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1.- MEMÒRIA 
 
 

1.1.- INTRODUCCIÓ 
 

El present projecte es redacta en compliment d’allò ordenat pel Consell Comarcal, per encàrrec de 
l’Ajuntament d’Ivars de Noguera, i es tracta de la millora de l’enllumenat públic del municipi d’Ivars de 
Noguera. FASE 2. 

La fase 1 de la millora de l’enllumenat públic ja s’ha dut a terme i s’ha realitzat la instal·lació amb 
LEDS ambar. 

Per a la redacció del present projecte s’han utilitzat com a base les converses mantingudes amb 
representants de l'Ajuntament i atenent les seves indicacions. Per tant, aquesta documentació tècnica es 
refereix a les obres citades, sent aquest l’objecte concret del present encàrrec, segons proposta voluntària 
formulada per la propietat, i per a la seva presentació davant els organismes competents per tal d’obtenir les 
subvencions i ajuts necessaris per poder realitzar l’obra projectada. 

 
1.2.- OBJECTE DEL PROJECTE 

 
 

Com s'ha esmentat, l'objecte del present projecte és la descripció de la FASE 2 de la Millora de 
l'enllumenat públic del municipi d’Ivars de Noguera (Lleida). 

Actualment les instal·lacions de l’enllumenat públic d’Ivars de Noguera no compleixen amb la 
normativa actual de contaminació lluminosa. 

 
L’execució de les instal·lacions es realitzarà per personal autoritzat pels serveis d’indústria, amb el 

seu corresponent carnet. El instal·lador serà responsable del bon funcionament de la instal·lació i del 
compliment de les reglamentacions, normes i instruccions que els siguin aplicables. 

 

1.3.- REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICULARS 
 

El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen el seu ús i la 
forma d’execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les següents disposicions: 

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

- 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 d’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost) i les 
seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC-BT). 

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

- Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental. 

- Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

- Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002 d’urbanisme. 

- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

- Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE IEE – Enllumenat Exterior (B.O.I 12.8.78). 

- Norma EN-60 598-2-3 i UNE-EN 60.598-2-5 referents a pàmpols i projectors per 
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l’enllumenat exterior. 

- Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre (B.O.I de 24-1-86) sobre Homologació de 
columnes i bàculs. 

- Real Decret 401/1989 de 14 d’abril, pel que es modifiquen determinats articles del Real 
Decret anterior (B.O.I de 26-4-89) 

- Ordre de 16 de maig de 1989, que conté les especificacions tècniques sobre columnes i 
bàculs (BOI de 15-7-89). 

- Ordre de 12 de juny de 1989 (BOI de 7-7-89) per la que s’estableix la certificació de 
conformitat a normes com alternativa de l’homologació dels canelobres metàl·lics (bàculs i 
columnes d’enllumenat exterior i senyalització de tràfic). 

- Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les Activitats de Transport, 
Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments d’Autorització d’Instal·lacions 
d’Energia Elèctrica. 

- Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d’Energia Elèctrica. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de riscos laborals. 

- RD 1627/97 sobre disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció. 

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

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

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

- Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

 
1.4.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

 
El nucli objecte de l’actuació es el nucli urbà del municipi d’Ivars de Noguera. 

Els carrers on es realitzarà l’actuació són: 

- Avinguda de la Noguera 

- Avinguda Sant Roc 

- Carrer Costa de l’Eral 

- Carrer Professor Gimeno 

- Travessera Sant Martí 

- Avinguda Sant Martí 

- Avinguda Sabadell 

- Camí de la Vall 

- Camí del Fondo 
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1.5.- DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
 

La instal·lació d’enllumenat es realitza d’acord a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el què estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03. 

També s’aplicarà la modificació de l’article 7 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn la qual es va publicar al DOGC núm. 6551 del 30 de 
gener de 2014: 

“5. D’acord amb els criteris d’estalvi energètic, en els processos de renovació de l’enllumenat públic 
s’han de substituir les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió (VM) per altres de menor emissió de 
radiació de longitud d’ona curta i major eficàcia lluminosa. Aquests processos han de tendir a la reducció de 
la potència instal·lada”. 

Segons l’ordre TES/152/2012, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les 
subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior les actuacions 
subvencionables han d’incloure una de les accions següents: 

Substitució de làmpades d’incandescència, vapor de mercuri d’alta i/o baixa pressió i halogenurs 
metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d’alta i/o baixa pressió o per làmpades tipus LED ambre (làmpades 
tipus LED que emeten llum que compleix aquestes tres condicions alhora: longitud d’ona dominant entre els 
585 i els 595 nm, emissió de radiació electromagnètica per sota dels 500 nm inferior a l’1 % del total i sense 
presència de cap pic d’emissió al voltant dels 440 nm). 

En aquest projecte s’han tingut en compte criteris d’eficiència energètica. 

També tota la instal·lació elèctrica compleix amb el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
Decret 842/2002 de 2 d’agost i les instruccions complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. 

 

1.6.- NECESSITATS DE L’OBRA: DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT 
 
 

1.6.1.- Xarxa d’enllumenat públic 
 

En algun tram el cablejat existent actualment no compleix amb les especificacions de la MI-BT-09, 
d’Instal·lacions d’enllumenat públic. 

En ocasions es tracta de cablejat rígid despullat sense cap protecció al contacte físic i enganxat amb 
palmetes a les façanes. En altres el cablejat esta posat sobre la xarxa de distribució o no està grapat a la 
façana dels edificis ni tensats sobre suports. 

Els carrers on s’haurà de canviar la xarxa de l’enllumenat són l’avinguda de la Noguera i el carrer 
Professor Gimeno. 

 

1.6.2.- Tipus de làmpades 

En l’inventari que s’ha realitzat en el municipi d’Ivars de Noguera s’han detectat 65 punts de llum. 

Totes les làmpades actuals són de VSAP, ja que Ivars de Noguera és un municipi de la zona del 
Montsec i es van substituir totes les làmpades de VM l’any 2005. 
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1.6.3.- Tipus de pàmpols 
 

Des del punt de vista de la contaminació lluminosa és molt important la influència produïda per la 
distribució de fluxos, que és el que s’analitza: 

- Flux hemisfèric inferior (FHI): proporció de lumens emesos per la làmpada que la lluminària 
projecta per sota de l’horitzontal. 

- Flux hemisfèric superior (FHS): proporció de lumens que és projecta per sobre de 
l’horitzontal. 

FHS + FHI = 1 

Per aquest motiu, s’han classificat els pàmpols detectats segons el quadre 2. El desglos dels 
pàmpols detectats en enllumenat comú en el municipi de Bellmunt d’Urgell són els indicats en la taula 
següent: 

Carrer Nº punts de 
llum 

Tipus 
pàmpol 

Característiques FHS 

Avinguda de la Noguera 28 F Cubeta a/protecció 5 %
Avinguda de Sant Roc 6 F Cubeta a/protecció 5 %
Carrer Costa de l’Eral 2 F Cubeta a/protecció 5 %
Carrer Professor Gimeno 3 F Cubeta a/protecció 5 %
Trav. Sant Martí 2 F Cubeta a/protecció 5 %
Avinguda Sant Martí 4 F Cubeta a/protecció 5 %
Avinguda Sabadell 6 F Cubeta a/protecció 5 %
Camí de la vall 7 F Cubeta a/protecció 1 %
Camí del fondo 7 F Cubeta a/protecció 1 %
TOTAL 65    

 
 

Els pàmpols tipus F detectats són com els que s’adjunten en les fotografies següents: 
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Fotografia 1.1. Pàmpols tipus F de l’Avinguda la Noguera 

 

 

Fotografia 1.2. Pàmpols tipus F de l’Avinguda Sabadell 
 

Fotografia 1.3. Pàmpols tipus F de l’Avinguda Sant Martí 
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Fotografia 1.4. Pàmpols tipus F del carrer Professor Gimeno 
 

 

Fotografia 1.5. Pàmpols tipus F del camí la Vall 
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Tipus de lluminàries Descripció 
% distribució 

lumínica 

A 
                 

 

 
 
 

Lluminàries 
ornamentals i similars

 
 
 

40 FHS 

                             B

 

Boles amb protecció 
mínima o làmpada fora 

difusor i similars 

 

 
30 FHS 

  C

 
 

Lluminàries 
ornamentals i similars

 

 
15 FHS 

 
 
 

D

 
 

Boles amb làmpada 
dins difusor de lames o 

ornamentals 

 
 
 

10 FHS 

          E

Lluminàries sense 
cubeta difusora i boles 
amb làmpada dins del 

difusor 

 
 

6 FHS 

 
 
 

F

 
Lluminàries viàries 
amb cubeta plana o 

esfèrica o ornamentals 
amb làmpada dins 

difusor 

 

 
0 FHS 

                            G

 
 

Projectors 

 
Segons l’orientació 
(casos singulars) 
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1.7..- ASPECTE LUMINOTÈCNICS 
 

El municipi de Ivars de Noguera pertany al municipi del Consorci del Montsec, per tant es troba en 
zona de protecció màxima envers la contaminació lluminosa (E1). 

Segons la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambienta de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn els enllumenats de zona E1 han de complir: 

- Làmpades de vapor de sodi d’alta i/o baixa pressió o per làmpades tipus LED ambre 
(làmpades tipus LED que emeten llum que compleix aquestes tres condicions alhora: 
longitud d’ona dominant entre els 585 i els 595 nm, emissió de radiació electromagnètica 
per sota dels 500 nm inferior a l’1 % del total i sense presència de cap pic d’emissió al 
voltant dels 440 nm). 

- Pàmpols de llums que emetin un flux d’hemisferi superior instal·lat com a màxim de l’1 % 
 

1.8.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR: PROPOSTA D’ADEQUACIÓ DE L’INSTAL·LACIÓ 
 

Per tal de complir amb els requisits mínims exigits per la normativa d’aplicació d’aquests tipus 
d’instal·lació i per la zona on aquesta es troba emplaçada, es proposa un seguit de modificacions que es 
detallen en els següents apartats: 

 

1.8.1.- Làmpades 
 

Es substituiran totes les làmpades de vapor de sodi de l’enllumenat existent per làmpades LED 
NOVA AMBAR. En l’annex 4 s’adjunten les característiques dels LEDs NOVA AMBAR. 

- A l’avinguda de la Noguera és substituiran els 28 punts de llum per làmpades LED NOVA 
AMBAR de 48 W. 

- A la resta de carrers es substituiran els 37 punts de llum per làmpades LED NOVA AMBAR 
de 24 W. 

 

1.8.2.- Lluminàries 
 

Les lluminàries actuals només compleixen amb la Llei 6/2001 les dels carrers camí de la Vall i camí 
del Fondo. La resta no compleixen ja que el flux a l’hemisferi superior és del 5 %. 

Els pàmpols que s’utilitzaran en l’enllumenat exterior seran conformes amb la norma UNE-EN60598- 
2-3; i els equips elèctrics dels punts de llum per al muntatge exterior tindrà un grau de protecció mínim IP54 
d’acord amb la norma UNE 20324 i IK08 segons la norma UNE-EN50102, muntades a una altura mínima de 
2,5 m sobre el nivell de terra. 

Es proposa substituir els pàmpols dels carrers més estrets i cèntrics per pàmpols tipus Ronda LED 
NOVA, lluminàries decoratives amb un flux al hemisferi superior del 0,0 %. En l’annex 4 s’adjunten les 
característiques d’aquestes lluminàries. 



IN 0213_5 Projecte Bàsic i d'Execució. Millora de enllumenat public FASE 2 

Memòria _ 9 

    

 

 
 

 

 
 
 

Fotografia 1.6. Pàmpols tipus Ronda LED Nova 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografia 1.7. Pàmpols tipus Ronda LED Nova 
 

 

 

Fotografia 1.8. Fotometria de la lluminària tipus RONDA LED NOVA 
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1.8.3.- Braços 
 

Els pàmpols descrits en l’apartat anterior aniran subjectes amb braços murals instal·lats a una altura 
variant en funció del lloc on s’emplacin, que s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas de que siguin d’acer 
compliran el RD 2642/85, RD 401/89 i OM de 16/5/89). 

Seran de materials resistents a les accions de la intempèrie o estaran degudament protegits contra 
aquestes, sense permetre l’entrada d’aigua de pluja ni l’acumulació de l’aigua de condensació. 

Els suports i els seus encoratges, es dimensionaran de manera que resisteixin les sol·licitacions 
mecàniques, particularment tenint en compte l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 
2,5. 

 

1.8.4.- Columnes 
 

Els suports seran de material resistent a les accions de la intempèrie i no permetran l’entrada 
d’aigua de pluja ni l’acumulació de l’aigua de condensació. 

