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DOCUMENT 1: MEMÒRIA TÈCNICA 
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1 ANTECEDENTS. 

A causa de l'antiguitat de la instal·lació d'enllumenat públic en alguns dels carrers de la ciutat d'Inca, i a fi de 

millorar l'eficiència i l'estalvi energètic de dita instal·lació, l'Ajuntament ha previst la remodelació de la xarxa 

d'enllumenat públic existent, així com dotar de nova instal·lació d'enllumenat públic a aquells carrers que 

actualment tenen mancances. 

 
2 OBJECTE DEL PROJECTE 

L'objecte del present Projecte d'Enllumenat Públic, compost de Memòria Descriptiva, Pressupost, Plec de 

Condicions, Estudi de Seguretat i Salut i Plànols, és determinar les Característiques Tècniques a què haurà 

d'ajustar-se la instal·lació, servint de base per a l'execució d'aquesta. 

Així mateix, és objecte d'aquest Projecte, servir com a document tècnic per sol·licitar dels Organismes 

Competents els permisos oportuns que permetin l'execució i funcionament d'aquest. 

Aquest Projecte s'ha redactat d'acord amb la Normativa referida en el següent apartat. 

 
3 NORMATIVA 

Per a la redacció d'aquest Projecte s'han seguit les especificacions establertes en les disposicions següents: 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d'Agost, B.O.E. núm. 224 de 18 

de Setembre de 2.002 i Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT. 

• RD 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. 

• LLEI 3/2005 de 20 d'abril, de protecció del mig nocturn de les Illes Balears. 

• Condicions Tècniques per a instal·lacions d'enllaç en els subministraments d'energia elèctrica en 

BT. 

• Normes dictades per l'Institut Nacional de la Urbanització. 

• Normes UNE d’aplicació. 

•  Pla Director Sectorial per a la gestió de residus de la illa de Mallorca. 

• Decret 110/2010 de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i 

la supressió de barreres arquitectòniques. 

• PGOU de l'Excm. Ajuntament d'Inca. 

 
4 DESCRIPCIÓ I FINALITAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació d'Enllumenat Públic estarà constituïda per un Enllumenat de vials. 

Dita instal·lació consta de diversos sectors que actualment s'alimenten des de diferents quadres, la ubicació 

dels quals pot apreciar-se en els plànols d'instal·lació existent que s'adjunten. 
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A fi de distribuir de forma lògica i d'adaptar la instal·lació a les noves càrregues produïdes per la remodelació 

de la instal·lació, s'ha previst la modificació d'algunes de les línies existents, així com l'ampliació, substitució o 

eliminació d'alguns dels quadres que les alimenten. 

La finalitat de l'Enllumenat no és una altra que dotar als vials d'una il·luminació suficient, a fi d'obtenir una 

seguretat tant en el tràfic de vianants com de vehicles. 

Els nivells d'il·luminació i uniformitats seran com a mínim les que s'indiquen en la ITC-EA-02 del RD 

1980/2008. 

El compliment dels nivells mínims exigits es justifiquen en l'Annex I d'aquesta memòria (Estudi Luminotècnic). 

 
5 FASES D'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

L'execució de la instal·lació d'Enllumenat Públic proposta s'efectuarà en una única fase. 

 
6 JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA URBANISTICA 

Les actuacions a realitzar es duran a terme en vials públics del nucli urbà d’Inca, amb subjecció al PGOU 

d’Inca. 

 
7 COMPLIMENT DEL DECRET 110/2010 

Amb relació al compliment del Decret 110/2010, a l’article 2, on es determina l’àmbit d’aplicació d’aquest 

Reglament s’hi inclouen les actuacions següents: 

 

1. Aquest Reglament és d’aplicació a totes les actuacions públiques o privades en matèria d’urbanisme, 

edificació, transport i comunicació que hagin de disposar de la corresponent llicència o autorització legalment 

exigibles. 

 

2. Concretament, s’aplica a les actuacions següents: 

a) Les edificacions i espais públics de nova construcció. 

b) Els canvis d’ús, reformes o rehabilitacions integrals en edificis existents. 

c) Els espais públics urbanitzats situats al territori de les Illes Balears i els elements que els componen. 

d) Les actuacions en matèria de transport. 

 

Les actuacions previstes en aquest projecte s’englobarien dins el punt 2.c d’aquest article. En tot cas, l’entitat 

de les actuacions a dur a terme i les seves característiques no suposen una alteració física de l’espai públic 

sinó que únicament es pretén millorar la il·luminació del mateix, sense incidir en cap moment sobre l’itinerari 

o mobiliari existents. 
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Amb relació al compliment de la Secció 2ª on es determinen les disposicions sobre el disseny dels elements 

d’urbanització. Concretament a l’article  9 s’especifiquen les condicions a complir per als Itineraris per a 

vianants: 

 

1. El disseny i el traçat dels recorreguts d’ús públic o comunitari destinats al trànsit de vianants s’han de fer 

mitjançant itineraris accessibles per a vianants, d’acord amb les condicions establertes en el punt 1.1.1 de 

l’annex 1 i en els punts 4.4.1 i 4.5.1.b de l’annex 4. 

Tal i com ja s’ha especificat a l’apartat anterior aquest projecte consisteix amb la substitució o instal·lació de 

lluminàries col·locades sobre braç adossat a façana, no es veu modificat en cap tram dels carrers afectats el 

recorregut per a vianants existent. 

En aquest sentit, cal remarcar que tampoc s’instal·larà cap columna que redueixi l’amplada del recorregut per 

a vianants existent. 

 

8 COMPLIMENT DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTION DE RESIDUS DE L'ILLA DE 

MALLORCA 

Els residus generats en l'obra seran carregats i transportats per al seu tractament a abocador autoritzat o a 

pedrera amb pla de restauració aprovat. 

 
9 INSTAL·LACIÓ LUMINOTÈCNICA 

Les referències a marques determinades que conté aquesta memòria o pressupost adjunt ho són als únics 

efectes de que els licitadors, per remissió a la marca, coneguin les característiques tècniques equivalents o 

similars del producte que es pretén adquirir, ja que d'aplicar els apartats 3 i 4 de l'art. 117 del TRLCSP 

s'introduiria una excessiva complexitat i normativa d'homologació. 

Les principals característiques dels elements luminotècnics seran les següents: 

 
• COLUMNA de la casa IEP, o semblant de 4m d'altura de la sèrie CAM 

Descripció: CAM 4 B d76 M16X500STF GV M60 (Ref:CAM04763M60) 

Materials:  

- Fust troncocònic en xapa d'acer al carboni. 

- Placa de seient en xapa d'acer amb reforç anul·lar, amb cartel·les.  

Acabat: 

- Galvanitzat per immersió en calent. 

Construcció: 

- Fabricat en un sol tram, amb porta de registre amb marc de reforç exterior. 

Fixació lluminària: 
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- Maneguí en punta de Ø 60mm x 100mm. 

 

Producte homologat per Aenor; IP.3X; IK.10. 

Les columnes aniran proveïdes dels seus corresponents perns d'ancoratge i porta de registre amb marc de 

reforç exterior, amb caragol per a presa de terra i pletina per a subjecció d'accessoris. 

S'asseuran mitjançant perns d'ancoratge galvanitzats de 16 mm de Ø i 500 mm de longitud sobre dau de 

formigó (H-250) de 0'40 x 0'40 x 0'70. 

 

• COLUMNA de la casa IEP, o semblant de 6m d'altura de la sèrie CIL 

Descripció: CIL 6 M DIAM.127 AMB BRAÇ SUPERIOR I FINAL DISC TAPAT (Ref:CIL60127-105)  

Materials:  

- Fust tubular en xapa d'acer al carboni. 

- Placa de seient en xapa d'acer embotida.  

Acabat: 

- Galvanitzat per immersió en calent. 

Construcció: 

- Tub de secció circular fabricat en un sol tram amb porta de registre enrasada i placa 

embotida. 

Fixació lluminària: 

- Braç superior de Ø 60mm. 

 

Producte homologat per Aenor; IP.3X; IK.10. 

Les columnes aniran proveïdes dels seus corresponents perns d'ancoratge i porta de registre enrasada, amb 

caragol per a presa de terra i pletina per a subjecció d'accessoris. 

S'asseuran mitjançant perns d'ancoratge galvanitzats de 18 mm de Ø i 500 mm de longitud sobre dau de 

formigó (H-250) de 0'50 x 0'50 x 0'70. 

 

• BRAÇ MURAL funcional de la casa IEP,  o semblant de la sèrie BM2 

Descripció: BM2 1500 D60 GV (Ref: 50-33815) 

Materials: 

- Braç: tub estructural d'acer. 

Acabat: 

- Galvanitzat per immersió en calent. 

Instal·lació: 



 

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 
 
  

 

- Per a terminació en columna  troncocònica o cilíndrica en Ø60. 

Observacions: 

- Angle d'inclinació 5º 

 

•  LLUMINÀRIA de la casa SOLITEC, o semblant model NAVIA G-A-NAVIAG-75-N-C 12362  

Lluminària de la casa SOLITEC, model NAVIA G-A-NAVIAG-75-N-C12362 de 75W de potència, o similar i de 

les següents característiques:  

- temperatura de color neutre (± 4000ºK);  

- regulació de brillantor per microprocessador;  

- protecció lluminària a través de sensor de temperatura;  

- sistema de temporització per a regulació de la lluminositat en funció del temps d'encesa;  

- se servirà amb 7 m de cablejat de 3x2,5 mm2 (0,6 / 1kV). 

 

MATERIALS: 

Material del dissipador: injecció d'alumini. 

Acabat del dissipador: coberta acrílica. 

Finestra òptica: vidre temperat. 

Sistema d'ancoratge: arpa a tub amb rotació regulable. 

Lluminària classe I; IP 66; IK 0,9. 

 

• LLUMINÀRIA de la casa SOLITEC, o semblant model NAVIA G-A-NAVIAG-60-N-C 12362  

Lluminària de la casa SOLITEC, model NAVIA G-A-NAVIAG-60-N-C12362 de 60W de potència, o similar i de 

les següents característiques:  

- temperatura de color neutre (± 4000ºK);  

- regulació de brillantor per microprocessador;  

- protecció lluminària a través de sensor de temperatura;  

- sistema de temporització per a regulació de la lluminositat en funció del temps d'encesa;  

- se servirà amb 7 m de cablejat de 3x2,5 mm2 (0,6 / 1kV). 

