diferents 
feines i circulacions d’una obra. 
 

Senyalització de les zones de perill. 
 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de 
obra com en relació amb ala vials exteriors. Deixar una zona hora a l’entorn de la zona excavada 
par al pas de maquinària. 

immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i 
descàrrega. 
 

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
 

Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les caves proteccions aïllants. 
 

Fonamentació correcta de 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. 
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Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

 

Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 

 

Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 

 
Utilització de paviments antilliscants. 

 
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 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. 
 
 
6.18 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules. 
 

Utilització de calçat de seguretat. 
 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punta 
d’ancoratge segura per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 
 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directa amb materials agressius 
i minimitzar el risc de talls ¡ punxades. 
 

Utilització del caso. 
 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
 

Utilització de davantals. 
 

Sistemes de subjecció permanent ¡ de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per 

més d’on operen. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 
 
 
6.19 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir 
que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 
 

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

immobilització de camions mitjançant falques i/o topalis durant les tasques de càrrega i 
descarrega. 
 

Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 

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

piles de material. 

 
6.20 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 accidents. 
 
 
6.21 NORMATIVA APLICABLE 
 

RELACIÓ DE NORMES 1 REGLAMENTS APLICABLES 
 

Data d’actualització :18/12/1997 
 

- Directiva 92/67/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción, temporales o móviles. RD 1627/1 997 de 24 de octubre (BOE : 26/10197) 

 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
Transposición de la Directiva 92/57/ CEE 

 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i  Higiene en 

projectes d’edificació i obres públiques. 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE :10/11/95) Prevención de riesgos laborales. 

 

Desenvolupament de les següents disposicions: 

 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/04/97) 

 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/04/97) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 
 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE :15/01/67) 
 

Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto. 
 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (ROE :02/11/69) 
 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la erosión al oído durante 
el trabajo. 

- O. De 9 de marzo de1971 (ROE :16 i 17/03/71) 
 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 

 Correcció d’errades Modificació 

BOE : 06/04/71 BOE :02/11/89 
 

Derogats alguns capítols per : Ley 31/1995, 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 
1215/1997. RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores. 
 
   - R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE : 30/12/74: NR. MT - 1: Cascos metálicos, 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): NR. MT-2 : Protectores auditivos. 
 

  - R. de 28 de julio de 1975 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 
 

Modificación: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 03/09/75): NR. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

 
Modificación : BOE : 25/10/75 

 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 04/09/75) NR. MT-E : Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos. 
Modificación : BOE 27/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 05/09/75) : NR.maniobras. 

 
Modificación BOE : 28/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 06/09/75) : N.R. personal de vias respiratorias. Normas 

comunes y adaptadores faciales 
 

Modificación : BOE: 29/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) NR. personal de vias respiratorias: filtros 
mecánicos. 
 

Modificación:BOE : 30/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 09/09/75) : NR. personal de vias respiratorias; 
mascarillas auto filtrantes. 
 

Modificación : BOE : 31/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 10/09/75) N.R. MT-lO Equipos de protección personal 
de vías respiratorias: Filtros químicos i mixtos contra amoníaco. 
 

Modificación : BOE : 01/11/75 
 

Normativa d’ámbit local (ordenances municipals) 
 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) 
 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosión a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) 
 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 

- RO 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97) 
 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, trabajadores de equipos de protección 
individual. relativas a la utilización por los 
 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE :07/08/97) 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
 

Transposició de la Directiva 89/65 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica 
i deroga alguna capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.09/03/1971) 
 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE :15/06/52) 
 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 
 
  Modificaciones 
  O.de 10 de diciembre de 1953 BOE : 22/12/53) 
 
  - O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE 01/10/66) 
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Ad. 100 a 105 derrogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios : Cap. VII. Reglamento general sobre Seguridad 
e Higiene. Art. 66 a 74 (BOE 03/02/40) 
 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 40, 1830 a 291~ y Anexos 1 y II (BOE : 
05/09/70;09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio 
y cerámica. 

 
Corrección : BOE :17/10/70. 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE :13/10/86) 

 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el estudio 

de Seguridad e Higiene 
 

Corrección : BOE : 31/10/86 
 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
 

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

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE :14/06/77) 
 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
 

Modificación : O. de 7 de marzo de 1981 (BOE :14/03/81) 
 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE :07/07/88) 
 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúa torre desmontables para obras 

 
Modificación - O.de 16 de abril de 1990 (BOE : 24/04/90) 

  - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE :07/11/84) Reglamento sobre seguridad de los trabajos 

con riesgo de amianto. 
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