A més, portaran l’equip elèctric allotjat a l’interior, l’accés al qual es farà per la part inferior, a través 
d’una obertura situada a una altura mínima de 30 cm, dotada d’una porta d’un grau de protecció IP 44 i IK 10 
amb una tanca que només es podrà obrir amb útils especials. 

Les parts metàl·liques accessibles (altura < 3,0 m) tant dels suports de les lluminàries com 
d’aquestes, així com les del mobiliari urbà situat en un radi de 2,0 m d’aquestes, tindran un element de 
connexió de posta a terra connectat de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 

 

1.8.5.- Conductors 
 

La instal·lació dels conductors d’alimentació als pàmpols es realitzarà amb Cu, bipolars, de tensió 
assignada 0,6/1 kV, de 2,5 mm2 de secció mínima i protegits per fusibles calibrats de 6 A. 

El circuit encarregat de l’alimentació a l’equip reductor de flux, es realitzarà amb conductors de Cu, 
de tensió assignada 0,6/1 kV. 

La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt serà menor o igual 
al 3 %. 

 

1.9.- PROTECCIONS 

1.91.- Proteccions contra contactes directes 

 
La instal·lació serà soterrada quedant protegida, sota paviment, dintre de canalització de tub 

corrugat de PVC 80 mm. En el pas de soterrat a aeri anirà protegit dins de tub d’acer galvanitzat fins a 2,5 m 
d’alçada i continuarà grapat per façana a una alçada inaccessible. 

Els elements de maniobra i protecció s’instal·laran a l’interior d’armaris de doble aïllament amb grau 
de protecció IP 55. El pany s’obre només amb una clau especial. 

 
 

1.9.2.- Protecció contra contactes indirectes 

 
S’instal·laran piquetes individuals a les bases de les columnes i els tubs de conversió quedant 
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unides elèctricament amb un conductor de coure despullat de 35 mm2 de secció connectat a terra del 
quadre general de protecció i comandament. A més s’instal·larà un interruptor diferencial de sensibilitat 
calibrada (40 A 30 mA). 

 

1.10.- CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

El càlcul de les seccions dels conductors compleix la Norma complementària MI-BT 006 del 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Per tant, la secció es determinada de forma que la caiguda de 
tensió entre el principi de la instal·lació i qualsevol punt de la xarxa sigui inferior al 3 % de la tensió nominal 
de l’origen de la instal·lació. 

 

1.11.- CONNEXIÓ A TERRA 
 

Per la posta a terra de tota la instal·lació s’ha previst la col·locació d’una pica de 14 mm x 1.5 mt de 
longitud clavada en cada punt de llum i connectades entre elles amb cable de Cu de 35 mm2 de secció 
discorrent per la part exterior de la canalització elèctrica i amb íntim contacte amb la terra. La connexió entre 
la xarxa de terres i la posada a terra dels suports dels punts de llum, es farà amb cable de 16 mm2 groc- 
verd i grapa especial de Cu. 

 

1.12.- OBRA CIVIL 
 

La rasa anirà per la vorera. Llavors, a la vorera s’hi realitzaran els besaments dels punts de llum per 
on el tub entrarà a cada punt de llum. 

Seran rases de 40 cm d’ample i 60 cm de fondària (mínim), a les voreres, a on la part inferior del tub 
estarà com a mínim a 40 cm del nivell del terra, i formigonant la part superior del tub en cas d’existència 
d’altres serveis, amb un tub de reserva a tots els encreuaments, a on la fondària serà de 40x80 cm. 

A les rases sota vorera, s’hi col·locarà un llit de sorra neta, pel damunt del que es col·locarà un tub 
anillat de 75 mm de diàmetre, i separat, en contacte amb el terra el cable de Cu nu de 35 mm2 (xarxa 
equipotencials dels terres). Per sobre de la capa de sorra neta que taparan els cables, s’hi col·locarà una 
cinta senyalitzadora de l’existència de cables elèctrics. 

A les rases sota asfalt (creuaments de carrers) hi haurà una arqueta a cada banda del carrer. 

El reblert es farà amb materials sobrant en el cas de no haver-hi pedres; si no caldrà l’aportació de 
terra apropiada. 

Les columnes i bàculs disposaran de cementacions de formigó de dures mínima de 150, i estaran 
disposades de tal forma que el tub anellat entri i surti de la columna. 

Les arquetes existents, tindran els tubs segellats, tal com s’especifica el nou reglament de B.T. 
 

1.13.- PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

S’observarà que la tipologia tant de conductors i cables sigui la prevista. 

S’observarà que la tipologia i requisits dels pàmpols, braços, elements de protecció i regulació i 
altres elements de la instal·lació sigui la prevista. 

S’observarà que la col·locació dels pàmpols de la instal·lació sigui la prevista (orientació, altures,...). 
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1.14.- MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Es realitzarà un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora per tal de mantenir els 
requisits establerts en el 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 d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

En aquest contracte apareixerà, entre altres aspectes: 

- La periodicitat de la neteja dels grups òptics. 

- El control de l’enfocament dels pàmpols. 

- La verificació dels accessoris i dels temporitzadors que regulen el flux lluminós. 

- L’horari d’il·luminació. 
 

1.15.- CONTROL I MESURES DE SEGURETAT 
 
 

En quan al control de qualitat, es realitzarà dit control de materials arribats a peu d'obra per 
Laboratori Homologat, o si escau, prèvia acceptació directa de la Direcció facultativa. 

Amb independència del tipus d'obra que es tracta i atès que s'ha de realitzar pel projecte executiu un 
Estudi de Seguretat i Salut en el Treball per a la realització de les obres, es prendran quantes mesures 
siguin necessàries a nivell de prevenció de riscos, procediments i equip tècnics suficients a utilitzar, evitació 
de riscos, amidades en l'organització del treball, proteccions col·lectives i personals, etc...,. 

 

1.16.- ESTUDI ECONÒMIC 
 
 
 

P.E.M. Pressupost d'Execució Material 61.772,89 € 

P.E.C. Pressupost d'Execució per Contracte 

(P.E.M. + 13% G.G.O + 6% B.I.) 

73.509,74 € 

P.T.C. Pressupost Total Contracte (P.E.C. + 21% IVA) 88.946,79 € 

Al Pressupost d'Execució Material se li aplicarà les Despeses Generals d'Obra i Benefici Industrial, 
resultant així un Pressupost de Contracta. 

A això s'afegirà l'IVA vigent (21%), resultant el Total de Contracta, a incloure els honoraris facultatius 
per redacció de Projectes, Adreces d'Obra i altres relatius a Seguretat i Salut. 

 

1.17.- TERMINI D’EXECUCIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES. 
 

El termini d’execució de les obres és de 9 mesos. 

La classificació de contractista proposada és el grup C. 

La categoria del contracte d’execució d’obra és la c. 
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1.18.- CONCLUSIÓ 
 
 

Amb tot l'exposat; estudi econòmic i documentació gràfica que acompanya al present expedient, es 
creu haver complert l'objecte proposat per al present expedient, sotmetent-lo a l'aprovació de la propietat i de 
quants Organismes Oficials existeixin. No obstant això, s'ampliaran quants dades estimi oportuns 
l'Organisme Competent. 

 
 
 

Balaguer, 02 d’octubre de 2017 

Els tècnics Comarcals 
 
 
 

Sunsi Comelles Solé Anna Rendé Mateu 
Enginyera Tècnica Industrial Arquitecta 



PLEC DE CONDICIONS II. 



 

 

 

 

 1 Plec de Condicions Generals  
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2.1. - PLEC DE CONDICIONS GENERALS  
 
 
ARTICLE 1 
El present plec, es redacta amb l'objecte de realitzar els treballs als que es refereix el Projecte adjunt, amb 
la finalitat de reglamentar les obligacions entre les parts contractants i interessades durant l'execució de les 
obres, les quals s'ajustaran als plànols i memòries incloses en el Projecte, així com les instruccions verbals 
o escrites que senyali la Direcció Facultativa de les mateixes. 
Aquest plec de condicions és obligatori per ambdues parts contractants, sense perjudici de les 
modificacions que, de comú acord, puguin fixar-se per un millor desenvolupament de les instal·lacions que, 
en tot cas, es faran per escrit. 
 
ARTICLE 2 
Les condicions que han de reunir els materials a fer servir en aquesta instal·lació, així com l'execució de 
cada unitat de la mateixa i la normes de medició i valoració, seran les que es fixen en aquest plec . 
 
ARTICLE 3 
Els treballs corresponents a l'execució del projecte, i dels que es farà càrrec l'instal·lador adjudicatari de la 
instal·lació, són tots aquells descrits en els documents que constitueixen el projecte, així com, els 
complementaris que cregui oportuns la Direcció Tècnica, i no hagin estat consignats per omissió. Tots ells 
s'entenen amb inclusió de materials, mà d'obra i mitjans auxiliars precisos. 
 
ARTICLE 4 
L’instal·lador adjudicatari dels treballs, està obligat a conèixer i respectar íntegrament la Reglamentació 
Nacional del Treball en la Indústria de la Construcció i en la seva específica, fent-se responsable del 
compliment de les obligacions que això comporta, en especial els articles compresos en els apartats de 
"Higiene i seguretat en el Treball". 
 
ARTICLE 5 
No es procedirà a l'execució de cap unitat d'obra sense que, prèviament, hagi estat aprovada per la Direcció 
Tècnica. 
 
ARTICLE 6 
Si, en el transcurs dels treballs, fos necessari executar la instal·lació de forma diferent, o algun treball no 
estès especificat en el present Projecte, l’instal·lador està obligat a realitzar-la d'acord amb les instruccions 
que, a tal l'efecte, rebi de la Direcció Tècnica, implicant, el sol fet del començament de les obres, el 
reconeixement tàcit d'aquesta obligació fins la total finalització de la mateixa, amb renúncia a posteriors 
premisses. 
Per tota unitat no prevista, es fixarà un preu contradictori, basat en els preus aprovats en les unitats que 
figuren en el Pressupost, pel que l’instal·lador queda obligat a la presentació d'un quadre de preus de 
jornals i unitats bàsiques de materials d'obra, previ al començament de les obres. 
 
ARTICLE 7 
És obligació de l’instal·lador desmuntar i tornar a executar tota unitat d'obra no realitzada d'acord amb les 
prescripcions especificades en els diversos documents que composen el present Projecte, o que no 
corresponguin a la qualitat i característiques fixades per la Direcció Tècnica. 
 
ARTICLE 8 
L’instal·lador es comprometrà a l'execució de l'obra, d'acord amb els terminis parcials i de conjunt, que 
quedin establerts en el Planing de l'obra, presentat i aprovat per la Direcció Tècnica, previ a l'inici de les 
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obres, acceptant les penalitzacions econòmiques que s’hagin establert en el contracte, per incompliment 
dels mateixos, quedant entès que a tots els efectes econòmics, els terminis parcials obliguen igual que el 
termini final. 
 
ARTICLE 9 
L’Instal·lador conservarà, en tot moment, l'obra en desitjable estat de presència i neteja, retirant de seguida 
tots els residus que es vaguin produint al llarg de les mateixes i prendrà totes les mesures de seguretat 
necessàries que garanteixin la integritat física del personal que treballi a l'obra. 
 
ARTICLE 10 
Existirà en l'obra una caseta amb la deguda instal·lació d’il·luminació i ventilació, així com una superfície de 
treball, on es podrà dipositar els plànols per la se va consulta en les visites d'obra que realitzi la Direcció 
Tècnica. 
Així mateix, es guardarà a la nomenada caseta, a més d'altres coses, el "Llibre d'Ordres", a on s'anotaran 
periòdicament les incidències que es vaguin produint, amb reconeixement de les mateixes, tan per part de 
la Direcció Tècnica, com per la persona delegada per l’Instal·lador. 
 
ARTICLE 11 
Si durant el transcurs de l'obra, la Direcció Tècnica, cregués necessari realitzar proves o verificacions de les 
diferents unitats d'obra, el seu abonament seria a càrrec de la Propietat, si el resultat d'aquestes o la seva 
execució, fos correcta, i a càrrec de l’instal·lador, en cas contrari. 
 
ARTICLE 12 
L’Instal·lador tindrà en tot moment un encarregat capacitat a l'obra durant la realització dels treballs, aquest 
rebrà, complirà i transmetrà les ordres que li siguin donades pel Director Tècnic.  
També hi hauran sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que faci falta pel volum i naturalesa dels 
treballs que s'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 
 
ARTICLE 13 
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui necessari, podrà ordenar que un Tècnic titulat, de la categoria que jutgi 
necessària, representi a l’instal·lador en part o en totes les gestions de l'Obra. 
Així mateix, si així ho jutja necessari la Direcció d'Obra podrà tenir a l'obra un vigilant, depenent directament 
d'ella amb totes les facilitats per part de l’instal·lador, per que pugui complir amb la missió encomanada. En 
tots els casos el Contractista abonarà tots els costos que això origini. 
 