 

MATERIALS: 

Material del dissipador: injecció d'alumini. 

Acabat del dissipador: coberta acrílica. 

Finestra òptica: vidre temperat. 

Sistema d'ancoratge: arpa a tub amb rotació regulable. 
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Lluminària classe I; IP 66; IK 0,9. 

 

• LLUMINÀRIA de la casa SOLITEC, o semblant model NAVIA P-A-NAVIAP-45-N-C 12362  

Lluminària de la casa SOLITEC, model NAVIA P-A-NAVIAP-45-N-C12362 de 45W de potència, o similar i de 

les següents característiques:  

- temperatura de color neutre (± 4000ºK);  

- regulació de brillantor per microprocessador;  

- protecció lluminària a través de sensor de temperatura;  

- sistema de temporització per a regulació de la lluminositat en funció del temps d'encesa;  

- se servirà amb 7 m de cablejat de 3x2,5 mm2 (0,6 / 1kV). 

 

MATERIALS: 

Material del dissipador: injecció d'alumini. 

Acabat del dissipador: coberta acrílica. 

Finestra òptica: vidre temperat. 

Sistema d'ancoratge: arpa a tub amb rotació regulable. 

Lluminària classe I; IP 66; IK 0,9. 

 

• LLUMINÀRIA de la casa IEP, o semblant model ATIK HID 

Lluminària Simon ATIK HID, model M, fixació post-top, coberta esfèrica, difusor de metacrilat d'alta 

resistència a l'impacte, transparent i pla. Amb 5 m de precablejat, amb equip  electromagnètic, tensió 

d'alimentació 230 VAC / 50 Hz, òptica vial i sense regulació. Lluminària Classe I, IP65 i IK09. Acabat 

estàndard en color Simon GYDECO. 

MATERIALS: 

- Cos: Fosa injectada d'alumini 

- Coberta: Alumini 

- Sistema de tancament: Alçaprems de fosa injectada d'alumini 

- Sistema de fixació: Fosa injectada d'alumini 

- Difusor: Transparent, metacrilat d'alta resistència a l'impacte 

- Reflector: Alumini anoditzat 

 

Descripció i referències: 

- Descripció: ATIRF 1XSE70 E27 P09F GY9007 ATC PL (Ref: 50-85701) 

- Descripció: ATISF 1XSE100 E40 L06F GY9007 ATC PL (Ref: 50-85868) 
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10 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

10.1 QUADRES ELÈCTRICS 

 
Les referències a marques determinades que conté aquesta memòria o pressupost adjunt ho són als únics 

efectes de que els licitadors, per remissió a la marca, coneguin les característiques tècniques equivalents o 

similars del producte que es pretén adquirir, ja que d'aplicar els apartats 3 i 4 de l'art. 117 del TRLCSP 

s'introduiria una excessiva complexitat i normativa d'homologació. 

Al lloc indicat en els plànols adjunts s'instal·laran armaris d'Enllumenat Públic de les següents 

característiques. 

10.1.1 Armaris nous:  

Cada armari per a enllumenat públic constarà de dos mòduls; un en què s'instal·laran els borns d'escomesa, 

els fusibles i l'equip de mesura de la instal·lació i un altre en què s'instal·laran el quadre de comandament i 

protecció de la instal·lació i el sistema de control centralitzat i comunicacions. 

 
Els requisits de qualitat, el termini de garantia, la documentació a subministrar del quadre, la identificació, els 

assajos a realitzar i les característiques constructives d'aquest compliran les especificacions tècniques que 

s'indiquen a continuació. 

 
10.1.1.1- REQUISITS DE QUALITAT 

Construïts en sèrie per fabricants homologats segons ISO 9000/2000, seguint les actuals Directrius Europees 

i que disposin de marcat CE. 

 

Han de complir a més a més tot allò que s'ha prescrit en l'actual REBT, el Reial Decret 842/2002, Les 

Normes Autonòmiques de Balears, les Normes i Plec de Condiciones Particulars del Ajuntament d'Inca i les 

Normes particulars de la Companyia Distribuïdora. 

 

Compliran així mateix les especificacions establertes quant a dimensions màximes exteriors, disposició 

d'elements i esquemes de potència i comandament. 

 

S'empraran materials normalitzats per l'Ajuntament d'Inca amb la finalitat de facilitar el seu posterior 

manteniment. Tots els quadres han d'estar programats i verificats en fàbrica, fins i tot les comunicacions i 

llestos per funcionar. 
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10.1.1.2.- GARANTIA 

Els quadres han de tenir una garantia mínima de 2 anys des de la data de fabricació davant qualsevol 

deficiència imputable al fabricant. 

 

10.1.1.3.- DOCUMENTACIÓ A SUBMINISTRAR AMB CADA QUADRE  

A l'Interior del quadre 

Caragolada en interior del mòdul d'abonat esquemes de potència i maniobra en format A3 vertical plastificat. 

Dins la caixa general de protecció instruccions de connexionat, verificació i posada en tensió 

 
En un sobre plastificat a l'exterior del quadre 

• Esquemes de potència, maniobra i topogràfic en format A3 o reduït A4. 

•  Manual de posada en funcionament, amb instruccions de programació del terminal de control, 

terminals de comunicacions, etc… 

•  Full de verificació i manual del Comptador de la Companyia subministradora. 

•  Manual del protector de sobretensió. 

•  Full de garantia del quadre.  

 

10.1.1.4.- IDENTIFICACIÓ DELS QUADRES 

- Identificació de la marca del fabricant a l'exterior dels quadres. 

- Etiqueta identificadora a l'interior de cada quadre amb les dades següents: 

- Marcat CE 

- Número de fabricació. 

- Tensió de treball. 

- Potència nominal. 

- Verificació del control de qualitat. 

- Data de fabricació. 

 

10.1.1.5.- FABRICACIÓ, PROGRAMACIÓ, VERIFICACIÓ I ASSAJOS  

La fabricació haurà d'estar assegurada d'acord amb la Norma UNE 9000:2000 

 

Els quadres s'hauran d'entregar acabats, programats fins i tot amb comunicacions i llestos per funcionar. 

- Assajos tipus (realitzats sobre els armaris tipus i vàlids per a tota la gamma): 

- Verificació dels límits d'escalfament. 

- Verificació del grau de protecció. 
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- Assajos de rutina (realitzats per a cadascun dels armaris): 

- Inspecció de tots els conjunts. 

- Inspecció del cablejat. 

- Verificació de prova en buit, en tensió. 

- Verificació del funcionament elèctric. 

- Verificació de comprovació mecànica de l'aparamenta. 

- Verificació de la resistència d'aïllament. 

107.1.1.6.- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

GRAU DE PROTECCIÓ 

Mòduls de caixa seccionadora, escomesa i abonat: IP65, IK10 

 
DIMENSIONS MÀXIMES: 

 
Els quadres tindran unes dimensions exteriors màximes (inclosa la bancada de 300 mm) de 1650 x 1080 x 

320 mm (alt x ample x fons).  

 

ENVOLTANT EXTERIOR: 

- Planxa d'acer inoxidable qualitat mínima Norma AISI-304 de 2 mm de gruix. 

- Pintura exterior color Ral 7032 de poliuretà bicomponent amb acabat porcelanosa antigrafiti 

MAXURETHANE 2C. 

- Sostre vessant d'aigües per a la protecció contra la pluja. 

- Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable amb suport de bloqueig per cadenat. 

- Claus estàndard: Mòdul de companyia elèctrica distribuïdora tipus ABSA 220. Mòdul d'abonat tipus 

ABSA 220. 

- Armelles de transport desmuntables per a col·locació de caragol rasurat un cop situat el quadre elèctric. 

- Plantilla empotrable d'acer inoxidable per instal·lar rasant en la fonamentació amb ancoratge  i perns 

M16. 

- Bancada de 300 mm d'acer inoxidable per a muntatge sobre la plantilla empotrable i amb perns M16. 

- Portes encastades i plegades al seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a 
connexions del conductor de terra. 

 

MÒDUL D'ESCOMESA: 

- Escomesa segons les Normes de la companyia elèctrica distribuïdora. 

- Equip de mesura de tarifa unificada normalitzada per la companyia elèctrica distribuïdora. 
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-  L'equip de mesura disposarà de comunicacions amb el Sistema de Control Centralitzat amb un Bus 485 

i protocol de comunicacions establert per l'Ajuntament d'Inca. 

 

MÒDUL D'ABONAT 

- Tota l'aparamenta estarà protegida amb caixes de doble aïllament. 

- L'aparamenta haurà de ser de primeres marques i fabricants normalitzats per l'Ajuntament. 

- Espai amb caixa precintable i cablejat per a ICP 

- Interruptor general corba ICPM de 63 A i 15 kA de poder de tall. 

- Contactor general de 63 A en AC1. 

- Disposaran de sis línies com a màxim d'alimentació a punts de llum, que estaran protegits 

individualment amb tall omnipolar contra sobrecàrregues i curtcircuits amb interruptors magnetotèrmics 

de 10 kA de poder de tall, i contra corrents de defecte a terra amb diferencials de 300 mA de sensibilitat. 

- Disposaran d'una línia addicional per a usos diversos, protegida amb tall omnipolar contra 

sobrecàrregues i curtcircuits amb interruptors magnetotèrmics de 10 kA de poder de tall, i contra 

corrents de defecte a terra amb diferencials de 300 mA de sensibilitat. 

- Protector contra sobretensions permanents. 

- Disposarà de descarregadors contra sobretensions transitòries de classe II. 

- Disposarà d'enllumenat interior amb fluorescent estanc.   

- Disposarà com a mínim d'una presa de corrent per a ús de manteniment,  amb diferencial de 300mA de 

sensibilitat. 

- Cablejat de potència 3 x 400 / 230 V. 

� Escomesa, cable afumex rígid 750 V. de la secció necessària segons Normes CIA. Mínim 

4x16 mm2. 

� Línia general, cable Afumex flexible 750 V. secció necessària per a la intensitat nominal. 

Mínim 4x16 mm2. 

� Línies de sortida a punts de llum, cable Afumex flexible 750 V. secció necessària per a la In. 