ARTICLE 14 
El contracte comprendrà l'adquisició de tots els materials, transport, mà d'obra mitjans auxiliars i tots els 
treballs, elements i operacions necessàries per la execució de les obres, muntatges i instal·lacions que són 
objecte del present Projecte, fins deixar-les completament acabades, en perfecte estat de realització, 
funcionament, utilització i aspecte. 
 
ARTICLE 15 
Si l'execució de les obres no fos adequada, o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, 
es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
ARTICLE 16 
L’Instal·lador és l'únic responsable de totes les contravencions que ell va cometre durant l'execució de les 
obres, o el personal o elements relacionats amb les mateixes i seran sota la seva exclusiva responsabilitat 
les conseqüències que derivin, així com els danys i perjudicis a tercers. 
Igualment l’Instal·lador és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, no tenint dret a 
indemnització pel major preu a que li haurien d’haver resultat les diverses unitats, ni per les equivocades 
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maniobres que hagués fet durant la seva construcció. 
És responsable també davant dels Tribunals dels accidents que sobrevinguessin, havent de tenir a tot el 
personal degudament assegurat. 
Igualment és responsables de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 
L’Instal·lador haurà de sol·licitar i obtenir igualment els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc. 
que segons la legislació vigent siguin precisos per la realització i funcionament de les Obres i instal·lacions. 
La propietat de les obres li autoritzarà els documents necessaris per aquesta finalitat.  
 
ARTICLE 17 
És exclusiu de l’Instal·lador la conservació de les obres en perfecte estat, fins que sigui efectuada la 
recepció definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balaguer,  2 d’octubre de 2017 
Els tècnics Comarcals 
 
 
 
 
 
 
 
 Sunsi Comelles Solé                                            Anna Rendé Mateu  
 Enginyera Tècnica Industrial                           Arquitecta                 
 



 

 

 

2 Plec de Condicions Tècniques  
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2.2. - PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I DE MATERIALS 
 
  
 
El present Projecte es regirà pel següent grup d'especificacions tècniques: 
 
 
 
MATERIALS 
 
Tots els materials empleats en l'execució del treballs compresos en aquest Projecte, inclosos els no 
relacionats en aquest plec, hauran de ser de primera qualitat. 
Una vegada adjudicada l'obra, i abans d'iniciar la instal·lació, l’Instal·lador efectuarà proposta tècnic-
econòmica a la Direcció Tècnica, dels materials a fer servir, aportant catàlegs, cartes de mostra, mostres 
pròpiament dites, etc. dels mateixos, amb la fi de rebre la seva acceptació. 
En cas de l'aparició de divergències, la Direcció podrà exigir la presentació de tres propostes, per escollir la 
més convenient o adequada a la instal·lació. 
No es podran fer servir materials sense que prèviament la Direcció d'Obra els hagi acceptat. Aquest control 
previ no constitueix recepció definitiva, podent ser rebutjats, per la Direcció d'Obra, inclòs desprès de ser 
col·locats, si no complissin les condicions exigides dins aquest Plec de Condicions, havent de ser 
reemplaçats per l’instal·lador per altres que si compleixin amb les qualitats sol·licitades. 
Els materials rebutjats per la Direcció d'Obra, si fossin acumulats o col·locats a l'obra, hauran de ser retirats 
per l’Instal·lador en la seva totalitat immediatament. De no complir-se aquesta condició, la Direcció d'Obra 
podrà ordenar retirar-los pels mitjans oportuns, i a càrrec de l’Instal·lador. 
Tots els materials i elements que constitueixen la instal·lació objecte d'aquest projecte, es mantindran en 
perfecte estat de conservació i ús, llençant tot el que pugui estar avariat, amb defectes o deteriorat. 
 
 
 
EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
El present projecte consta de memòria, amidaments i plànols, qualsevol de les especificacions que en ell 
s'anomenin, serà d'obligat compliment per l’instal·lador, cenyint-se a totes les Normes i Disposicions Oficials 
que li siguin d'aplicació i a les ordres que li doni el director d'Obra. 
S’efectuaran amb els mitjans auxiliars i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici de manera 
que a més del bon funcionament, presenti un bon aspecte i quedin perfectament acabades i en perfectes 
condicions de duració i conservació. 
 
 
 
OBRES ACCESSORIS 
 
Es consideren obres accessoris, aquestes que no puguin ser conegudes en la redacció del Projecte, les 
quals, de presentar-se , s'efectuaran d'acord amb els projectes parcials que es redactin durant l'execució de 
les obres i quedaran subjectes a les mateixes condicions que regeixen per les que figuren al Contracte. 
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RECEPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Proves parcials 
Durant l'execució de la instal·lació, hauran de fer-se proves parcials, controls de recepció, etc., de tots els 
elements que indiqui la Direcció Tècnica. 
Particularment totes les unions o trams de canonada, conductes o elements que per necessitats de l'obra 
hagin de quedar ocults, hauran de ser exposats per la seva inspecció o expressament aprovats, abans de 
cobrir-los o col·locar les proteccions necessàries. 
 
Proves finals 
Acabada la Instal·lació, serà sotmesa per parts, o en conjunt a les proves que s'indiquen, sense 
perjudici d'altres que sol·liciti el Director d'Obra. 
És condició prèvia per la realització de les proves finals que la instal·lació es trobi totalment acabada, 
d'acord amb les especificacions del Projecte, així com que hagi estat prèviament equilibrada i posta a punt, i 
s'hagin complert les exigències prèvies que hagi establert el Director Tècnic, tal com neteja, 
subministrament d'energia, etc. 
Com a mínim s'hauran de realitzar les proves específiques que s'indiquen referents a les exigències de 
seguretat i ús racional de l'energia. A continuació es realitzaran les proves globals del conjunt de la 
Instal·lació. 
 
Proves especifiques 
Rendiment de calderes 
Es realitzaran les proves tèrmiques de calderes de combustió, si existeixen, comprovant com a mínim el 
gasto de combustible, temperatura, contingut en CO2 i l’índex de Bacharach als fums, percentatge de CO i 
pèrdues d'escalfor per la xemeneia. 
 
Motors elèctrics 
Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric i del seu consum d'energia en les 
condicions reals de treball. 
 
Altres equips 
Es realitzarà una comprovació individual de tots els intercanviadors d'escalfor, climatitzadors i altres equips, 
en els que s’efectuï una transferència d'energia tèrmica, notant les condicions de funcionament. 
 
Seguretat 
Comprovació del tractat de tots els elements de seguretat. 
 
Proves globals 
Es realitzaran com a mínim les següents proves globals, independentment de les altres que desitgi el 
director d'obra. 
Comprovació de materials, equips i execució 
Independentment de les proves parcials , o controls de recepció realitzats durant l'execució es comprovarà, 
pel director d'obra, que els materials i equips instal·lats corresponguin amb els especificats en el projecte i 
contractats amb l'empresa instal·ladora, així com la correcta execució del muntatge. 
Es comprovarà en general la neteja i el bon acabat de la instal·lació. 
 
Proves hidràuliques 
Independentment de les proves parcials a les que hagin sigut sotmeses les parts de la instal·lació durant el 
muntatge, tots els equips de conducció hauran de sotmetre a una prova final d'estanquitat, com a mínim a 
una pressió interior de prova en fred equivalent a vegada i mitja la de treball, amb un mínim de 400 KPa i 
una duració no menor a 24 h. 
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Posteriorment es realitzaran proves de circulació d'aigua en circuits (bombes en marxa), comprovació de 
neteja dels filtres d'aigua i mesures de pressió. 
Per últim es realitzarà la comprovació de l'estanquitat del circuit amb el fluid a temperatura de règim. 
 
Prova de lliure dilatació 
Una vegada que les proves anteriors siguin satisfactòries, es deixarà refredar bruscament la instal·lació fins 
una temperatura de 60º C de sortida de calderes, mantenint la regulació anul·lada i les bombes en 
funcionament. A continuació es tornarà a escalfar fins la temperatura de règim de caldera. 
Durant la prova es comprovarà que no ha hagut deformació apreciable visualment en cap element o tram 
de canonada i que el sistema i expansió ha funcionat correctament. 
 
Proves de prestacions tèrmiques 
Es realitzaran les proves que a criteri del director de obra siguin necessàries per comprovar el funcionament 
normal en règim d'hivern o d'estiu, obtenint una relació de condicions ambientals interiors per unes 
condicions exteriors degudament registrades. 
Quan la temperatura mitja a les habitacions sigui igual o superior a la contractual corregida, com 
s'especifica més endavant en funció de les condicions meteorològiques exteriors, es donarà per 
satisfactòria l'eficàcia tèrmica de la instal·lació. 
 
Condicions climatològiques exteriors: 
La mínima del dia registrada no serà inferior en 2º C o superior en 10º C a la contractual exterior. 
La temperatura de les habitacions es corregirà com segueix: 
Es disminuirà en 0,5º C per cada º C que la temperatura mínima del dia hagi estat inferior a la exterior 
contractual. 
S'augmentarà en 0,15º C per cada º C que la temperatura mínima del dia hagi estat superior a la exterior 
contractual. 
L’Instal·lador haurà de disposar dels aparells de verificació i mitjans necessaris per poder portar a termini 
les proves exigides, així com comptar amb el corresponent Carnet d’Instal·lador de calefacció per poder 
actuar davant dels "Serveis d'Indústria de la Generalitat". 
 
Altres proves 
Per últim es comprovarà que la instal·lació compleix amb les exigències de qualitat, confortabilitat, seguretat 
i estalvi d'energia que es redacten en aquestes instruccions tècniques. Particularment es comprovarà el 
funcionament de la regulació automàtica del sistema. 
 
 
 
RESPONSABILITAT 
Una vegada realitzat l'acta de recepció provisional, la responsabilitat de la conducció i manteniment de la 
instal·lació es transmet íntegrament a la propietat, sense perjudici de les responsabilitats contractuals que 
en el concepte de garantia hagin estat pactades i obliguin a l'empresa instal·ladora. 
El període de garantia finalitzarà amb la Recepció definitiva. 
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RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d'avaries o defectes de funcionament durant el 
mateix, o havent estat aquests convenientment subsanats, la recepció provisional adquirirà caràcter de 
Recepció Definitiva, sense realització de noves proves, llevat que, per part de la Propietat, hagi estat cursat 
un avís en contra abans de finalitzar el període de garantia. 
 
 
 
 
 
 
 
Balaguer,  2 d’octubre de 2017 
Els tècnics Comarcals 
 
 
 
 Sunsi Comelles Solé                                            Anna Rendé Mateu  
 Enginyera Tècnica Industrial                           Arquitecta                 
 



AMIDAMENTS III. 



PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC. FASE 2. IVARS DE NOGUERA
Serveis Tècnics Consell Comarcal de la Noguera
IN 0213_5 Octubre 2017

AMIDAMENTS Data: 02/10/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO BE001_11
Capítulo 01  ENLLUMENAT DE L'AVINGUDA DE LA NOGUERA

1 FHN8A5H1 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de LED de 48 W, tipus RONDA, amb bastidor
metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport. Inclou desmuntatge de llumenera.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

2 G2224123 m3 Excavació de rasa en panot, fins a un màxim de 40x50, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica del material excavat.
Inclou reblert de rasa i reposició del paviment malmés.

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

1 650,000 0,400 0,500 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 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 650,000

4 EG315554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 650,000

5 EG325194 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 650,000

6 EG315334 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

AMIDAMENT DIRECTE 650,000

7 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

1 0,400 0,500 650,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

9 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material

EUR
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AMIDAMENTS Data: 02/10/17 Pàg.: 2

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

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

1 0,500 650,000 325,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

Obra 01 PRESUPUESTO BE001_11
Capítulo 02  ENLLUMENAT RESTA CARRERS

1 FHNC85N1 u Llumenera decorativa tipus RONDA amb làmpada LED de 24 W, de preu econòmic, forma troncopiramidal i
acoblada al suport. Inclou desmuntatge llumeneres actuals

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

Obra 01 PRESUPUESTO BE001_11
Capítulo 03  VARIS

1 H000001 u Seguretat i Salut. Equipament, proteccions individuals i proteccions col·lectives per a la Seguretat i Salut en el
treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H000002 u Control de qualitat. Partida alçada per a efectuar els controls de qualitat i les proves necessàries per deixar
l'obra funcionant correctament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H000003 u Legalització, taxes i permisos. Partida d'alçada a justificar per les legalitzacions, taxes i permisos, prèviament
autoritzats i valorats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H000005 u Honoraris coordinador de Seguretat i Salut a l'obra inclòs visites i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H000006 u Pratida alçada de gestió de residus generats durant l'obra. Inclou càrrega del residus a camió, transport fins a
abocador controlat i cànons.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Presupuesto BE001_11

Capítulo 01 Enllumenat de l'avinguda de la Noguera

1 FHN8A5H1 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de
LED de 48 W, tipus RONDA, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb
forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport. Inclou
desmuntatge de llumenera. (P - 8)

752,13 28,000 21.059,64

2 G2224123 m3 Excavació de rasa en panot, fins a un màxim de 40x50, en terreny
fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material
excavat.
Inclou reblert de rasa i reposició del paviment malmés. (P - 10)

9,50 130,000 1.235,00

3 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 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 - 3)

2,49 650,000 1.618,50

4 EG315554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
5)

3,70 650,000 2.405,00

5 EG325194 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 6)

2,79 650,000 1.813,50

6 EG315334 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 (P -
4)

2,34 650,000 1.521,00

7 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 7)

325,05 6,000 1.950,30

8 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 50 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 1)

21,90 130,000 2.847,00

9 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat. (P - 2)

21,96 325,000 7.137,00

TOTAL Capítulo 01.01 41.586,94

Obra 01 Presupuesto BE001_11

Capítulo 02 Enllumenat resta carrers

1 FHNC85N1 u Llumenera decorativa tipus RONDA amb làmpada LED de 24 W, de
preu econòmic, forma troncopiramidal i acoblada al suport. Inclou
desmuntatge llumeneres actuals (P - 9)

419,35 37,000 15.515,95

EUR
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TOTAL Capítulo 01.02 15.515,95

Obra 01 Presupuesto BE001_11

Capítulo 03 Varis

1 H000001 u Seguretat i Salut. Equipament, proteccions individuals i proteccions
col·lectives per a la Seguretat i Salut en el treball (P - 11)

900,00 1,000 900,00

2 H000002 u Control de qualitat. Partida alçada per a efectuar els controls de
qualitat i les proves necessàries per deixar l'obra funcionant
correctament. (P - 12)

200,00 1,000 200,00

3 H000003 u Legalització, taxes i permisos. Partida d'alçada a justificar per les
legalitzacions, taxes i permisos, prèviament autoritzats i valorats (P -
13)

1.470,00 1,000 1.470,00

4 H000005 u Honoraris coordinador de Seguretat i Salut a l'obra inclòs visites i
desplaçaments (P - 14)

900,00 1,000 900,00

5 H000006 u Pratida alçada de gestió de residus generats durant l'obra. Inclou
càrrega del residus a camió, transport fins a abocador controlat i
cànons. (P - 15)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítulo 01.03 4.670,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/10/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Enllumenat de l'avinguda de la Noguera 41.586,94

Capítulo 01.02  Enllumenat resta carrers 15.515,95

Capítulo 01.03  Varis 4.670,00

Obra 01 Presupuesto BE001_11 61.772,89

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.772,89

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

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto BE001_11 61.772,89

61.772,89

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 61.772,89

13 % Despeses generals SOBRE 61.772,89....................................................................... 8.030,48

6 % Benefici industrial SOBRE 61.772,89............................................................................ 3.706,37

Subtotal 73.509,74

21 % IVA SOBRE 73.509,74................................................................................................. 15.437,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 88.946,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )

Balaguer, 02 d´octubre de 2017

Anna Rendé Mateu
Arquitecta Comarcal



   PLÀNOLS V. 
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC. FASE 2. IVARS DE NOGUERA
Serveis Tècnics Consell Comarcal de la Noguera
IN 0213_5 Octubre 2017

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/10/17 Pàg.: 1

E2255R90P-1 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm
com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida
d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

21,90 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E9G11AB1P-2 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

21,96 €

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

EG22TH1KP-3 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
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

2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EG315334P-4 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

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG315554P-5 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

EG325194P-6 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FHM11H22P-7 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

325,05 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FHN8A5H1P-8 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de LED de 48 W, tipus
RONDA, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al
suport. Inclou desmuntatge de llumenera.

752,13 €

(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FHNC85N1P-9 u Llumenera decorativa tipus RONDA amb làmpada LED de 24 W, de preu econòmic, forma
troncopiramidal i acoblada al suport. Inclou desmuntatge llumeneres actuals

419,35 €

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G2224123P-10 m3 Excavació de rasa en panot, fins a un màxim de 40x50, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat.
Inclou reblert de rasa i reposició del paviment malmés.

9,50 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H000001P-11 u Seguretat i Salut. Equipament, proteccions individuals i proteccions col·lectives per a la
Seguretat i Salut en el treball

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/10/17 Pàg.: 2

H000002P-12 u Control de qualitat. Partida alçada per a efectuar els controls de qualitat i les proves
necessàries per deixar l'obra funcionant correctament.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

H000003P-13 u Legalització, taxes i permisos. Partida d'alçada a justificar per les legalitzacions, taxes i
permisos, prèviament autoritzats i valorats

1.470,00 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)

H000005P-14 u Honoraris coordinador de Seguretat i Salut a l'obra inclòs visites i desplaçaments 900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

H000006P-15 u Pratida alçada de gestió de residus generats durant l'obra. Inclou càrrega del residus a
camió, transport fins a abocador controlat i cànons.

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/10/17 Pàg.: 1

P-1 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm
com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida
d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

21,90 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 20,53920 €

Altres conceptes 1,36080 €

P-2 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

21,96 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

13,27427 €

Altres conceptes 8,68573 €

P-3 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
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

2,49 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
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

1,63200 €

Altres conceptes 0,85800 €

P-4 EG315334 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

2,34 €

BG315330 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

1,93800 €

Altres conceptes 0,40200 €

P-5 EG315554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

3,70 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

2,65200 €

Altres conceptes 1,04800 €

P-6 EG325194 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,79 €

BG325190 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

1,12200 €

Altres conceptes 1,66800 €

P-7 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

325,05 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,36800 €

BG319630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

10,32000 €
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BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

280,00000 €

Altres conceptes 27,36200 €

P-8 FHN8A5H1 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de LED de 48 W, tipus
RONDA, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al
suport. Inclou desmuntatge de llumenera.

752,13 €

BHN8A5H0 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada tipus LED de 48 W de preu
superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip

705,00000 €

Altres conceptes 47,13000 €

P-9 FHNC85N1 u Llumenera decorativa tipus RONDA amb làmpada LED de 24 W, de preu econòmic, forma
troncopiramidal i acoblada al suport. Inclou desmuntatge llumeneres actuals

419,35 €

BHNC85N0 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada LED de 24 W, de preu econòmic,
forma troncopiramidal

376,00000 €

Altres conceptes 43,35000 €

P-10 G2224123 m3 Excavació de rasa en panot, fins a un màxim de 40x50, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat.
Inclou reblert de rasa i reposició del paviment malmés.

9,50 €

B064100C m3 Reposició de paviment aglomerat asfàltic 1,00750 €

B064100A m3 Reposició de rasa amb sorra 1,32300 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,64300 €

Altres conceptes 5,52650 €

P-11 H000001 u Seguretat i Salut. Equipament, proteccions individuals i proteccions col·lectives per a la
Seguretat i Salut en el treball

900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

P-12 H000002 u Control de qualitat. Partida alçada per a efectuar els controls de qualitat i les proves
necessàries per deixar l'obra funcionant correctament.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-13 H000003 u Legalització, taxes i permisos. Partida d'alçada a justificar per les legalitzacions, taxes i
permisos, prèviament autoritzats i valorats

1.470,00 €

Sense descomposició 1.470,00000 €

P-14 H000005 u Honoraris coordinador de Seguretat i Salut a l'obra inclòs visites i desplaçaments 900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

P-15 H000006 u Pratida alçada de gestió de residus generats durant l'obra. Inclou càrrega del residus a
camió, transport fins a abocador controlat i cànons.

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/17 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 24,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,00000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,80000 €

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 24,00000 €

A013H000 h Ajudant electricista 21,28000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,31000 €

A0140000 h Manobre 20,06000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,76000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 80,93000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 48,38000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,74000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C1501700 h Camió per a transport  de 7 t 32,30000 €

C1501800 m3 Camió per a transport  de 12 t 38,50000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1504S00 h Camió cistella  de 10 a 19 m d'alçària 53,59000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,61000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 6,04000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,86000 €
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MATERIALS

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 11,67000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat  de formigó de 40 a 70 mm 13,90000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

B064100A m3 Reposició de rasa amb sorra 10,00000 €

B064100C m3 Reposició de paviment aglomerat asfàltic 20,15000 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

32,86000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,40000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,40000 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

85,42000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,15000 €

B065E45B m3 Formigó HA-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

84,24000 €

B069100B m3 Formigó reciclat HRM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat

63,33000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,81000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

392,71000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

19,93000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis  de fosa grisa  de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 34,56000 €

BG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

16,56000 €

BG162842 u Caixa de derivació rectangular de fosa d'alumini, de 170x230 mm, amb grau de protecció
antideflagrant i per a muntar superficialment

131,51000 €

BG164822 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

30,18000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

1,60000 €

BG315330 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

1,90000 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,60000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,09000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,93000 €

BG319630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,72000 €

BG31D550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,91000 €

BG325190 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

1,10000 €
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MATERIALS

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

11,03000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,30000 €

BGW3U010 m Part proporcional d'accessoris i grapes per a fixació de conductors electrics en parament 0,30000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,01000 €

BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

119,35000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

280,00000 €

BHM24700 u Braç mural, de forma recta  de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m 61,95000 €

BHM26700 u Braç mural, de forma recta  de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m 115,99000 €

BHN88LE0 u Llumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
400 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora

158,76000 €

BHN8A5H0 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada tipus LED de 48 W de preu
superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip

705,00000 €

BHNC85L0 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70
W, de preu mitjà, forma cilíndrica amb allotjament per a equip

141,32000 €

BHNC85N0 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada LED de 24 W, de preu econòmic,
forma troncopiramidal

376,00000 €

BHR00000 u làmpada LED CREE de alta eficiencia 500,00000 €

BHR126F2 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4,7 m d'alçària, amb 2 llumeneres, per a làmpades de
fluorescència de potència 70 W

1.570,06000 €

BHR128D1 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera, amb làmpada LED
CREE de alta eficiencia i grau il·luminació de 24 v

2.078,06000 €

BHR128D2 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària, amb 2 llumeneres, per a làmpades de
descàrrega de potència 70 W

1.000,22000 €

BHU31171 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E27, de potència 70 W 18,05000 €

BHU312A1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència 100 W 16,49000 €

BHU312N1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència 400 W 19,94000 €

BHU62171 u Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de potència 70 W 29,25000 €

BHU8C9T0 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus GX24q-6 de 70 W, llum de color estàndard i
un índex de rendiment del color de 70 a 85

15,29000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,72000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,01000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat de formigons, en tongades de 50 cm com a
màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 21,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 20,06000 = 0,30090

Subtotal: 0,30090 0,30090

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 80,93000 = 0,80930

Subtotal: 0,80930 0,80930

Materials

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 1,760      x 11,67000 = 20,53920

Subtotal: 20,53920 20,53920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00451

COST DIRECTE 21,65391
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,24902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,90293

E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 397,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 392,71000 = 392,71000

Subtotal: 392,71000 392,71000

COST DIRECTE 392,71000
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 4,51617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,22617

P-2 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 21,96 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 20,06000 = 4,41320

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 24,00000 = 3,60000

Subtotal: 8,01320 8,01320

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,04000 = 0,30200

Subtotal: 0,30200 0,30200

Materials

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 85,42000 = 13,27427

Subtotal: 13,27427 13,27427

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12020

COST DIRECTE 21,70967
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,24966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,95933

EG000001 u Arqueta de registre per a columna, fins màxim de
40x40, amb marc i tapa fosa, l'execució de l'arqueta i
la reposició de la zona d'excavació

Rend.: 1,000 7,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

EG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 34,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,28000 = 3,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,80000 = 13,64000

Subtotal: 16,83200 16,83200

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BG161822 u Caixa de derivació rectangular  de plàstic, de
170x230 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

1,000      x 16,56000 = 16,56000

Subtotal: 16,86000 16,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25248

COST DIRECTE 33,94448
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,39036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,33484

EG162842 u Caixa de derivació rectangular de fosa d'alumini, de
170x230 mm, amb grau de protecció antideflagrant,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 150,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,28000 = 3,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,80000 = 13,64000

Subtotal: 16,83200 16,83200

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BG162842 u Caixa de derivació rectangular  de fosa d'alumini, de
170x230 mm, amb grau de protecció antideflagrant i
per a muntar superficialment

1,000      x 131,51000 = 131,51000

Subtotal: 131,81000 131,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25248

COST DIRECTE 148,89448
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 1,71229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,60677

EG164822 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de
170x230 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 46,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,28000 = 3,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,80000 = 12,40000