Mínim 4x6 mm2. Colors Negre, Marró i Gris per a les fases actives i Blau clar per al neutre.  

� Cablejat de maniobra i circuits complementaris a 230 V. 50 Hz. Cable Afumex flexible d'1,5 

mm2. Color Negre per a la fase activa i Blau clar per al Neutre. 

� Cablejat de control. (terminal, circuits de mesura i control, comunicacions, etc.) Cable Afumex 

flexible d'1,5 mm2. Color Rojo. 

- Premsaestopa de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida. 

- Borns de connexió de línies de sortides de mínim 35 mm2.     
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SISTEMA DE COMANDAMENT I CONTROL CENTRALITZAT 

 
- Els centres de comandament han de disposar dels Terminals de Control i Comunicacions adequats per 

formar part del Sistema de Comandament i Control Centralitzat establert per l'Ajuntament d'Inca. 

- Els centres de comandament han de disposar dels accessoris elèctrics i el cablejat auxiliar necessari 

per al correcte funcionament del Control Centralitzat. 

 
Característiques del Terminal de Control: 

 
- Disposarà de comunicacions amb el Sistema de Control Centralitzat amb protocol de comunicacions 

establert per l'Ajuntament d'Inca 

 
Ha de disposar com a mínim dels elements següents: 
 

Terminal de control: 
 

- Rellotge astronòmic amb càlcul diari de l'orto i ocàs i canvi automàtic d'hora hivern/estiu. 

- Possibilitat de correcció de ± 120 minuts sobre les hores de l'orto i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys. 

- 4 Relens de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes. 

- 3 Entrades de tensió i 3 d'intensitat per a la lectura de paràmetres: Tensió, intensitat, potència i energia. 

- 8 Entrades digitals per a lectura de: Trets de proteccions, selector manual, lectura fotocèl·lula, etc. 

- 1 Entrada analògica 4 - 20 mA. per a control de lluminositat, temperatura, etc. 

- 2 Canals de comunicacions RS232/RS485. 

- 1 Canal Ethernet 

 
Terminals de comunicacions. 
 
- Mòdems de telefonia mòbil GSM-GPRS. 

- Mòdem dual Band 900/1800 MHz GSM. 

- Potència de sortida 2 W per a GSM 900 i 1 W per a GSM 1800. 

 
10.1.2 Remodelació Armaris Existents:  

Es mantindrà l'envoltant i el mòdul en què es troben instal·lats els borns d'escomesa, els fusibles i l'equip de 

mesura de la instal·lació, i se substituirà el mòdul en què s'ubica el quadre de comandament i protecció de la 

instal·lació actual per un mòdul d'idèntiques característiques a què s'instal·larà als armaris nous descrits 

anteriorment. 
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10.2 LÍNIES I CONDUCTORS 

La tensió de servei serà la de 230/400V. 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SUBTERÀNIA 

A la instal·lació elèctrica subterrània, s'empraran cables de coure unipolars o multipolars de tensió assignada 

0,6/1 kV i aïllats amb polietilè reticulat (XLPE) o amb policlorur de vinil (PVC) i amb coberta exterior de 

policlorur de vinil. Els cables tindran les característiques especificades a la UNE 21123. 

Les línies de sortida del quadre general seran cuadrifilares-trifàsiques de secció indicada en plans (secció 

mínima 6mm2). 

A fi de protegir els conductors, aquests es col·locaran a l'interior de tubs corrugats de doble paret, llisa la 

interior i corrugada l'exterior, fabricats amb poliofelinas i soldats per termofusió, amb guia d'acer incorporada, 

de 75 mm de Ø exterior i 60 mm de Ø interior, i capaços de suportar una pressió a compressió de 4,6 kN. Els 

tubs s'instal·laran al fons de rases practicades a aquest efecte i tant els tubs com la seva instal·lació 

compliran les especificacions indicades a la ITC-BT-21, havent de complir les característiques i diàmetres 

indicats en les taules 8 i 9 de l'esmentada instrucció. Els tubs aniran enterrats a una profunditat mínima de 

0'45 m del nivell del sòl sota les vorades i les voreres, i a una profunditat mínima de 0,60 m en els 

encreuaments de calçada, en els quals es deixarà un tub de reserva. S'instal·laran com a mínim 2 tubs quan 

aquests discorrin sota la vorada o la vorera i 4 tubs en els encreuaments de calçada. 

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables d'enllumenat exterior, situada 

a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 

 

A l'interior de cada columna s'instal·laran caixes portafusibles per efectuar la connexió de les lluminàries a la 

xarxa d'enllumenat públic. Les esmentades caixes seran del tipus EMM 20 o similar, trifàsiques i amb born de 

neutre. 

En els llums que necessitin equips, aquests aniran muntats en les pròpies lluminàries. 

 

Els conductors a instal·lar a l'interior de les columnes per ascendir des de les caixes portafusibles situades a 

la base de les mateixes fins a les lluminàries, seran de coure, multipolars, de tensió assignada 0,6/1 kv i 

tindran les característiques especificades en la Norma UNE 21123. seva secció serà de 2'5 mm2. 

A fi de protegir les línies que alimenten els focus lluminosos de les lluminàries, s'instal·laran fusibles de 5A a 

l'interior de les caixes de connexió instal·lades a les columnes. 

Tant la portella de registre de la columna, com la caixa de connexió a instal·lar en el seu interior, s'instal·laran 

com a mínim a 30 cm. del sòl. 
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En tots els canvis de direcció i al costat del peu de cada columna es col·locarà una arqueta de registre de 

40x40x50cm; a les cruïlles de calçada les arquetes seran de 60x60x80 cm. Les arquetes, normalitzades per 

l'Ajuntament d'Inca, seran de fosa dúctil i marcat EN124, de classe C-250. Sobre la tapa es gravaran línies en 

quadrícula que la facin antilliscant i es gravarà el text següent: "Ajuntament d'Inca" i "Enllumenat Públic". 

Aquestes arquetes s'aprofitaran per col·locar els elèctrodes de posada a terra de la instal·lació. 

 

En els plànols adjunts poden apreciar perfectament les dimensions de les rases, així com la col·locació dels 

tubs i el farciment de les mateixes. 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AÈRIA 

A la instal·lació elèctrica aèria s’utilitzaran cables de coure multipolars trenats cablejats a dreta (Z) de tensió 

assignada 0'6/1 kv i aïllats amb polietilè reticulat (R). Els cables tindran les característiques especificades en 

la UNE 21030-2. 

Les línies de sortida del quadre general seran quadrifilars-trifàsiques de secció indicada en plans. 

La instal·lació estarà constituïda per cables sobre façana. La secció mínima a utilitzar, per a tots els 

conductors inclús el neutre, serà de 4 mm2. En línies trifàsiques de secció superiors a 10 mm2, la secció del 

neutre serà com a mínim la meitat de la secció de fase.  

Per a xarxes de control i auxiliars s’utilitzaran sistemes i materials similars per a circuits d’alimentació, la 

secció mínima dels conductors serà de 2,5 mm2. 

El règim de distàncies respecte el sòl, finestres, terrasses, balcons, etc, així com les condicions de creuament 

i paral·lelismes, es complirà amb el que estableix la ITC BT 06. 

El cable d’instal·lació habitual serà del tipus RZ. En el cas de què en algun punt la xarxa s’instal·li a l’interior 

de tub o canal protector, es podran utilitzar cables del tipus VV-K o RV-K.  

El tub o canal serà de les característiques indicades a la ITC BT 21 per a canalitzacions fixes en superfície, 

sempre que l’altura sigui superior a 2,5 metres y a les característiques indicades a la ITC BT 11 per altures 

inferiors. 

Sistema de 
instal·lació 

Sistema de canalització (qualitat mínima) Cable 

Aeri sobre 

façana 

al
tu

ra
 <

 2
,5

 m
 

Tub 4421 No 

propagador de 

la flama 

Compressió forta (4), 

Impacte fort (4), 

Propietats elèctriques: 

Aïllant / continuïtat 

elèctrica UNE EN 

50086-2-1 

VV-

K 

RV-

K 

RZ 

Cable de tensió assignada 

0,6/1KV, amb conductor de 

coure classe 5 (-K), 

aïllament i coberta de 

policlorur de vinil (VV) 

UNE 21123-1 
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Cable de tensió assignada 

0,6/1KV, amb conductor de 

coure classe 5 (-K), 

aïllament de poletilè 

reticulat (R) i coberta de 

policlorur de vinil (V) UNE 

21123-2 
Canal no 

propagador de 

la flama 

Impacte 6J, No 

propagador de la flama, 

Propietats elèctriques: 

Aïllant / continuïtat 

elèctrica, UNE EN 

50085 

Cable de tensió assignada 

0,6/1KV, amb coberta 

aïllant de polietilè reticulat 

(R) i conductors de coure 

cablejats a dreta (Z) UNE 

21030-2 

Tub 4321 No 

propagador de 

la flama 

Compressió forta (4), 

Impacte mig (3), 

Propietats elèctriques: 

Aïllant / continuïtat 

elèctrica UNE EN 

50086-2-1 

  

Canal no 

propagador de 

la flama 

No propagador de la 

flama, Propietats 

elèctriques: Aïllant / 

continuïtat elèctrica, 

UNE EN 50085 

VV-

K 

RV-

K 

  

al
tu

ra
>
 2

,5
 m

 

Sense canalització RZ 

Cable de tensió assignada 

0,6/1KV, amb coberta 

aïllant de polietilè reticulat 

(R) i conductors de coure 

cablejats a dreta (Z) UNE 

21030-2 

 

Els equips elèctrics per a muntatge exterior posseiran un grau de protecció mínim IP54, segons UNE 20.324 i 

IK8 segons UNE-EN-50.102, i aniran muntats a una altura mínima de 2,5m sobre el nivell del sòl; les 

entrades i sortides de cables seran per la part inferior de l'envoltant. 

També poden apreciar-se en els adjunts Plànols i esquemes elèctrics tots els detalls de línies, situació de 

receptors, intensitat a suportar per les línies, voltatge, caigudes de tensió, etc. 

 

10.3 PRESA DE TERRA 

La instal·lació de presa de terra s'efectuarà mitjançant cable de coure despullat de 35 mm2 de secció, 

col·locat en els fons de les rases per a allotjament dels tubs de protecció dels conductors. Aquest cable 

s'unirà mitjançant terminals, borns o caragols de llautó als elèctrodes de presa de terra a instal·lar. Els 
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esmentats elèctrodes estaran constituïts per picots de ferro galvanitzat recobertes de coure d'1'4 cm. de Ø i 

1'5 m de longitud i s'instal·laran un cada cinc columnes com a màxim, i sempre en la primera i última 

columna. La connexió de la columna amb el cable de presa de terra s'efectuarà mitjançant conductor de 

coure aïllat de 0´6/1KV de tensió nominal assignada, amb recobriment de color verd-groc i 16 mm2 de secció. 

A fi d'aconseguir que la resistència a terra de la instal·lació sigui inferior a 80 Ω, s'ha previst la col·locació 

dels elèctrodes de posada a terra indicats en els plànols adjunts. 

En cas de no aconseguir amb aquesta mesura aconseguir dita resistència òhmica, s'afegiran més elèctrodes 

fins a aconseguir-ho. 

 

11 JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT RD 1890/2008 D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS 

D'ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

• calçada 8 m 

 Classificació de la via i selecció de la classe d’enllumenat 

Adoptant com a criteri principal per la seva classificació la velocitat de circulació i d'acord amb la TAULA 1 de 

la ITC-EA-02, s'obté la següent classificació:  

  

Classificació D  

Tipus de via Baixa velocitat  

Velocitat trànsit rodat 5 < v <30 km/h  
 

Adoptant com a criteri el tipus de via i d'acord amb la TAULA 4 de la ITC-EA-02 s'estableix la classe 

d'enllumenat a in s talar.  

  

Situació Projecte D3-D4  

Tipus de via 

Carrers residencials sub-
urbans amb voreres per als 
vianants, amb un trànsit de 
vianants i ciclistes normal 

Classe d'enllumenat triat S2 > S3 / S4 mínim exigit 
 

 

Requisits fotomètrics aplicables en funció de la classe d'enllumenat triat.  

D'acord amb la TAULA 8 de la ITC-EA-02 els valors mínims que s'han d'obtenir són els següents:  

 Il·luminació mitjana mínima (Lux) ≥ 10 Lux  

Il·luminació mínima (Lux) ≥ 3 Lux  
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Uniformitat global (Uo) no s'exigeix  
 

En l'Annex I (Estudi luminotècnic) es justifica el compliment dels valors indicats. 

 

• Característiques llums i lluminàries seleccionades i la seva disposició. 

Tipus Lluminària: Solitec NaviaP A NaviaP-45-N-C12362 
Tipus Llum: LED 45W / 35W 
Flux Lluminós Lluminària: 4906 lm / 3746 lm 
Flux Lluminós Llum: 5246 lm / 4006 lm 

Rendiment (�): 93% > 55% (Taula 1 ITC-EA-04) 
FHSinst: 1,00% ≤ 15% (Taula 2 ITC-EA-03 (zona tipus E3)) 
Eficàcia Lluminosa Llum: 109,02 > 90 lm / W 
Factor de manteniment: 0,85 
Disposició Lluminàries: Unilateral (H = 7m) 
Classe índex enlluernament: D4 
 

• EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Eficiència energètica (ε) = 53,30 (m2 x lux / W) 
Índex d'eficiència energètica (Iε) = 5,92 
Índex de consum energètic (ICE) = 0,169 
Qualificació energètica: A 
 

• calçada 12 m 

 Classificació de la via i selecció de la classe d’enllumenat 

Adoptant com a criteri principal per la seva classificació la velocitat de circulació i d'acord amb la TAULA 1 de 

la ITC-EA-02, s'obté la següent classificació:  

  

Classificació D  

Tipus de via Baixa velocitat  

Velocitat trànsit rodat 5 < v <30 km/h  
 

Adoptant com a criteri el tipus de via i d'acord amb la TAULA 4 de la ITC-EA-02 s'estableix la classe 

d'enllumenat a in s talar.  

  

Situació Projecte D3-D4  

Tipus de via 

Carrers residencials sub-
urbans amb voreres per als 
vianants, amb un trànsit de 
vianants i ciclistes normal 

Classe d'enllumenat triat S2 > S3 / S4 mínim exigit 
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Requisits fotomètrics aplicables en funció de la classe d'enllumenat triat.  

D'acord amb la TAULA 8 de la ITC-EA-02 els valors mínims que s'han d'obtenir són els següents:  

 Il·luminació mitjana mínima (Lux) ≥ 10 Lux  

Il·luminació mínima (Lux) ≥ 3 Lux  

Uniformitat global (Uo) no s'exigeix  
 

En l'Annex I (Estudi luminotècnic) es justifica el compliment dels valors indicats. 

 

• Característiques llums i lluminàries seleccionades i la seva disposició. 

Tipus Lluminària: Solitec NaviaG A NaviaG-60-N-C12362 
Tipus Llum: LED 60W / 45 W 
Flux Lluminós Lluminària: 6543 lm / 4906 lm 
Flux Lluminós Llum: 6996 lm / 5246 lm 

Rendiment (�): 93% > 55% (Taula 1 ITC-EA-04) 
FHSinst: 1,00% ≤ 15% (Taula 2 ITC-EA-03 (zona tipus E3)) 
Eficàcia Lluminosa Llum: 109,05 > 90 lm / W 
Factor de manteniment: 0,85 
Disposició Lluminàries: Unilateral (H = 7m) 
Classe índex enlluernament: D4 
 

• EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Eficiència energètica (ε) = 66,00 (m2 x lux / W) 
Índex d'eficiència energètica (Iε) = 7,02 
Índex de consum energètic (ICE) = 0,142 
Qualificació energètica: A 
 

• calçada 14 m 

 Classificació de la via i selecció de la classe d’enllumenat 

Adoptant com a criteri principal per la seva classificació la velocitat de circulació i d'acord amb la TAULA 1 de 

la ITC-EA-02, s'obté la següent classificació:  

 Classificació D  

Tipus de via Baixa velocitat  

Velocitat trànsit rodat 5 < v <30 km/h  
 

Adoptant com a criteri el tipus de via i d'acord amb la TAULA 4 de la ITC-EA-02 s'estableix la classe 

d'enllumenat a in s talar.  
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Situació Projecte D3-D4  

Tipus de via 

Carrers residencials sub-
urbans amb voreres per als 
vianants, amb un trànsit de 
vianants i ciclistes normal 

Classe d'enllumenat triat S2 > S3 / S4 mínim exigit 
 

 

Requisits fotomètrics aplicables en funció de la classe d'enllumenat triat.  

D'acord amb la TAULA 8 de la ITC-EA-02 els valors mínims que s'han d'obtenir són els següents:  

 Il·luminació mitjana mínima (Lux) ≥ 10 Lux  

Il·luminació mínima (Lux) ≥ 3 Lux  

Uniformitat global (Uo) no s'exigeix  
 

En l'Annex I (Estudi luminotècnic) es justifica el compliment dels valors indicats. 

 

• Característiques llums i lluminàries seleccionades i la seva disposició. 

Tipus Lluminària: Solitec NaviaG A NaviaG-80-N-C12362 
Tipus Llum: LED 80W / 50 W 
Flux Lluminós Lluminària: 8805 lm / 5452 lm 
Flux Lluminós Llum: 9415 lm / 5830 lm 

Rendiment (�): 93% > 55% (Taula 1 ITC-EA-04) 
FHSinst: 1,00% ≤ 15% (Taula 2 ITC-EA-03 (zona tipus E3)) 
Eficàcia Lluminosa Llum: 110,06 > 90 lm / W 
Factor de manteniment: 0,85 
Disposició Lluminàries: Unilateral (H = 7m) 
Classe índex enlluernament: D4 
 

• EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Eficiència energètica (ε) = 63 (m2 x lux / W) 
Índex d'eficiència energètica (Iε) = 6,42 
Índex de consum energètic (ICE) = 0,156 
Qualificació energètica: A 
 

Règim de funcionament previst i descripció dels sistemes d'accionament i de regulació del nivell 

lluminós  

El règim de funcionament serà el determinat entre el ocàs i el crepuscle de cada dia.  

El quadre existent disposarà d'un rellotge astronòmic per al control automàtic de l'encesa i apagat de la 

instal·lació respecte a la sortida i posta de sol.  
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Mesures adoptades per a la mesura de l'eficiència i estalvi energètic, així com per a la limitació de la 

resplendor lluminosa nocturna i reducció de la llum intrusa o molesta.  

Amb la finalitat d'estalviar energia, disminuir la resplendor lluminosa nocturna i limitar la llum molesta a certes 

hores de la nit, es reduirà el nivell d'il·luminació mitjançant l'entrada en funcionament del sistema de 

temporització dels nivells de brillantor incorporat a cada lluminàries.  

S'ha previst que les lluminàries a partir de la quarta hora d'encesa, disminueixin el seu nivell de brillantor 

entre el 62,5% i el 77% aproximadament. 

En els tres carrers un cop aplicada la reducció del nivell de brillantor proposta, s'aconsegueix que la classe 

d'enllumenat a instal·lar sigui com a mínim S3 en calçada, classes admeses per a totes les situacions del 

projecte. 