Subtotal: 15,59200 15,59200

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BG164822 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de
170x230 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

1,000      x 30,18000 = 30,18000

Subtotal: 30,48000 30,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23388

COST DIRECTE 46,30588
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,53252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,83840

P-3 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 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.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,80000 = 0,81840

Subtotal: 0,81840 0,81840

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a

1,020      x 1,60000 = 1,63200
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PARTIDES D'OBRA

compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 1,63200 1,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01228

COST DIRECTE 2,46268
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,02832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49100

P-4 EG315334 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 2,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,80000 = 0,37200

Subtotal: 0,37200 0,37200

Materials

BG315330 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 1,90000 = 1,93800

Subtotal: 1,93800 1,93800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00558

COST DIRECTE 2,31558
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,02663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34221

P-5 EG315554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,80000 = 0,99200

Subtotal: 0,99200 0,99200

Materials

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,60000 = 2,65200

Subtotal: 2,65200 2,65200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01488

COST DIRECTE 3,65888
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,04208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70096
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PARTIDES D'OBRA

EG31D558 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, col·locat dins tub o fixat en parament amb
fixacions o grapes col·locades cada 0,50 m
completament instal·lat i pintat del color de la façana

Rend.: 1,000 7,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,048 /R x 21,28000 = 1,02144

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,048 /R x 24,80000 = 1,19040

Subtotal: 2,21184 2,21184

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,048 /R x 38,97000 = 1,87056

Subtotal: 1,87056 1,87056

Materials

BG31D550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

1,020      x 2,91000 = 2,96820

BGW3U010 m Part proporcional d'accessoris i grapes per a fixació
de conductors electrics en parament

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 3,26820 3,26820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03318

COST DIRECTE 7,38378
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,08491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,46869

P-6 EG325194 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 24,80000 = 1,61200

Subtotal: 1,61200 1,61200

Materials

BG325190 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02418

COST DIRECTE 2,75818
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,03172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78990

EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 26,24 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 24,80000 = 5,77840

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 21,28000 = 4,95824

Subtotal: 10,73664 10,73664

Materials

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 11,03000 = 11,03000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,01000 = 4,01000

Subtotal: 15,04000 15,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16105

COST DIRECTE 25,93769
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,29828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,23597

F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 13,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,420 /R x 20,76000 = 8,71920

Subtotal: 8,71920 8,71920

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 48,38000 = 1,93520

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,127 /R x 16,58000 = 2,10566

Subtotal: 4,04086 4,04086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13079

COST DIRECTE 12,89085
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,14824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,03909

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

Rend.: 1,000 7,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 20,06000 = 1,60480

Subtotal: 1,60480 1,60480

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,110 /R x 48,38000 = 5,32180

Subtotal: 5,32180 5,32180
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02407

COST DIRECTE 6,95067
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,07993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03060

F222H850 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
roca, amb compressor

Rend.: 1,000 70,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 20,76000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 24,00000 = 24,00000

Subtotal: 44,76000 44,76000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000

C1501700 h Camió per a transport  de 7 t 0,240 /R x 32,30000 = 7,75200

Subtotal: 24,33200 24,33200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67140

COST DIRECTE 69,76340
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,80228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,56568

F2285MR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb granulats de material reciclat de formigons de 40
a 70 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 25,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

Subtotal: 4,15200 4,15200

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,61000 = 1,72200

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 48,38000 = 2,41900

Subtotal: 4,14100 4,14100

Materials

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat  de formigó de 40 a 70 mm 1,200      x 13,90000 = 16,68000

Subtotal: 16,68000 16,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06228

COST DIRECTE 25,03528
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,28791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,32319

F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,92000 = 5,92000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 5,92000
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,06808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98808

F31561C4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HRM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 92,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,06000 = 6,01800

Subtotal: 6,01800 6,01800

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,75000 = 15,67500

Subtotal: 15,67500 15,67500

Materials

B069100B m3 Formigó reciclat HRM-20/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

1,100      x 63,33000 = 69,66300

Subtotal: 69,66300 69,66300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09027

COST DIRECTE 91,44627
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 1,05163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,49790

F9G15433 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/I+F
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat ratllat manual

Rend.: 1,000 104,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,490 /R x 20,06000 = 9,82940

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,160 /R x 24,00000 = 3,84000

Subtotal: 13,66940 13,66940

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,86000 = 0,64638

Subtotal: 0,64638 0,64638

Materials

B065E45B m3 Formigó HA-30/B/20/I+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050      x 84,24000 = 88,45200

Subtotal: 88,45200 88,45200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20504

COST DIRECTE 102,97282
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 1,18419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,15701

F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600

Subtotal: 2,07600 2,07600

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,100 /R x 10,61000 = 1,06100

Subtotal: 1,06100 1,06100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05190

COST DIRECTE 3,18890
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,03667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22557

FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades

Rend.: 1,000 4,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 24,00000 = 0,24000

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 20,76000 = 1,72308

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,06000 = 0,20060

Subtotal: 2,16368 2,16368

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,083 /R x 8,74000 = 0,72542

Subtotal: 0,72542 0,72542

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

1,050      x 1,60000 = 1,68000

Subtotal: 1,68000 1,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03246

COST DIRECTE 4,60156
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,05292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65447

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,33 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 21,31000 = 0,21310

Subtotal: 0,21310 0,21310

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00320

COST DIRECTE 0,32850
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,00378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33227

FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 75,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 20,06000 = 22,06600

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,550 /R x 24,00000 = 13,20000

Subtotal: 35,26600 35,26600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 19,93000 = 19,93000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0772      x 61,40000 = 4,74008

Subtotal: 24,67008 24,67008

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52899

COST DIRECTE 74,26507
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,85405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,11912

FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 55,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,06000 = 9,02700

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,450 /R x 24,00000 = 10,80000

Subtotal: 19,82700 19,82700

Materials
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BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis  de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 34,56000 = 34,56000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 36,81000 = 0,23190

Subtotal: 34,79190 34,79190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29741

COST DIRECTE 54,91631
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,63154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,54784

FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 21,28000 = 0,85120

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,80000 = 0,99200

Subtotal: 1,84320 1,84320

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,93000 = 2,98860

Subtotal: 2,98860 2,98860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02765

COST DIRECTE 4,85945
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,05588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91533

FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 10,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,28000 = 4,25600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,80000 = 4,96000

Subtotal: 9,21600 9,21600

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,45580 1,45580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13824

COST DIRECTE 10,81004
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,12432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93436
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FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 26,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 21,28000 = 4,95824

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 24,80000 = 5,77840

Subtotal: 10,73664 10,73664

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,01000 = 4,01000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 11,03000 = 11,03000

Subtotal: 15,04000 15,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16105

COST DIRECTE 25,93769
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,29828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,23597

FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 201,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,06000 = 5,01500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,80000 = 6,20000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 21,28000 = 5,32000

Subtotal: 16,53500 16,53500

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 38,97000 = 9,74250

Subtotal: 9,74250 9,74250

Materials

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,000      x 1,09000 = 4,36000

BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 119,35000 = 119,35000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,143      x 61,40000 = 8,78020

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,72000 = 39,72000

Subtotal: 172,21020 172,21020
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24803

COST DIRECTE 198,73573
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 2,28546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,02119

P-7 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 325,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,06000 = 3,00900

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,28000 = 3,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,80000 = 3,72000

Subtotal: 9,92100 9,92100

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,160 /R x 38,97000 = 6,23520

C1503000 h Camió grua 0,160 /R x 46,00000 = 7,36000

Subtotal: 13,59520 13,59520

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 61,40000 = 7,36800

BG319630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

6,000      x 1,72000 = 10,32000

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 280,00000 = 280,00000

Subtotal: 297,68800 297,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14882

COST DIRECTE 321,35302
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 3,69556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,04857

FHM24701 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols

Rend.: 1,000 109,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 24,80000 = 11,97840

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 21,28000 = 10,27824

Subtotal: 22,25664 22,25664

Materials

BHM24700 u Braç mural, de forma recta  de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m

1,000      x 61,95000 = 61,95000

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 24,01000 = 24,01000

Subtotal: 85,96000 85,96000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33385

COST DIRECTE 108,55049
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 1,24833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,79882

FHM26701 u Braç mural, de forma recta de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb
platina i cargols

Rend.: 1,000 164,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 21,28000 = 10,27824

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 24,80000 = 11,97840

Subtotal: 22,25664 22,25664

Materials

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 24,01000 = 24,01000

BHM26700 u Braç mural, de forma recta  de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m

1,000      x 115,99000 = 115,99000

Subtotal: 140,00000 140,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33385

COST DIRECTE 162,59049
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 1,86979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,46028

FHN00001 u Caixa derivació estanca. Caixa de derivació estanca
IP-55 i IK-07, autoextingible, dimensions 220x170x80
mm, amb premsaestopes d'entrada cabels, borns de
derivació adients a la secció dels conductors, i talla
circuits amb fusible cilíndric de 6A

Rend.: 1,000 21,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 24,80000 = 2,48000

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 21,28000 = 2,12800

Subtotal: 4,60800 4,60800

Materials

BG161822 u Caixa de derivació rectangular  de plàstic, de
170x230 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

1,000      x 16,56000 = 16,56000

Subtotal: 16,56000 16,56000

COST DIRECTE 21,16800
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,24343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,41143

FHN88LE1 u Llumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400 W,
de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i cúpula
reflectora, acoblada al suport

Rend.: 1,000 222,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 24,80000 = 11,97840

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 21,28000 = 10,27824

Subtotal: 22,25664 22,25664

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,483 /R x 38,97000 = 18,82251

Subtotal: 18,82251 18,82251

Materials

BHU312N1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma
ovoide, amb casquet E40, de potència 400 W

1,000      x 19,94000 = 19,94000

BHN88LE0 u Llumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta  de 400 W,
de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i cúpula
reflectora

1,000      x 158,76000 = 158,76000

Subtotal: 178,70000 178,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33385

COST DIRECTE 220,11300
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 2,53130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,64430

P-8 FHN8A5H1 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre,
amb làmpada de LED de 48 W, tipus RONDA, amb
bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i
allotjament per a equip, acoblada al suport. Inclou
desmuntatge de llumenera.

Rend.: 1,000 752,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,28000 = 9,57600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 24,80000 = 11,16000

Subtotal: 20,73600 20,73600

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 38,97000 = 17,53650

Subtotal: 17,53650 17,53650

Materials

BHN8A5H0 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre,
amb làmpada tipus LED de 48 W de preu superior,
amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i
allotjament per a equip

1,000      x 705,00000 = 705,00000

Subtotal: 705,00000 705,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31104

COST DIRECTE 743,58354
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 8,55121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 752,13475

P-9 FHNC85N1 u Llumenera decorativa tipus RONDA amb làmpada
LED de 24 W, de preu econòmic, forma
troncopiramidal i acoblada al suport. Inclou
desmuntatge llumeneres actuals

Rend.: 1,000 419,35 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,28000 = 9,57600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 24,80000 = 11,16000

Subtotal: 20,73600 20,73600

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 38,97000 = 17,53650

Subtotal: 17,53650 17,53650

Materials

BHNC85N0 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb
làmpada LED de 24 W, de preu econòmic, forma
troncopiramidal

1,000      x 376,00000 = 376,00000

Subtotal: 376,00000 376,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31104

COST DIRECTE 414,58354
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 4,76771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,35125

FHR126F2 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4,7 m
d'alçària, amb 2 llumeneres, per a làmpades de
fluorescència de potència 70 W, col·locat sobre dau
de formigó

Rend.: 1,000 1.709,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,06000 = 5,01500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,80000 = 6,20000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 21,28000 = 5,32000

Subtotal: 16,53500 16,53500

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 38,97000 = 9,74250

Subtotal: 9,74250 9,74250

Materials

BHU8C9T0 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus
GX24q-6  de 70 W, llum de color estàndard i un índex
de rendiment del color de 70 a 85

2,000      x 15,29000 = 30,58000

BHR126F2 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4,7 m
d'alçària, amb 2 llumeneres, per a làmpades de
fluorescència de potència 70 W

1,000      x 1.570,06000 = 1.570,06000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,72000 = 39,72000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3773      x 61,40000 = 23,16622

Subtotal: 1.663,52622 1.663,52622

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41338

COST DIRECTE 1.690,21710
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 19,43750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.709,65459
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FHR128H1 u Fanal solar amb lampada de tecnologia LED CREE
de alta eficiencia i grau il·luminació de 24 V. i 3 dies
d'autonomia en bateria, amb armari superior, formada
per un panel de 100 w, 1 regulador-temportizador
crepuscolar de 10 A, 1 bateria 102 A sense
manteniment, 1 lluminària Nordex, 1 bombeta de 26
w de vapor de sodi, 1 reactancia electrònia 12 v, 1
màstil diàmetre 4´´ de 6 metros d'alçada de ferro
galvanitzat en calent, 1 armari bateries superior amb
panel basculant, esparrecs, plantilla i cargols, col·locat

Rend.: 1,000 2.248,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,80000 = 13,14400

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 21,28000 = 11,27840

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,06000 = 5,01500

Subtotal: 29,43740 29,43740

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

Subtotal: 45,03410 45,03410

Materials

BHR128D1 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 6 m
d'alçària, amb 1 llumenera, amb làmpada LED CREE
de alta eficiencia i grau il·luminació de 24 v

1,000      x 2.078,06000 = 2.078,06000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4928      x 61,40000 = 30,25792

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,72000 = 39,72000

Subtotal: 2.148,03792 2.148,03792

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73594

COST DIRECTE 2.223,24536
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 25,56732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.248,81268

FHR128V2 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 6 m
d'alçària, amb 2 llumeneres, per a làmpades VSAP
potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 1.195,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,06000 = 5,01500

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 21,28000 = 11,27840

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,80000 = 13,14400

Subtotal: 29,43740 29,43740

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

Subtotal: 45,03410 45,03410

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,72000 = 39,72000
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PARTIDES D'OBRA

BHR128D2 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 6 m
d'alçària, amb 2 llumeneres, per a làmpades de
descàrrega de potència 70 W

1,000      x 1.000,22000 = 1.000,22000

BHU31171 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma
ovoide, amb casquet E27, de potència 70 W

2,000      x 18,05000 = 36,10000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4928      x 61,40000 = 30,25792

Subtotal: 1.106,29792 1.106,29792

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73594

COST DIRECTE 1.181,50536
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 13,58731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.195,09267

P-10 G2224123 m3 Excavació de rasa en panot, fins a un màxim de
40x50, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica del material excavat.
Inclou reblert de rasa i reposició del paviment
malmés.