 

12 PREVISIÓ DE POTÈNCIA 

  Ud Tipus lluminària Potència [w] 
Potència 

instal·lada [w] 
Factor de 
correcció 

Potència de 
càlcul [w] 

QUADRE AX 

LÍNIA 1 2 ATIRF 1XSE70 70 140 1,8 252 

  32 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 1.920 1 1.920 

  
Total Línia 1 2.060   2.172 

  
LÍNIA 2 3 ATIRF 1XSE70 70 210 1,8 378 

  26 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 1.560 1 1.560 

  
Total Línia 2 1.770   1.938 

  

LÍNIA 3 6 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 270 1 270 

  4 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 240 1 240 

  
Total Línia 3 510   510 

              

LÍNIA 4 9 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 540 1 540 
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Total Línia 4 540   540 

  
TOTAL INSTAL·LACIÓ 5.160 

       

  Ud Tipus lluminària Potència [w] 
Potència 

instal·lada [w] 
Factor de 
correcció 

Potència de 
càlcul [w] 

QUADRE AQ 

LÍNIA 1 25 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 1.500 1 1.500 

  
Total Línia 1 1.500   1.500 

  

LÍNIA 2 6 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 270 1 270 

  10 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 600 1 600 

  11 ATIRF 1XSE70 70 770 1,8 1.386 
  

Total Línia 2 1.640   2.256 
  

LÍNIA 3 26 ATIRF 1XSE70 70 1.820 1,8 3.276 
  

4 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 240 1 240 

  
Total Línia 3 2.060   3.516 

  
TOTAL INSTAL·LACIÓ 7.272 

       

  Ud Tipus lluminària Potència [w] 
Potència 

instal·lada [w] 
Factor de 
correcció 

Potència de 
càlcul [w] 

QUADRE AW 

LÍNIA 1 8 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 360 1 360 

  2 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 120 1 120 
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Total Línia 1 480   480 
  

LÍNIA 2 23 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 1035 1 1035 

  2 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 120 1 120 

  
Total Línia 2 1.155   1.155 

  

LÍNIA 3 15 
NATH ISTANIUM 
RE de 58W o 

similar 
45 675 1 675 

  13 Vuitcentista 70 910 1,8 1638 
  

Total Línia 3 1.585   2.313 
  

LÍNIA 4 13 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 585 1 585 

  13 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 780 1 780 

  11 Vuitcentista 70 770 1,8 1386 
  

Total Línia 4 2.135   2.751 
  

TOTAL INSTAL·LACIÓ 6.699 

      

 
 
 
 

  Ud Tipus lluminària Potència [w] 
Potència 

instal·lada [w] 
Factor de 
correcció 

Potència de 
càlcul [w] 

QUADRE BK 

LÍNIA 1 27 Vuitcentista 70 1890 1,8 3402 

  
Total Línia 1 1.890   3.402 

  
LÍNIA 2 22 Vuitcentista 70 1540 1,8 2772 

  
Total Línia 2 1.540   2.772 

  
LÍNIA 3 12 Vuitcentista 70 840 1,8 1512 
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Total Línia 3 840   1.512 

  
TOTAL INSTAL·LACIÓ 7.686 

       

  Ud Tipus lluminària Potència [w] 
Potència 

instal·lada [w] 
Factor de 
correcció 

Potència de 
càlcul [w] 

QUADRE BB 

LÍNIA 1 28 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 1260 1 1260 

  13 Vuitcentista 70 910 1,8 1638 

  
Total Línia 1 2.170   2.898 

  
LÍNIA 2 2 Vuitcentista 70 140 1,8 252 

  
Total Línia 2 140   252 

  

LÍNIA 3 18 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 810 1 810 

  2 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 120 1 120 

  4 Vuitcentista 70 280 1,8 504 
  

Total Línia 3 1.210   1.434 
  

TOTAL INSTAL·LACIÓ 4.584 

       

  Ud Tipus lluminària Potència [w] 
Potència 

instal·lada [w] 
Factor de 
correcció 

Potència de 
càlcul [w] 

QUADRE 10 

LÍNIA 1 33 ILUCA 200 6600 1,8 11880 
  3 Vuitcentista 70 210 1,8 378 

  
Total Línia 1 6.810   12.258 

  

LÍNIA 2 19 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 855 1 855 
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  3 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 180 1 180 

  9 Vuitcentista 70 630 1,8 1134 
  5 ATIRF 1XSE70 70 350 1,8 630 

  
Total Línia 2 2.015   2.799 

  
LÍNIA 3 10 ILUCA 200 2000 1,8 3600 
  4 Vuitcentista 70 280 1,8 504 
  5 ATIRF 1XSE70 70 350 1,8 630 

  1 LAMPELUNAS 400 400 1,8 720 
  

Total Línia 3 3.030   5.454 
  

TOTAL INSTAL·LACIÓ 20.511 

       

  Ud Tipus lluminària Potència [w] 
Potència 

instal·lada [w] 
Factor de 
correcció 

Potència de 
càlcul [w] 

QUADRE BL 

LÍNIA 1 2 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 90 1 90 

  18 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 1.080 1 1.080 

  5 Vuitcentista 70 350 1,8 630 
  8 ATIRF 1XSE70 70 560 1,8 1.008 

  
Total Línia 1 2.080   2.808 

  

LÍNIA 2 17 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 765 1 765 

  1 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 60 1 60 

  
Total Línia 2 825   825 

  

LÍNIA 3 28 ATIRF 1XSE70 70 1.960 1,8 3.528 
  

Total Línia 3 1.960   3.528 
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LÍNIA 4 1 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 45 1 45 

  20 Vuitcentista 70 1400 1,8 2520 
  

Total Línia 4 1.400   2.520 
  

TOTAL INSTAL·LACIÓ 9.681 
       

  Ud Tipus lluminària Potència [w] 
Potència 

instal·lada [w] 
Factor de 
correcció 

Potència de 
càlcul [w] 

QUADRE 11 

LÍNIA 1 16 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 960 1 960 

  4 ATISF 1XSE100 100 400 1,8 720 

  
Total Línia 1 1.360   1.680 

  

LÍNIA 2 13 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 780 1 780 

  10 ATISF 1XSE100 100 1000 1,8 1800 
  5 Vuitcentista 70 350 1,8 630 

  
Total Línia 2 2.130   3.210 

  

LÍNIA 3 19 
NAVIA P-A NAVIA 
P 45-N-C 12362 de 

45W o similar 
45 855 1 855 

  2 
NAVIA G-A NAVIA 
G 60-N-C 12362 o 

similar 
60 120 1 120 

  16 ATISF 1XSE100 100 1600 1,8 2880 

  
Total Línia 3 2.575   3.855 

  
TOTAL INSTAL·LACIÓ 8.745 

 
13 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

• La càrrega prevista per receptor es calcularà afectant la seva potència nominal amb un factor de 

correcció d'1,8.  

• La caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol dels receptors serà com a màxim de 3%.  
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• Un cop calculada la secció dels cables per caiguda de tensió es comprovarà que no sobrepassin la 

intensitat màxima que admet el conductor.  

Les fórmules aplicades són les següents: 

V

P
I

8,1·
=       

Sk

IL
cdt

·

·
=  

on:  

P:  potència en watts (W).  

I:  intensitat en amperes (A).  

V:  tensió del receptor (V)  

cdt:  Caiguda de tensió en volts per a sistema trifàsic equilibrat, en el cas de monofàsic es multiplica per 

dos (V).  

K:  Conductivitat del coure (56).  

L:  Longitud de línia (m).  

S:  Secció del conductor (mm²).  

Els resultats obtinguts queden especificats en els adjunts Plans. 

 
 
Inca, octubre de 2016      Vist i plau 
L’Enginyer tècnic municipal     El Batle-president 
 
 
 
 
Pere Mestre Rayó      Virgili Moreno Sarrió 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REMODELACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC INCA - ZONA 2                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL QUADRA AX QUADRE AVINGUDA COLOM (AX)                                      

SUBCAPITOL C.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT                                  

R.Q.E.       ud  Retirada quadre existent                                        

Desmuntatge i retirada quadre existent. Incloent, desconnex ió de les línies existents i transport a ma-

gatzem municipal.

1 1,00

1,000 95,00 95,00

R.C.A.A.     ml  Retirada cable coure aeri aïllat                                

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus trenat o RE) i transport a magatzem / aplec municipal

per a posterior transport a abocador autoritzat.

1,5 30,00 45,00

45,000 2,10 94,50

R.C.S.A.     ml  Retirada cable coure soterrat aïllat                            

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus soterrat) i transport a magatzem / aplec municipal.

1,1 25,00 27,50

27,500 1,70 46,75

R.LL.C.E.    ud  Reconnexió cables caixa fusibles columna existent               

Reconnex ió en caixa de fusibles base columna de neutre i fase de lluminària de columna, fins i tot re-

connexió de xarxa si cal.

1 1,00

1,000 19,00 19,00

D.LL.C.B.    ud  Retirada lluminària cacerola braç existent.                     

Desmuntatge de lluminària tipus cacerola de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

8 8,00

8,000 38,00 304,00

D.LL.B.      ud  Retirada lluminària estanca braç existent.                      

Desmuntatge de lluminària tipus estanca de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

2 2,00

2,000 38,00 76,00

D.LL.E.B.    ud  Retirada lluminària estanca bàcul existent.                     

Desmuntatge de lluminària tipus estanca de bàcul ex istent a conservar (inclou desmuntatge caixa re-

actància / fusibles i conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnex ió caixa de xarxa).

Colom 29 2,00 58,00

General Luque 9 9,00

67,000 29,00 1.943,00

R.COLUM.     ud  Retirada de columna i lluminària                                

Retirada de columna i lluminària ex istent amb reposició de pav iment existent i transport a magatzem /

aplec municipal.

5 5,00

5,000 48,00 240,00

TOTAL SUBCAPITOL C.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT 2.818,25
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REMODELACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC INCA - ZONA 2                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL C.2 OBRA CIVIL                                                      

ARQ.G        ud  Arqueta 60x60x80                                                

Arqueta de registre de 60x60x80 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x70

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

2 2,00

2,000 133,00 266,00

BO           ml  Vorada                                                          

Vorada formigó recte 50x15x25 cm, tipus C-5 bicapa, v ibrocomprimit, subministrat i col·locat, amb

juntes amorteradas (davant i darrere), amb morter de cp, amb pp de guals, rebaixos, biaixos i talls

amb màquina disc, fins i tot anivellaments i acabaments. Inclou aixecat de vorada ex istent, fins i tot

fonamentació i transport a lloc d'aplec dins de l'obra.

1 1,00

1,000 16,80 16,80

TOTAL SUBCAPITOL C.2 OBRA CIVIL........................................... 282,80

SUBCAPITOL C.3 NOVA INSTAL·LACIÓ                                               

Q.N.         ud  Quadre nou                                                      

Subministrament i instal·lació d'armari ARELSA o similar de comandament i comptadors constituït

per dues caixes amb recinte independent per a allotjament d'equip de mesura i quadre general ins-

tal·lació de les característiques indicades en la memòria del projecte, incloent sòcol de formigó per a

assentament armari.

1 1,000

1,000 7.122,00 7.122,00

L.A. 4X6     Ml. Línia aèria 4X6                                                 

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 25,000 37,500

37,500 7,81 292,88

L.4X16       Ml. Línia soterrada 4X16                                            

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x16

mm2 de secció.

1 25,000 25,000

25,000 7,41 185,25

L.4X6        Ml. Línia soterrada 4X6                                             

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.

1,1 25,000 27,500

27,500 3,04 83,60

CU35         Ml. Cable nu de 35mm2                                               

Subministrament i instal · lació de línia principal de terra mitjançant conductor nu de coure de 1x35

mm2 de secció, totalment muntat, instal·lat i en funcionament.

1 1,000

1,000 3,80 3,80

B.           Ml. Ampolla d'entroncament                                          

Ampolla d'entroncament subterrània.

1 1,000

1,000 95,00 95,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REMODELACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC INCA - ZONA 2                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

M.LL.L.45A.  ud  Instal·lació lluminària LED 45w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P 45-N-C 12362, de

tecnologia LED de 45 W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o simi-

lar IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connex ió caixa fusible-llumi-

nària i cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció,

connexió de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completa-

ment instal·lat i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

6 6,00

6,000 48,00 288,00

M.LL.L.60A.  ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC model NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, de tec-

nologia LED de 60W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o similar

IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connexió caixa fusible-lluminària i

cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció, connexió

de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completament instal·lat

i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

4 4,00

4,000 48,00 192,00

LED60VEB     ud  Lluminària tipus Navia vial extensiva 60w o similar en bàcul    

Subministrament i instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC o similar, model NAVIA G-A NA-

VIA G 60-N-C 12362 o similar, en bàcul ex istent a conservar, de tecnologia LED de 60W, totalment

muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved 1465 o similar, fusibles de 5A i conductor

de Cu 3x2, 5 mm2 de secció de 0,6 / 1 kV per a connex ió caixa fusibles amb lluminària. Connex io-

nat en caixa de fusibles, lluminària. Inclou petit material. Completament instal · lada i en funciona-

ment.

av d colom 2 29,000 58,000

general luque 1 9,000 9,000

67,000 419,00 28.073,00

I.OCA        Ud  Costos inspecció instal·lació                                   

Despeses d'inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons actual reglament.

1 1,00

1,000 250,00 250,00

FAÇANES AX   Ud  Rehabilitació façanes afectades per remodelació                 

Rehabilitació de façanes afectades per a les modificacions.

1 1,00

1,000 7.016,00 7.016,00

TOTAL SUBCAPITOL C.3 NOVA INSTAL·LACIÓ........................... 43.601,53

TOTAL CAPITOL QUADRA AX QUADRE AVINGUDA COLOM (AX) .................................................................... 46.702,58
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REMODELACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC INCA - ZONA 2                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL QUADRE AQ QUADRE C/ BLANQUERNA (AQ)                                       

SUBCAPITOL C.2.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT                                  

R.Q.E.       ud  Retirada quadre existent                                        

Desmuntatge i retirada quadre existent. Incloent, desconnex ió de les línies existents i transport a ma-

gatzem municipal.

c/ blanquerna 1 1,00

c/ v alella 1 1,00

2,000 95,00 190,00

R.C.A.A.     ml  Retirada cable coure aeri aïllat                                

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus trenat o RE) i transport a magatzem / aplec municipal

per a posterior transport a abocador autoritzat.

1,5 625,00 937,50

937,500 2,10 1.968,75

R.C.S.A.     ml  Retirada cable coure soterrat aïllat                            

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus soterrat) i transport a magatzem / aplec municipal.

1,1 50,00 55,00

55,000 1,70 93,50

D.LL.C.B.    ud  Retirada lluminària cacerola braç existent.                     

Desmuntatge de lluminària tipus cacerola de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

37 37,00

37,000 38,00 1.406,00

D.LL.B.      ud  Retirada lluminària estanca braç existent.                      

Desmuntatge de lluminària tipus estanca de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

6 6,00

6,000 38,00 228,00

D.B.M.E.     ud  Desmuntatge braç mural existent                                 

Desmuntage de braç mural existent. Inclou reparació de façana.

10 10,00

10,000 29,00 290,00

R.P.F.       ud  Retirada de pal de fusta                                        

Retirada de pal de fusta i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reposició de paviment amb

acabat igual al de la zona.

4 4,00

4,000 145,00 580,00

R.P.H.       ud  Retirada de pal de formigó                                      

Retirada de pal de formigó i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reposició de pav iment

amb acabat igual al de la zona.

1 1,00

1,000 525,00 525,00

R.P.P.F.     ud  Retirada de pal petit de fusta                                  

Retirada de pal petit de fusta i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reparació de façana.

4 4,00

4,000 48,00 192,00

TOTAL SUBCAPITOL C.2.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ
EXISTENT..........................................................................................

5.473,25
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SUBCAPITOL C.2.2 OBRA CIVIL                                                      

R.S.C.A.     ml  Rasa 0,6x0,3 en creuament calçada                               

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,6 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 4 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR-1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ miquel mir 2 10,00 20,00

c/ blanquerna 1 10,00 10,00

c/ antoni bestard 2 10,00 20,00

c/ de la perla 1 5,00 5,00

c/ st teresa 1 10,00 10,00

c/ maria pay eras 2 10,00 20,00

c/ st miquel 2 10,00 20,00

c/ antoni reure 2 11,00 22,00

127,000 56,00 7.112,00

ARQ          ud  Arqueta 40x40x50                                                

Arqueta de registre de 40x40x50 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x50

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

c/ antoni bestard 1 1,00

c/ santa teresa 1 1,00

c/ antoni reure 1 1,00

Pujades 24 24,00

27,000 85,00 2.295,00

M.M.         ud  Mazacota 0,5x0,5x0,7                                            

Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions 0,5 x0,5x0,7m realitzada

amb formigó en massa HM-20/B/25/l, v ibrat, amb perns d'ancoratge i tub de PE de 75mm fins ar-

queta de connex ió, fins i tot excavació, càrrega i transport a lloc d'apilament, selecció en obra i abo-

cament en pedrera, totalment acabada.

c/ antoni bestard 1 1,00

c/ santa teresa 1 1,00

c/ antoni reure 1 1,00

3,000 67,00 201,00

BO           ml  Vorada                                                          

Vorada formigó recte 50x15x25 cm, tipus C-5 bicapa, v ibrocomprimit, subministrat i col·locat, amb

juntes amorteradas (davant i darrere), amb morter de cp, amb pp de guals, rebaixos, biaixos i talls

amb màquina disc, fins i tot anivellaments i acabaments. Inclou aixecat de vorada ex istent, fins i tot

fonamentació i transport a lloc d'aplec dins de l'obra.

1 1,00

1,000 16,80 16,80

MAC          tn  MAC                                                             

Càrrega i transport a zona d'aplec intermedi; càrrega i transport a abocador gestor de residus de

construcció autoritzat, inclús taxa de gestió, amb part proporcional de càrrega, transport i cànon de

gestor de residus, amb lliurament a DF de factures d'entrada de material en gestor de residus.

c/ miquel mir 2 10,00 0,30 0,05 0,66 2.2                                             

c/ blanquerna 1 10,00 0,30 0,05 0,33 2.2                                             

c/ antoni bestard 2 10,00 0,30 0,05 0,66 2.2                                             

c/ de la perla 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

c/ st teresa 1 10,00 0,30 0,05 0,33 2.2                                             
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c/ maria pay eras 2 10,00 0,30 0,05 0,66 2.2                                             

c/ st miquel 2 10,00 0,30 0,05 0,66 2.2                                             

c/ antoni reure 2 11,00 0,30 0,05 0,73 2.2                                             

4,200 62,00 260,40

TOTAL SUBCAPITOL C.2.2 OBRA CIVIL........................................ 9.885,20

SUBCAPITOL C.2.3 NOVA INSTAL·LACIÓ                                               

Q.N.         ud  Quadre nou                                                      

Subministrament i instal·lació d'armari ARELSA o similar de comandament i comptadors constituït

per dues caixes amb recinte independent per a allotjament d'equip de mesura i quadre general ins-

tal·lació de les característiques indicades en la memòria del projecte, incloent sòcol de formigó per a

assentament armari.

1 1,000

1,000 7.122,00 7.122,00

L.A 4X16     Ml. Línia aèria 4X16                                                

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x16

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 145,000 217,500

217,500 11,20 2.436,00

L.A. 4X10    Ml. Línia aèria 4X10                                                

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x10

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 115,000 172,500

172,500 9,10 1.569,75

L.A. 4X6     Ml. Línia aèria 4X6                                                 

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 440,000 660,000

660,000 7,81 5.154,60

L.4X16       Ml. Línia soterrada 4X16                                            

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x16

mm2 de secció.

1,1 48,000 52,800

52,800 7,41 391,25

L.4X10       Ml. Línia soterrada 4X10                                            

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x10

mm2 de secció.

1,1 67,000 73,700

73,700 4,85 357,45

L.4X6        Ml. Línia soterrada 4X6                                             

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.

1,1 199,000 218,900

218,900 3,04 665,46

CU35         Ml. Cable nu de 35mm2                                               

Subministrament i instal · lació de línia principal de terra mitjançant conductor nu de coure de 1x35

mm2 de secció, totalment muntat, instal·lat i en funcionament.

1 1,000

1,000 3,80 3,80
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PTT          Ml. Piqueta de terra                                                

Elèctrode per a connexió a terra constituït per piqueta de ferro gavanizado de 2 cm de diàmetre i 2 m

de longitud, incloent materialde connex ió.

3 3,000

3,000 78,00 234,00

M.LL.L.45A.  ud  Instal·lació lluminària LED 45w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P 45-N-C 12362, de

tecnologia LED de 45 W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o simi-

lar IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connex ió caixa fusible-llumi-

nària i cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció,

connexió de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completa-

ment instal·lat i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

6 6,00

6,000 48,00 288,00

M.LL.L.60A.  ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC model NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, de tec-

nologia LED de 60W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o similar

IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connexió caixa fusible-lluminària i

cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció, connexió

de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completament instal·lat

i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

33 33,00

33,000 48,00 1.584,00

M.LL.L.60A.B ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en bàcul                       

Instal · lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, en

bàcul existent o a instal·lar, de tecnologia LED de 60W, totalment muntada i connex ionada. Inclou:

caixa de fusibles Claved 1465 o similar, fusibles de 5A i conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de secció de

0,6 / 1 kV per a connexió caixa fusibles amb lluminària. Connexionat en caixa de fusibles, lluminà-

ria. Inclou petit material. Completament instal · lada i en funcionament. .