Rend.: 1,272 9,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 24,00000 = 1,13208

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 20,06000 = 0,94623

Subtotal: 2,07831 2,07831

Maquinària

C1501800 m3 Camió per a transport  de 12 t 0,020 /R x 38,50000 = 0,60535

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 48,38000 = 1,14104

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,120 /R x 16,58000 = 1,56415

Subtotal: 3,31054 3,31054

Materials

B064100C m3 Reposició de paviment aglomerat asfàltic 0,050      x 20,15000 = 1,00750

B064100A m3 Reposició de rasa amb sorra 0,1323      x 10,00000 = 1,32300

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050      x 32,86000 = 1,64300

Subtotal: 3,97350 3,97350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03117

COST DIRECTE 9,39352
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,10803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50155

G31512B1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 81,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 20,06000 = 7,02100

Subtotal: 7,02100 7,02100
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 72,15000 = 73,59300

Subtotal: 73,59300 73,59300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10532

COST DIRECTE 80,71932
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,92827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,64759

GHNC85L1 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de
preu mitjà, forma cilíndrica, amb allotjament per a
equip i acoblada al suport

Rend.: 1,000 177,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 21,28000 = 7,44800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,80000 = 8,68000

Subtotal: 16,12800 16,12800

Materials

BHNC85L0 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de
preu mitjà, forma cilíndrica amb allotjament per a
equip

1,000      x 141,32000 = 141,32000

BHU31171 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma
ovoide, amb casquet E27, de potència 70 W

1,000      x 18,05000 = 18,05000

Subtotal: 159,37000 159,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24192

COST DIRECTE 175,73992
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 2,02101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,76093

P-11 H000001 u Seguretat i Salut. Equipament, proteccions individuals
i proteccions col·lectives per a la Seguretat i Salut en
el treball

Rend.: 1,000 900,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 H000002 u Control de qualitat. Partida alçada per a efectuar els
controls de qualitat i les proves necessàries per
deixar l'obra funcionant correctament.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-13 H000003 u Legalització, taxes i permisos. Partida d'alçada a
justificar per les legalitzacions, taxes i permisos,
prèviament autoritzats i valorats

Rend.: 1,000 1.470,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

H000004 u Partida imprevistos a justificar Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-14 H000005 u Honoraris coordinador de Seguretat i Salut a l'obra
inclòs visites i desplaçaments

Rend.: 1,000 900,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-15 H000006 u Pratida alçada de gestió de residus generats durant
l'obra. Inclou càrrega del residus a camió, transport
fins a abocador controlat i cànons.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

L21HUN10 u Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior
amb equip elèctric independent, de tipus decoratiu o
per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o
bàcul, inclosa la retirada de l'equip elèctric i el
cablejat interior, a una alçària de 10 m com a màxim,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 32,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 24,80000 = 9,92000

A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200

Subtotal: 18,43200 18,43200

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella  de 10 a 19 m d'alçària 0,250 /R x 53,59000 = 13,39750

Subtotal: 13,39750 13,39750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27648

COST DIRECTE 32,10598
GASTOS INDIRECTOS 1,15 % 0,36922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,47520
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Memòria de càlcul instal·lacions 
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GRUPO 
ÓPTICO 

CÓDIGO POTENCIA INTENSIDAD IP ÓPTICA FLUJO APERTURA Tc Nº CHIP DIMENSIONES EQUIPO

188852 24W 700mA 67 Vial asimétrica 2875lm - 4500K 12 90 x 190 x 50mm* Driver

188869 36W 1050mA 67 Vial asimétrica 3960lm - 4500K 12 120 x 180 x 58mm* Driver

188876 2x24W 700mA 67 Vial asimétrica 5750lm - 4500K 24 180 x 190 x 50mm* Driver

188883 2x36W 1050mA 67 Vial asimétrica 7920lm - 4500K 24 240 x 190 x 50mm* Driver

189729 24W 700mA 65 Vial simétrica extensiva 2875lm 90º 4500K 12 90 x 190 x 50mm* Driver

189736 36W 1050mA 65 Vial simétrica extensiva 3960lm 90º 4500K 12 120 x 180 x 58mm* Driver

189743 2x24W 700mA 65 Vial simétrica extensiva 5750lm 90º 4500K 24 180 x 190 x 50mm* Driver

189767 2x36W 1050mA 65 Vial simétrica extensiva 7920lm 90º 4500K 24 240 x 190 x 50mm* Driver

189774 24W 700mA 65 Vial simétrica extensiva 2875lm 120º 4500K 12 90 x 190 x 50mm* Driver

189781 36W 1050mA 65 Vial simétrica extensiva 3960lm 120º 4500K 12 120 x 180 x 58mm* Driver

189798 2x24W 700mA 65 Vial simétrica extensiva 5750lm 120º 4500K 24 180 x 190 x 50mm* Driver

189804 2x36W 1050mA 65 Vial simétrica extensiva 7920lm 120º 4500K 24 240 x 190 x 50mm* Driver

DR
DRIVER

INCLUIDO

DI
DRIVER

INTEGRADO

CREE

DESCRIPCIÓN: Grupo óptico LED
POTENCIA: Ver Tabla
TENSIÓN: 230V
FRECUENCIA: 50Hz
INTENSIDAD: Ver tabla
CLASE: I
IP: Ver tabla
ÓPTICA: Lentes secundarias de distribución simétrica y asimétrica especial para 
iluminación vial
TEMPERATURA DE COLOR: 4500K
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR: 0.0%
LÁMPARA: Módulo/s LEDs CREE XTE
HORAS DE VIDA: >50000h
DIMENSIONES: Ver tabla
EQUIPO: Driver

90

19
0

120

18
0

24W Unidades en mm

36W Unidades en mm

 

Información:
•	 Disponible varias distribuciones lumínicas, 

distintas temperaturas de color y posibilidad 
de regulación.

  

Information:
•	 Disponible plusieurs distributions de 

luminance, les températures de couleurs 
différentes et de gradation.

 Informações:
•	 Disponível várias distribuições lumínicas, 

diferentes temperaturas de cor e 
possibilidade de regulação.

INFO ORIENTACIÓN
•	 El módulo de LED habrá de orientarse con el símbolo + hacia la calle y el - 

orientado hacia la acera.

>50.000h

* Dimensiones con disipador

CALLEACERA 90

190

ÓPTICA EXTENSIVA

GRUPO ÓPTICO 
 

136224 24W 700mA 67 Vial asimétrica 2130lm - 12 90 x 190 x 50mm* DriverÁMBAR



MÓDULO 24W 90º

MÓDULO 36W 90º

MÓDULO 24W 120º

MÓDULO 36W 120º

320

240

160

80

0

ΥImax: 0.0°
CImax: 0.0º
Imax: 386.5

0°

180°

270°90°

180º 165º165º

0º15 1530º45º 45º

60º

75º

90º

105º

120º

60º

75º

90º

105º

120º

30º
cd/klm

320

240

160

80

0

ΥImax: 0.0°
CImax: 0.0º
Imax: 386.5

0°

180°

270°90°

180º 165º165º

0º15 1530º45º 45º

60º

75º

90º

105º

120º

60º

75º

90º

105º

120º

30º
cd/klm

320

240

160

80

0

ΥImax: 60.0°
CImax: 120.0º
Imax: 394.1

0°

180°

270°90°

180º 165º165º

0º15 1530º45º 45º

60º

75º

90º

105º

120º

60º

75º

90º

105º

120º

30º
cd/klm

320

240

160

80

0

ΥImax: 60.0°
CImax: 120.0º
Imax: 394.1

0°

180°

270°90°

180º 165º165º

0º15 1530º45º 45º

60º

75º

90º

105º

120º

60º

75º

90º

105º

120º

30º
cd/klm

H (m) D (m) Emed

1 2.13 420

2 4.25 105

3 6.38 47

4 8.50 26

H (m) D (m) Emed

1 2.13 579

2 4.25 145

3 6.38 64

4 8.50 36

H (m) D (m) Emed

1 5.17 113

2 10.35 28

3 15.52 13

4 20.69 7

H (m) D (m) Emed

1 5.17 155

2 10.35 39

3 15.52 17

4 20.69 10

GRUPO ÓPTICO 
 

MÓDULO ÁMBAR
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 Disponible bajo pedido:
•	 Disponible con dos distribuciones lumínicas,

distintas temperaturas de color y posibilidad 
de regulación.

•	 Columnas en diferentes alturas y acabados.

BAJO PEDIDO

POTENCIA: Ver tabla
TENSIÓN: 230V
FRECUENCIA: 50Hz
INTENSIDAD: Ver tabla
Cosφ:	≥ 0.95
CLASE: I
IP: 66
IK: 08
FLUJO LUMINOSO:  Ver tabla 
ÓPTICA: Lentes secundarias de distribución asimétrica especial 
para vial
TEMPERATURA DE COLOR: 3000K
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR: 0.0%
LÁMPARA: Módulo/s LEDs CREE XTE
Nº CHIP: Ver tabla
HORAS DE VIDA: 50000h
COLOR: Gris
DIMENSIONES: 745 x 290 x 228mm
CUERPO: Aluminio fundido a presión
EQUIPO: DRIVER
POSICIÓN: Vertical (V) y horizontal (H)
INCLINACIÓN: +7º (Ángulo del propio cuerpo)

C0-C180  / C90-C270 cd/klm
MÓDULO LED 24 W
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CÓDIGO POTENCIA INTENSIDAD FLUJO Tc Nº CHIP COLOR EQUIPO
184939 24W 700mA 2731lm 3000K 12 Gris Driver

184946 36W 1050mA 3762lm 3000K 12 Gris Driver

184953 2x24W 700mA 5462m 3000K 24 Gris Driver

CREE
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1. Normativa d'obligat compliment en projectes d'instal·lacions 
elèctriques 

La present instal·lació es farà seguint les següents disposicions legals: 

Normativa Estatal: 

- REIAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa 
tensió i les seves instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. 

- REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

Normativa autonòmica: 

- DECRET 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del 
Reglament Electrotècnic per a baixa tensió. 

- 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. 

- DECRET 4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques 
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

Normativa complementaria: 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia. Decret 12/05/54. 

- Prescripcions i Normes de la Companyia subministradora d’energia elèctrica. 

- Normes NTE, VDE i DIN en tot allò que s’ha especificat en les citades 

 

Reglamentacions i sempre que no s’oposin a elles. 
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CONDICIONS  I  MESURES  PER  A  L’OBTENCIÓ  DE  LES 
QUALITATS DELS MATERIALS. 
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INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 

 
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels 
materials, equips i productes que estableix el CTE . 

 
El  CTE  determina  quins  marcatges,  segells  i  certificacions  són admissibles   pels  productes,   equips  i  
sistemes   constructius   de l’edificació en general. 

 
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents Directives Europees. 

 
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració. 

 
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les 
certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les 
certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions 
mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE. 

 
També es   consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes  innovadors  que  
demostrin  el  compliment  de  les  exigències bàsiques del CTE. 