7 7,00

7,000 29,00 203,00

I.B.M.       ud  Instal·lació braç mural                                         

Instal·lació de braç mural ex istent a façana.

6 6,00

6,000 19,00 114,00

S.I.B.M.     ud  Subminstrament i instal·lació braç mural                        

Subministrament i instal·lació de braç mural nou a façana de la casa IEP o similar, model BM2 d1,5

metres de longitug de 60 mm de diàmetre (ref. 50-33815)

2 2,00

2,000 71,25 142,50

B.A-S        ud  Baixada / pujada de cablejat aeri - soterrat                    

Baixada aeri subterrani, inclou subministrament i muntatge tub d'acer galvanitzat amb tub de PVC in-

terior, de 2,5 m de longitud en ambdós costats de l'encreuament. Inclou connex ionat en ambdós ex-

trems xarxa subterrània amb xarxa aèria amb segellat de tubs.

12 12,00

12,000 190,00 2.280,00

CIL          ud  Columna tipus CIL de 6 m o similar                              

Columna de la casa IEP o similar, model CIL 60127-105 de 6 metres d'alçada diàmetre 127 amb

braç superior i final disc tapat, fust cilíndric en acer galvanitzat, totalment muntada, instal·lada i en fun-

cionament. Inclou: caixa de fusibles Claved 1465 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de

0,6/1 kV connex ió caixa fusibles-lluminària, subministrament de perns d'ancoratge i plantilla, instal·la-

da i anivellada, ancoratge a dau de formigó sense incloure aquest, conductor de terra de Cu aïllat de

1x16 mm2 de 0,6/1 kV connex ió columna a xarxa de terra, tub corrugat flex ible de 75 mm en enllaç

amb arqueta.

c/ antoni bestard 1 1,000
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c/ santa teresa 1 1,000

c/ antoni reure 1 1,000

3,000 285,00 855,00

I.OCA        Ud  Costos inspecció instal·lació                                   

Despeses d'inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons actual reglament.

1 1,00

1,000 250,00 250,00

FAÇANES AQ   Ud  Rehabilitació fçanes afectades per remodelació                  

Rehabilitació de façanes afectades per a les modificacions.

1 1,00

1,000 1.847,00 1.847,00

TOTAL SUBCAPITOL C.2.3 NOVA INSTAL·LACIÓ........................ 25.497,81

TOTAL CAPITOL QUADRE AQ QUADRE C/ BLANQUERNA (AQ)....................................................................... 40.856,26
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CAPITOL QUADRE AW QUADRE C/ PERE JOAN CERDÀ (AW)                                  

SUBCAPITOL C.3.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT                                  

R.Q.E.       ud  Retirada quadre existent                                        

Desmuntatge i retirada quadre existent. Incloent, desconnex ió de les línies existents i transport a ma-

gatzem municipal.

1 1,00

1,000 95,00 95,00

R.C.C.       ml  Retirada cable convencional                                     

Reconnex ió en caixa de fusibles base columna de neutre i fase de la lluminària de la columna, fins i

tot reconnex ió de xarxa si cal.

1,1 140,00 154,00

154,000 1,70 261,80

R.C.A.A.     ml  Retirada cable coure aeri aïllat                                

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus trenat o RE) i transport a magatzem / aplec municipal

per a posterior transport a abocador autoritzat.

1,5 1.050,00 1.575,00

1.575,000 2,10 3.307,50

D.LL.C.B.    ud  Retirada lluminària cacerola braç existent.                     

Desmuntatge de lluminària tipus cacerola de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

72 72,00

72,000 38,00 2.736,00

D.B.M.E.     ud  Desmuntatge braç mural existent                                 

Desmuntage de braç mural existent. Inclou reparació de façana.

11 11,00

11,000 29,00 319,00

R.P.F.       ud  Retirada de pal de fusta                                        

Retirada de pal de fusta i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reposició de paviment amb

acabat igual al de la zona.

1 1,00

1,000 145,00 145,00

R.P.P.F.     ud  Retirada de pal petit de fusta                                  

Retirada de pal petit de fusta i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reparació de façana.

1 1,00

1,000 48,00 48,00

R.PALOM.     ud  Retirada de palomilla                                           

Retirada de palomilla i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reparació de façana.

7 7,00

7,000 57,00 399,00

TOTAL SUBCAPITOL C.3.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ
EXISTENT..........................................................................................

7.311,30
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SUBCAPITOL C.3.2 OBRA CIVIL                                                      

R.S.C.A.     ml  Rasa 0,6x0,3 en creuament calçada                               

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,6 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 4 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR-1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ del v ent 1 10,00 10,00

c/ pere joan cerda 3 8,00 24,00

c/ son net 1 6,00 6,00

c/ betlem 2 5,00 10,00

c/ lluna 1 5,00 5,00

c/ paradís 1 7,00 7,00

c/ v alella 4 8,00 32,00

c/ cerv antes 1 10,00 10,00

c/ rosa 1 5,00 5,00

c/ del sol 2 6,00 12,00

c/ nou 1 6,00 6,00

c/ del call 1 5,00 5,00

132,000 56,00 7.392,00

ARQ          ud  Arqueta 40x40x50                                                

Arqueta de registre de 40x40x50 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x50

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

c/ v alella 1 1,00

pujades 38 38,00

39,000 85,00 3.315,00

M.M.         ud  Mazacota 0,5x0,5x0,7                                            

Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions 0,5 x0,5x0,7m realitzada

amb formigó en massa HM-20/B/25/l, v ibrat, amb perns d'ancoratge i tub de PE de 75mm fins ar-

queta de connex ió, fins i tot excavació, càrrega i transport a lloc d'apilament, selecció en obra i abo-

cament en pedrera, totalment acabada.

c/ v alella 1 1,00

1,000 67,00 67,00

MAC          tn  MAC                                                             

Càrrega i transport a zona d'aplec intermedi; càrrega i transport a abocador gestor de residus de

construcció autoritzat, inclús taxa de gestió, amb part proporcional de càrrega, transport i cànon de

gestor de residus, amb lliurament a DF de factures d'entrada de material en gestor de residus.

c/ del v ent 1 10,00 0,30 0,05 0,33 2.2                                             

c/ pere joan cerda 3 8,00 0,30 0,05 0,79 2.2                                             

c/ son net 1 6,00 0,30 0,05 0,20 2.2                                             

c/ betlem 2 5,00 0,30 0,05 0,33 2.2                                             

c/ lluna 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

c/ paradís 1 7,00 0,30 0,05 0,23 2.2                                             

c/ v alella 4 8,00 0,30 0,05 1,06 2.2                                             

c/ cerv antes 1 10,00 0,30 0,05 0,33 2.2                                             

c/ rosa 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

c/ del sol 2 6,00 0,30 0,05 0,40 2.2                                             

c/ nou 1 6,00 0,30 0,05 0,20 2.2                                             

c/ del call 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             
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4,380 62,00 271,56

TOTAL SUBCAPITOL C.3.2 OBRA CIVIL........................................ 11.045,56

SUBCAPITOL C.3.3 NOVA INSTAL·LACIÓ                                               

Q.N.         ud  Quadre nou                                                      

Subministrament i instal·lació d'armari ARELSA o similar de comandament i comptadors constituït

per dues caixes amb recinte independent per a allotjament d'equip de mesura i quadre general ins-

tal·lació de les característiques indicades en la memòria del projecte, incloent sòcol de formigó per a

assentament armari.

1 1,000

1,000 7.122,00 7.122,00

L.A. 4X10    Ml. Línia aèria 4X10                                                

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x10

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 140,000 210,000

210,000 9,10 1.911,00

L.A. 4X6     Ml. Línia aèria 4X6                                                 

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 800,000 1.200,000

1.200,000 7,81 9.372,00

L.4X10       Ml. Línia soterrada 4X10                                            

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x10

mm2 de secció.

1,1 94,000 103,400

103,400 4,85 501,49

L.4X6        Ml. Línia soterrada 4X6                                             

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.

1,1 150,000 165,000

165,000 3,04 501,60

PTT          Ml. Piqueta de terra                                                

Elèctrode per a connexió a terra constituït per piqueta de ferro gavanizado de 2 cm de diàmetre i 2 m

de longitud, incloent materialde connex ió.

1 1,000

1,000 78,00 78,00

M.LL.L.45A.  ud  Instal·lació lluminària LED 45w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P 45-N-C 12362, de

tecnologia LED de 45 W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o simi-

lar IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connex ió caixa fusible-llumi-

nària i cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció,

connexió de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completa-

ment instal·lat i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

58 58,00

58,000 48,00 2.784,00

M.LL.L.60A.  ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC model NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, de tec-

nologia LED de 60W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o similar

IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connexió caixa fusible-lluminària i

cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció, connexió

de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completament instal·lat

i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

16 16,00
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16,000 48,00 768,00

M.LL.L.60A.B ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en bàcul                       

Instal · lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, en

bàcul existent o a instal·lar, de tecnologia LED de 60W, totalment muntada i connex ionada. Inclou:

caixa de fusibles Claved 1465 o similar, fusibles de 5A i conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de secció de

0,6 / 1 kV per a connexió caixa fusibles amb lluminària. Connexionat en caixa de fusibles, lluminà-

ria. Inclou petit material. Completament instal · lada i en funcionament. .

1 1,00

1,000 29,00 29,00

I.B.M.       ud  Instal·lació braç mural                                         

Instal·lació de braç mural ex istent a façana.

9 9,00

9,000 19,00 171,00

S.I.B.M.     ud  Subminstrament i instal·lació braç mural                        

Subministrament i instal·lació de braç mural nou a façana de la casa IEP o similar, model BM2 d1,5

metres de longitug de 60 mm de diàmetre (ref. 50-33815)

4 4,00

4,000 71,25 285,00

B.A-S        ud  Baixada / pujada de cablejat aeri - soterrat                    

Baixada aeri subterrani, inclou subministrament i muntatge tub d'acer galvanitzat amb tub de PVC in-

terior, de 2,5 m de longitud en ambdós costats de l'encreuament. Inclou connex ionat en ambdós ex-

trems xarxa subterrània amb xarxa aèria amb segellat de tubs.