Els articles que marquen les directrius són els següents: 

 Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte” 
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”. 
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra” segons el Reial Decret 317/2006, 
de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 

 
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i 
articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document.
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 

VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 

La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció 
al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de 
resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i 
als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 

 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això significa 
que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles 
per les condicions que han de complir els productes de construcció a través del marcat CE. 

 
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells  i  certificacions  són  
admissibles  pels  productes,  equips  i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 

 
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents 
requisits essencials: 

 
a) Resistència mecànica i estabilitat. b) Seguretat en cas 
d’incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d’utilització. 
e) Protecció en en front del soroll. 
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

 
El marcat CE d’un producte de construcció indica: 

 
• Que el producte  compleix  amb unes determinades  especificacions tècniques relacionades amb els 

requisits essencials contingudes en les  Normes Harmonitzades  (EN) i en les Guies DITE 
(Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea). 

• Que  se  ha  complert  el  sistema  d’avaluació  de  la  conformitat establert  per  la  corresponent  
Decisió  de  la  Comissió  Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 
2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que 
s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració 
competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE. 

 
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats 
pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial 
Decret 1630/1992. 

 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents 
passos: 

 
• Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la 

norma transposició de la norma harmonitzada  (UNE-EN)  o  Guia  DITE  per  ell,  que  la  data 
d’aplicabilitat  hagi  entrat  en  vigor  i  que  el  termini  de coexistència amb la corresponent norma 
nacional hagi expirat. 

• La existència del marcat CE pròpiament dit. 



 

 

 

IN 0213_5                                                                 Projecte Bàsic i d'Execució. Millora de enllumenat públic. FASE 2 

 

 
 
 

Annex 7 _ 4 

• La existència de la documentació addicional que procedeixi. 
 

1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE 
 

Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, 
entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en “Productes 
de construcció” (http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CE E) 

 
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la 
publicació del BOE) es resumeixen les  diferents  famílies  de  productes  de  construcció,  agrupades  per 
capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent: 

 
• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
• La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma nacional 

corresponent (FAV). 
• La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional 

corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els 
fabricants poden  aplicar  segons  ells  creguin  convenient  la  reglamentació nacional existent o la 
de la nova redacció sorgida. 

• El  sistema  d’avaluació  de  la  conformitat  establert,  podent aparèixer varis sistemes per un 
mateix producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma 
EN o Guia DITE corresponent (SEC). 

• La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
 

2. El marcat CE 
 

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 
 

El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
1. En el producte pròpiament dit. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

 

Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una 
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre 
possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es 
determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que 
s’inclouen: 

 
• El   número   d’identificació   de   l’organisme   notificat   (quan procedeixi). 
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• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
• L’adreça del fabricant. 
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
• Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 
• El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes 

elles). 
• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 

especificacions tècniques (que en el cas de productes  no  tradicionals  haurà  de  buscar-se  en  el  
DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las 
inscripcions complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel 
símbol. 

 

 
Dins de les característiques  del producte  podrem  trobar  que alguna d’elles  presenti  les  lletres  NPD  
(no  performance  determined)  que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 

 
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals per 
a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica. 

 
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó 
el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de 
conformitat associada. 

 
3. La documentació addicional 

 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació 
addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables 
altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li 
han estat aplicades. 

 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir 
en un o varis dels següents tipus d’escrits: 
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• Declaració  CE  de  conformitat:  Document  emès  pel  fabricant, necessari per tots els productes 
sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat. 

• Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels 
productes amb sistema d’avaluació 3. 

• Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme  d’inspecció  
notificat,  necessari  pels  productes  amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

• Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de 
certificació notificat, necessari pels productes amb sistema 
d’avaluació 1 i 1+.     

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el 
termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la 
comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent mentre 
no es produeixi la seva anul·lació expressa. 
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PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE 
EL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 

A continuació  es detalla el procediment  a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als 
que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per 
aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de coexistència). 

 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, 
podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 

 
1. Productes nacionals. 
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea. 
3. Productes extracomunitaris. 

 
1. Productes nacionals 

 
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El 
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 

 
a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obligatòries en 

els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs,  Instruccions,  Ordres  d’homologació,  etc.,  emeses 
principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia. 

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva observància. 
c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no 

ens hagi estat   facilitada o no existeixi. 
 

A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es 
defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 

 
2. Productes que provenen d’un país comunitari 

 
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició   expressa   i  individualitzada)   
seran  considerats   per  la Administració  de  l’Estat  conformes  amb  les  disposicions  espanyoles vigents 
si: 

 
• Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
• Ho han fet amb mètodes  reconeguts  com equivalents  a Espanya, efectuats per un organisme 

autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord 
als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció. 

 
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent 
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha 
d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en 
el punt 1. 

 
3. Productes que provenen de un país extracomunitari 

 
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar- se,  comercialitzar-se  i  utilitzar-
se  dins  el  territori  espanyol  si satisfan  les  disposicions  nacionals,  fins  que  les  especificacions 
tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1. 

 
Documents acreditatius 

 
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables) 
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que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació  del  compliment  de  les  especificacions  tècniques  del 
producte en qüestió. 

 
La validesa,   la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes 
específiques de cada producte. 

 
• Marca / Certificat de conformitat a Norma: 

-  És un document  expedit  per un organisme  de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 
d’Acreditació  (ENAC) que afirma  que  el  producte  satisfà  una(es)  determinada(es) 
Norma(es) que li són d’aplicació. 

-  Aquest  document  presenta  grans  garanties,  ja  que  la certificació s’efectua mitjançant un 
procés de concessió i altre  de  seguiment  (en  els  que  s’inclouen  assaigs  del producte 
en fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del 
corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA, LGAI...) 

-  Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una 
data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
• Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

-  Els productes  no tradicionals  o innovadors  (pels que no existeix Norma) poden ser 
acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament 
favorable del producte per la utilització prevista en front als  requisits  essencials  descrivint-
se,  no  només  les condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació. 

-  Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques 
tècniques del producte. 

-  A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias 
de la Construcció Eduardo Torroja”  (IETcc)  havent-se  de,  com  en  el  cas  anterior, 
comprovar la data de validesa del DIT. 

 
• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

-  Document   (que   substitueix    als   antics   certificats d’homologació de producte i de tipus) 
emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, 
en el que es certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de 
caràcter  obligatori contingudes en les disposicions corresponents. 

-  En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant 
Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

 
• Autoritzacions d’ús dels forjats: 

-  Són    obligatòries    pels    fabricants    que    pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals 
de formigó armat o presentat,  i  biguetes  o  elements  resistents  armats  o pretensats  de  
formigó,  o  de  ceràmica  i  formigó  que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a 
pisos i cobertes per la edificació. 

-  Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE. 

-  El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a 
sol·licitud del peticionari. 

 
• Segell INCE 

-  És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del   “Ministerio   de   la   Vivienda”,   
mitjançant   Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les 
especificacions tècniques exigibles. 

-  Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores  de concessió  del Segell INCE relatives  a la matèria 
primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la 
producció. 
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-  La  seva  validesa  té  una  vigència  d’un  any  natural, prorrogable per terminis iguals, tantes 
vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE 
quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la 
seva concessió. 

 
• Segell INCE / Marca AENOR 

-  És un distintiu  creat  per integrar  en la estructura  de certificació  d’AENOR  aquells  
productes  que  ostentaven  el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 

-  Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR 
(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus 
reglaments tècnics pera la concessió i enretirada). 

-  Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma. 

 
• Certificats d’assaig 

-  Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra 
determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest  document no és, 
per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es 
controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió. 

-  En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests 
Laboratoris han de justificar la seva  capacitat  amb  la  corresponent  acreditació  oficial 
atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit 
imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin siguin vàlids, en el cas que la 
normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats. 

-  En la resta dels casos, en què  la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del 
laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que 
pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i 
comprova ENAC 

-  En tot cas, per a procedir a l’acceptació  o rebuig del producte,  s’haurà  de  comprovar  que  
les  especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per 
les disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment. 

-  Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que 
el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 

 
• Certificat del fabricant 

-  Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 
d’especificacions tècniques. 

-  Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en 
l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 

-  Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de 
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

 
• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

-  Existeixen  diversos  distintius  i  marques  de  qualitat voluntaris, promoguts per organismes 
públics o privats, que (com  el  segell  INCE)  no  suposen,  per  si  mateixos, l’acreditació 
de les especificacions tècniques obligatòries. 

-  Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la 
OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per 
biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula anòdica sobre 
alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini. 

-  Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per 
exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Informació suplementària 
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• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa 

Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB:  www.enac.es. 
• Les  característiques  dels  DIT  i  el  llistat  de  productes  que posseeixin els citats documents, 

concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web:  www.ietcc.csic.es/apoio.html 
• Els segell i concessions  vigents (INCE, INCE/AENOR.....)  poden consultar-se en www.miviv.es, en 

“Normativa”. 
• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les 

seves pàgines web www.aenor.es 
, www.lgai.es, etc. 
 
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  

 

MATERIAL: 

Columnes i bàculs d’enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 
•    Acer. UNE-EN 40- 5. 
•    Alumini. UNE-EN 40-6 
•    Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 

 
 
 
    GENERAL:  
 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 

 
Fase de projecte 
• ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions 

-  Projecte 
-  Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

 
Fase de Recepció de equips i materials 
• Article 6. Equips i materials 
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i 
les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de 
qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat 
de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 

relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 



EBSS VII. 
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT  
 
Dades de l'obra 

 Tipus d'obra 
MILLORA DE L'ENLLUMENATPÚBLIC FASE2 

 Emplaçament 

nucli Ivars de Noguera  
 Àmbit d'actuació 

10.042 m2 
 Promotor 

AJUNTAMENT D'IVARS DE NOGUERA 
 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

SERVEIS TÈCNICS CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA, 
 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

SERVEIS TÈCNICS CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA,

 
Dades tècniques de l'emplaçament 

 Topografia 

El nucli disposa d'una topografia pronunciada. 
 Condicions físiques i d'ús de l'entorn 

Donat que el poble és d'unes dimensions reduïdes, concretament disposa de 357 habitants, això implica 
que el carrers per on es vol realitzar l'actuació siguin de circulació baixa o moderada. 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

ELECTRICITAT, AIGUA, CLAVEGERAM,  TELEFONIA, TELECOMUNICACIONS I TV 
 Ubicació de vials  

Avinguda de la Noguera. 

Carrer Professor Gimeno. 

Avinguda Sant Martí. 

Avinguda Sabadell 

Travessera de Sant Martí. 

Avinguda Sant Roc.
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Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres previstes pel present Projecte, 
estarà d’acord amb la Normativa següent: 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen les normes mínimes de seguretat i salut a aplicar a 
les obres de construcció temporals o mòbils, d’acord amb les disposicions adoptades en el marc de la Unió 
Europea i, concretament, per la Directiva 92/57-CEE. 
Llei 31/1995 de 8 de novembre de Previsió de Riscos Laborals que determina les garanties i responsabilitats 
necessàries per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors. 
*Reglaments de Seguretat aplicables als diversos equips utilitzats freqüentment a les obres de construcció: 
instal·lacions elèctriques provisional, grues torre desmuntables, compressors, etc. 
 
Entre aquest Reglaments destacarem els següents: 
 
1.- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R.D. 2.413/1.973 del 20 de setembre), especialment els 
punts 3 i 4 de la seva Instrucció Tècnica MI.BT.028, relatius a instal·lacions provisionals i temporals per a 
obres. 
2.- Reglament d’aparells d’Elevació i manutenció (R.D.2.291/1.985), especialment la seva Instrucció Tècnica 
MIE-AEM-2, referent a Grues-Torre Desmuntables per a Obres. Es contemplarà també la Norma UNE 58-
101-80 Part - II3.-Reglament d’Aparells a Pressió (R.D. 1.244/1.979 de 4 d’abril). 
 
 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
D’acord amb la Llei 31/1.995 de Prevenció de Risc Laborals, s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en el seu article Nº15 i, en particular, les següents: 
 
*Manteniment de l’obra en un raonable estat d’ordre i neteja. 
*Correcte emmagatzematge i evacuació de runes i residus producte de l’execució de l’obra. 
*Preveure la interacció entre els diversos treballs a realitzar a l’obra i facilitat la cooperació entre els diversos 
contractistes o industrials. 
*Programar la durada de les diverses etapes de l’obra, d’acord amb els diversos treballs o fases de treball. 
*Adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar l’entrada a l’obra de persones no autoritzades. 
 
 
 
DISPOSICIONS MÍNIMS RELATIVES ALS LOCALS DE TREBALL A LES OBRES 
 
Estabilitat i solidesa 
 
Tots els llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell de terra hauran de ser sòlids i estables. 
Els suports, bastides i escales a utilitzar seran segurs i hauran de presentar els elements de fixació 
necessaris per a la seva estabilitat i evitar moviments o desplaçaments involuntaris. 
Aquests elements es verificaran cada vegada que es modifiquin les característiques d’alçada, profunditat, etc. 
Les escales de mà hauran de complir les condicions de disseny i utilització assenyalades al Reial Decret 
486/1.997 del 14 d’abril. 
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Caiguda vertical d’objectes 
 
Totes les plataformes, bastides, passarel·les, etc. que suposin per al treballador un risc de caiguda superior a 
2 m., hauran de disposar de baranes resistents fins a una alçada mínima de 0,90 m., amb passamà superior i 
protecció intermitja per a evitar el pas del treballador. 
En el cas de treballs sobre teulades, s’hauran d’adoptar les mesures de protecció col·lectiva que siguin 
necessàries d’acord amb l’alçada, inclinació o estat lliscant de les superfícies per tal d’evitar les caigudes 
d’alçada dels treballadors, es tindrà en compte de senyalitzar-les i evitar la circulació de treballadors pel seu 
damunt. 
 
 
Factors atmosfèrics 
 
En cas de treballs a l’exterior, s’hauran de protegir els treballadors contra les inclemències atmosfèriques que 
puguin efectuar a la seva seguretat o salut. 
 
 
Maquinària i instal·lacions a utilitzar 
 
*Aparells elevadors: A més de la Normativa de Seguretat específica, es tindrà en compte instal·lar-los i 
utilitzar-los adequadament, mantenir-los en bon estat de funcionament i el manipulats exclusivament per 
personal qualificat, que hagi rebut una formació adequada. 
Hauran de disposar, de manera visible, d’un indicador de la seva càrrega màxima. 
*Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials: 
A més de la seva Normativa específica, es tindrà en compte de mantenir-los en bon estat de funcionament i 
utilitzar-los correctament per part de personal qualificat, que hagi rebut una formació especial. 
En cas de moviment de terres, s’adoptaran mesures per tal d’evitar la caiguda accidental de vehicles a les 
excavacions. Per altra banda, la maquinària de moviment de terres haurà de disposar d’estructures 
adequades per a la protecció del conductor en cas de volcament o caiguda d’objectes. 
*Instal·lacions: Les instal·lacions elèctriques provisionals a baixa tensió, aparells a pressió, etc., s’hauran 
d’ajustar a la seva Normativa específica. Es tindrà en compte, no obstant, de mantenir-les en bo estat de 
funcionament i utilitzar-les adequadament per part de personal qualificat. 
 
 
 
MANTENIMENT I ACCIONS POSTERIORS 
 
En quant a les operacions de manteniment posteriors a la posada en marxa de la instal·lació, es tindran en 
compte les mateixes mesures de seguretat que s’han autoritzat i professionalment qualificat per a efectuar-
les. 
Per mantindre les característiques funcionals de les instal·lacions, la seva seguretat i conseguir la màxima 
eficàcia dels seus equips, es precis realitzar les tasques de manteniment peventiu i correctiu que s’inclouen 
en la present instrucció tècnica. 
El manteniment serà efectuat per empreses mantenedores o per mantenidors autoritzats per la corresponent 
Comunitat Autònoma. 
Operacions de manteniment: 
Les comprovacions que com a mínim hauran de realitzar-se i la seva periocitat son les indicades a les tables 
que segueixen, on s’emplea aquesta simbologia: 
 
 
 
 
 
 



IN 0213_5                                                                Projecte Bàsic i d'Execució. Millora de enllumenat públic. FASE 2 

 

EBSS _ 4 
 
 
 

 
Símbol Significat: 

 
Operació Periodicitat 

 
Operació Periodicitat 
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El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i s’entregarà una còpia 
al titular de la instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se al menys durant tres anys, contats a 
partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 
Les instal.lacions seran revisades per personal facultatiu dels serveis dels organismes territorials competents, 
o per les entitats en qui ells deleguin l’exercici de les seves competències, quan aquests jutgin oportuna o 
necessària una inspecció, per pròpia iniciativa, disposició governamentativa, denúncia a tercer o resultats 
desfavorables apreciats en el registre de les operacions de manteniment. 
El personal facultatiu ordenarà la seva immediata reparació i podrà, quan ho cregui oportú precintar la 
instal·lació, avisant a l’empresa subministradora d’energia perquè suspengui els subministres, que no hauran 
de ser reanudats fins que ho designi els serveis de l’organisme territorial competent. 
Els titulars de les instal·lacions poden sol·licitat en tot moment, justificant la necessitat i previ dictamen de 
l’empresa de manteniment o del mantenidor autoritzat, quan sigui procedent, que les seves instal·lacions 
siguin reconegudes pels servies de la corresponent Comunitat Autònoma perquè sigui expedit l’oportú 
dictamen. 
 
 
 
UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONDRAN L’OBRA 
 
- Instal·lació elèctrica. 
- Instal·lació de màquines de clima i sala de màquines 
- Instal·lació de suports, canals de distribució, etc. 
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IDENTIFICACIÓ RISCOS LABORALS 
 
Riscos professionals 

- En les unitats de construcció d’obra civil 
- Atropellament per maquinària i vehicles 
- Atrapaments 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes a diferent nivell 
- Pols 
- Soroll 
- Caiguda d’altura de personal i objectes 
- Electrocució 
 

En les unitats d’instal·lació i muntatge de les canonades 
- Cops de o contra objectes 
- Suspensió i transport de grans càrregues 
- Talls, punxades i cops amb màquines, eines i materials 
- Projecció de partícules als ulls 
- Atrapaments 
- Perill en l’ús d’equip de tall i afilat 
- Propis de soldadura 

 
Riscos elèctrics 

- Derivats d’útils elèctrics 
- Derivats d’instal·lacions en BT 

 
Riscos produïts per agents atmosfèrics 

- Per efecte mecànic del vent 
- Per tempesta amb aparell elèctric 
- Per efecte d’aigua. 

 
Riscos d’incendi 

- En àrees on existeixi producte i per tant potencial fuga. 
- En àrees on existeixi producte, per electricitat estàtica. 

 
Riscos danys a tercers 

- Sobre instal·lacions existents 
- Sobre els bens existents en vies públiques 
- Sobres transeünts i usuaris 

 
 
 
MESURES TÈCNIQUES I MESURES PREVENTIVES 
 
Les mesures que es proposen com tècniques necessàries per evitar-les i preventives per controlar aquests 
riscos, les dividirem en: 
 
Condicions Generals 
- Delimitació de les zones de pas i emmagatzematge 
- Neteja de la zona de treball i zones de pas, eliminació dels cascots, eines, elements punxants, etc. 
- Garantitzar una adequada ventilació de la zona de treball a fi d’impedir l’acumulació de pols, vapors tòxics i 
explosius per una bona sanitat ambiental. 
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- Il·luminació de les zones de treball (200-300 lux) i zones de pas (20 lux). 
- Protecció contra contactes elèctrics. La instal·lació elèctrica provisional s’ajustarà al REBT, avalada per un 
instal·lador elèctric. 
- Roba de treball cobrint la totalitat del cos i que com a norma general complirà els requisits mínims següents: 
 
Serà de teixit lleuger i flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció. S’ajustarà be al cos sense perjudici 
de la seva comoditat i facilitat de moviment. S’eliminarà en tot el possible els elements addicionals com 
cordons, botons, parts girades cap amunt, a fi d’evitar que s’acumuli la brutícia i el perill d’enganxades. 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva 
- Senyalització a base de cintes delimitadores de la zona de treball. 
 
Equips de protecció individual 
- Casc 
- Sabates o botes de seguretat. 
- Guants adequats als treballs. 
- Ulleres de protecció, pantalles (Per evitar fragments, guspires, líquids càustics, etc...) 
- Protecció contra sorolls 
- Robes ajustables, netes de taques, oli, grassa, etc. 
 
Proteccions contra caigudes d’altures 
- Plataformes de treball protegides en les seves vores per baranes que impedeixen caigudes de materials i 
persones. 
- Buits protegits en façana amb barana. 
- Bastides i escales amb baranes. 
- Marquesines que impedeixen les caigudes des dels treballs en les teulades. 
- Treballs especials de poca duració en mastils, teulades, finestres, etc., utilitzar arnès de seguretat en 
absència de proteccions col·lectives. 
- No circular sense passarel·la sobre teulades de materials fràgils: vidres, fibrociment, plàstic, etc. 
 
Escales 
- Han de fer-se servir escales en bon estat, una escala molt deteriorada ha de substituir-se o ha de ser 
reparada per un especialista. 
- Han d’instal·lar-se sobre terra estable i superfície sòlida de forma que no puguin - relliscar ni vascular. 
- Han de traspassar mínim un metro per damunt del nivell que doni accés. 
- Separació del peu i superfície de suport correcte. 
- Escales dobles equipades amb cadeneta. 
- Escales telescòpiques, creuament mínim cinc graons. 
 
Bastides 
- Muntatge i desmuntatge per personal qualificat, utilitzant equip de protecció contra caigudes. 
- Estar arrambats a punts sòlids de construcció. 
- Han de ser sòlids, resistents i presentar garantia contra caigudes de materials i persones. 
- Han d’estar en bon estat. 
- Han de repenjar-se sobre bases sòlides, tenint en compte la resistència del terra i rugositat d’aquest. 
- Separació mínima bastida i façana de construcció. 
- Utilitzar escales ben instal·lades. 
- Fer arreplegadisses de materials distribuïts sobre les plataformes. 
 
Bastides rodants 
- Els seus desplaçaments lents en sentit longitudinal i terres desembraçats. 
- No ha de trobar-se ningú damunt de la bastida durant els desplaçaments. 
- Bloquejar les rodes abans de pujar, si és necessari col·locar estabilitzadors. 
 
Útils i màquines. 
- Utilitzar dispositius de protecció, no treure els instal·lats. 
- Prohibit transportar persones a aparells destinats únicament a càrrega, grues, muntacàrregues, dúmpers. 
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- No estar al radi d’acció dels dispositius d’elevació i moviment de terres per evitar cops i caigudes de 
materials sobre persones. 
 
Elèctrics. 
- Vigilar el bon estat de les eines, del cable d’alimentació i de les clavilles. 
- Empalmar correctament en els quadres elèctrics. 
- Després de xoc o caiguda revisar l’eina per un especialista. 
- No utilitzar les eines elèctriques portàtils a l’exterior en cas de pluja. 
- No fer bricolatge, únicament un especialista qualificat pot instal·lar, modificar, repassar i mantenir les 
instal·lacions elèctriques. 
- Utilitzar clavilles normalitzades. 
- Protegir les canalitzacions elèctriques contra aplastaments, cisalladura, tall, etc. El cable deteriorat ha de 
reemplaçar-se. 
- En treballs propers a línies elèctriques respectar les distàncies de seguretat. 
- Utilitzar llums portàtils reglamentaris. 
 
Transport manual de càrregues. 
- Utilitzar els medis de protecció individual: guants, botes i cascs. 
- Abans de la manipulació verificar i aclarir la zona de càrrega, camí a seguir i zona d’emmagatzematge. 
- No elevar la càrrega amb l’esquena doblegada. 
- No transportar càrregues llargues, anar amb compte amb les altres persones. 
 
Primers Auxilis. 
Vostè ha patit un petit accident (tall, punxada, etc.): 
- Adverteixi al seu superior directe. 
- Faci’s curar la ferida encara que no sigui de gravetat. En cada obra existeix un botiquí. 
- Si tot i les cures la ferida s’infecta, consulti al metge. 
 
Vostè és testimoni d’un accident. 
- Adverteixi o mani que adverteixin al superior directe i al socorrista de l’obra. 
- No mogui a la víctima. 
- No li doni de beure. 
- Cobreixi la víctima amb una manta. 
- En cas de electrocució no toqui la víctima i talli el subministrament elèctric i realitzi els exercicis de respiració 
artificial. 
 
En cada obra es posarà un cartell que indiqui les direccions i números de telèfon dels serveis d’urgència: 
- Ambulància 
- Metge 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
A partir del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, els diversos industrials i contractistes implicats a l’obra 
podran elaborar el seu propi Pla de Seguretat, d’acord amb el seu sistema de treball particular, que haurà 
d’ésser aprovat pel Coordinador de Seguretat abans de l’inici de les obres, essent possible, no obstant, la 
seva modificació en funció del procés d’execució de les mateixes. 
 
 
Balaguer,  2 d’octubre de 2017 
Els tècnics Comarcals 
 
 
 
 Sunsi Comelles Solé                                            Anna Rendé Mateu  
 Enginyera Tècnica Industrial                           Arquitecta                 
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