19 19,00

19,000 190,00 3.610,00

CIL          ud  Columna tipus CIL de 6 m o similar                              

Columna de la casa IEP o similar, model CIL 60127-105 de 6 metres d'alçada diàmetre 127 amb

braç superior i final disc tapat, fust cilíndric en acer galvanitzat, totalment muntada, instal·lada i en fun-

cionament. Inclou: caixa de fusibles Claved 1465 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de

0,6/1 kV connex ió caixa fusibles-lluminària, subministrament de perns d'ancoratge i plantilla, instal·la-

da i anivellada, ancoratge a dau de formigó sense incloure aquest, conductor de terra de Cu aïllat de

1x16 mm2 de 0,6/1 kV connex ió columna a xarxa de terra, tub corrugat flex ible de 75 mm en enllaç

amb arqueta.

c/ v alella 1 1,000

1,000 285,00 285,00

I.OCA        Ud  Costos inspecció instal·lació                                   

Despeses d'inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons actual reglament.

1 1,00

1,000 250,00 250,00

FAÇANES AW  Ud  Rehabilitació façanes afectades per remodelació                 

Rehabilitació de façanes afectades per a les modificacions.

1 1,00

1,000 2.183,00 2.183,00

TOTAL SUBCAPITOL C.3.3 NOVA INSTAL·LACIÓ........................ 29.851,09

TOTAL CAPITOL QUADRE AW QUADRE C/ PERE JOAN CERDÀ (AW) ............................................................ 48.207,95
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CAPITOL QUADRE 10 QUADRE PLAÇA MARE DE DÉU DE LLUC (10)                           

SUBCAPITOL C.4.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT                                  

R.Q.E.       ud  Retirada quadre existent                                        

Desmuntatge i retirada quadre existent. Incloent, desconnex ió de les línies existents i transport a ma-

gatzem municipal.

c/ sant francesc 1 1,00

1,000 95,00 95,00

R.C.C.       ml  Retirada cable convencional                                     

Reconnex ió en caixa de fusibles base columna de neutre i fase de la lluminària de la columna, fins i

tot reconnex ió de xarxa si cal.

1,1 160,00 176,00

176,000 1,70 299,20

R.C.A.A.     ml  Retirada cable coure aeri aïllat                                

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus trenat o RE) i transport a magatzem / aplec municipal

per a posterior transport a abocador autoritzat.

1,5 330,00 495,00

495,000 2,10 1.039,50

R.C.S.A.     ml  Retirada cable coure soterrat aïllat                            

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus soterrat) i transport a magatzem / aplec municipal.

1,1 40,00 44,00

44,000 1,70 74,80

D.LL.C.B.    ud  Retirada lluminària cacerola braç existent.                     

Desmuntatge de lluminària tipus cacerola de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

20 20,00

20,000 38,00 760,00

D.LL.B.      ud  Retirada lluminària estanca braç existent.                      

Desmuntatge de lluminària tipus estanca de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

1 1,00

1,000 38,00 38,00

D.B.M.E.     ud  Desmuntatge braç mural existent                                 

Desmuntage de braç mural existent. Inclou reparació de façana.

2 2,00

2,000 29,00 58,00

R.PALOM.     ud  Retirada de palomilla                                           

Retirada de palomilla i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reparació de façana.

8 8,00

8,000 57,00 456,00

TOTAL SUBCAPITOL C.4.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ
EXISTENT..........................................................................................

2.820,50
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SUBCAPITOL C.4.2 OBRA CIVIL                                                      

R.S.A.       ml  Rasa 0,45x0,3 en acera                                          

olició ferma voreres fins i tot vorada i fonaments, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,45 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 2 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de paviment (60 cm d'ample) amb rajola hidràulica panot de

20x20x3 cm de nou pastilles, morter d'agafament M-450, posterior segellat de juntes amb ciment

pòrtland, amb pp de juntes de dilatació, aixecament de tapes i registres a cota de nou paviment i re-

baixos per guals i passos de v ianants, pp rajoles troncocòniques en senyalització d'aquests.

c/ born 1 5,00 5,00

5,000 40,00 200,00

R.S.C.A.     ml  Rasa 0,6x0,3 en creuament calçada                               

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,6 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 4 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR-1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ de la pau 1 7,00 7,00

c/ sant francesc 2 7,00 14,00

c/ de l'om 1 6,00 6,00

c/ v irtud 1 5,00 5,00

c/ sant v icenç de paul 1 5,00 5,00

c/ de l'angel 1 6,00 6,00

43,000 56,00 2.408,00

ARQ          ud  Arqueta 40x40x50                                                

Arqueta de registre de 40x40x50 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x50

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

2 2,00

pujades 14 14,00

16,000 85,00 1.360,00

MAC          tn  MAC                                                             

Càrrega i transport a zona d'aplec intermedi; càrrega i transport a abocador gestor de residus de

construcció autoritzat, inclús taxa de gestió, amb part proporcional de càrrega, transport i cànon de

gestor de residus, amb lliurament a DF de factures d'entrada de material en gestor de residus.

c/ de la pau 1 7,00 0,30 0,05 0,23 2.2                                             

c/ sant francesc 2 7,00 0,30 0,05 0,46 2.2                                             

c/ de l'om 1 6,00 0,30 0,05 0,20 2.2                                             

c/ v irtud 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

c/ sant v icenç de paul 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

c/ de l'angel 1 6,00 0,30 0,05 0,20 2.2                                             

c/ born 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

1,600 62,00 99,20

TOTAL SUBCAPITOL C.4.2 OBRA CIVIL........................................ 4.067,20
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SUBCAPITOL C.4.3 NOVA INSTAL·LACIÓ                                               

Q.M.         ud  Adequació quadre existent                                       

Adequació d'armari ex istent de comandament i comptadors amb les modificacions indicades en la

memòria del projecte.

1 1,000

1,000 3.780,00 3.780,00

L.A. 4X6     Ml. Línia aèria 4X6                                                 

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 250,000 375,000

375,000 7,81 2.928,75

L.4X10       Ml. Línia soterrada 4X10                                            

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x10

mm2 de secció.

1,1 110,000 121,000

121,000 4,85 586,85

L.4X6        Ml. Línia soterrada 4X6                                             

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.

1,1 95,000 104,500

104,500 3,04 317,68

M.LL.L.45A.  ud  Instal·lació lluminària LED 45w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P 45-N-C 12362, de

tecnologia LED de 45 W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o simi-

lar IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connex ió caixa fusible-llumi-

nària i cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció,

connexió de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completa-

ment instal·lat i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

19 19,00

19,000 48,00 912,00

M.LL.L.60A.  ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC model NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, de tec-

nologia LED de 60W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o similar

IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connexió caixa fusible-lluminària i

cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció, connexió

de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completament instal·lat

i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

3 3,00

3,000 48,00 144,00

I.B.M.       ud  Instal·lació braç mural                                         

Instal·lació de braç mural ex istent a façana.

1 1,00

1,000 19,00 19,00

S.I.B.M.     ud  Subminstrament i instal·lació braç mural                        

Subministrament i instal·lació de braç mural nou a façana de la casa IEP o similar, model BM2 d1,5

metres de longitug de 60 mm de diàmetre (ref. 50-33815)

2 2,00

2,000 71,25 142,50

B.A-S        ud  Baixada / pujada de cablejat aeri - soterrat                    

Baixada aeri subterrani, inclou subministrament i muntatge tub d'acer galvanitzat amb tub de PVC in-

terior, de 2,5 m de longitud en ambdós costats de l'encreuament. Inclou connex ionat en ambdós ex-

trems xarxa subterrània amb xarxa aèria amb segellat de tubs.

7 7,00
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7,000 190,00 1.330,00

I.OCA        Ud  Costos inspecció instal·lació                                   

Despeses d'inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons actual reglament.

1 1,00

1,000 250,00 250,00

FAÇANES 10   Ud  Rehabilitació façanes afectades per remodelació                 

Rehabilitació de façanes afectades per a les modificacions.

1 1,00

1,000 805,00 805,00

TOTAL SUBCAPITOL C.4.3 NOVA INSTAL·LACIÓ........................ 11.215,78

TOTAL CAPITOL QUADRE 10 QUADRE PLAÇA MARE DE DÉU DE LLUC (10)................................................ 18.103,48

10 de octubre de 2016  Pàgina 16



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REMODELACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC INCA - ZONA 2                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL QUADRE BB QUADRE PLAÇA SANTA MARIA LA MAJOR (BB)                          

SUBCAPITOL C.5.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT                                  

R.Q.E.       ud  Retirada quadre existent                                        

Desmuntatge i retirada quadre existent. Incloent, desconnex ió de les línies existents i transport a ma-

gatzem municipal.

1 1,00

1,000 95,00 95,00

R.C.C.       ml  Retirada cable convencional                                     

Reconnex ió en caixa de fusibles base columna de neutre i fase de la lluminària de la columna, fins i

tot reconnex ió de xarxa si cal.

1,1 285,00 313,50

313,500 1,70 532,95

R.C.A.A.     ml  Retirada cable coure aeri aïllat                                

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus trenat o RE) i transport a magatzem / aplec municipal

per a posterior transport a abocador autoritzat.

1,5 722,00 1.083,00

1.083,000 2,10 2.274,30

D.LL.C.B.    ud  Retirada lluminària cacerola braç existent.                     

Desmuntatge de lluminària tipus cacerola de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

43 43,00

43,000 38,00 1.634,00

D.LL.B.      ud  Retirada lluminària estanca braç existent.                      

Desmuntatge de lluminària tipus estanca de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

2 2,00

2,000 38,00 76,00

D.B.M.E.     ud  Desmuntatge braç mural existent                                 

Desmuntage de braç mural existent. Inclou reparació de façana.

5 5,00

5,000 29,00 145,00

R.P.F.       ud  Retirada de pal de fusta                                        

Retirada de pal de fusta i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reposició de paviment amb

acabat igual al de la zona.

1 1,00

1,000 145,00 145,00

R.P.H.       ud  Retirada de pal de formigó                                      

Retirada de pal de formigó i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reposició de pav iment

amb acabat igual al de la zona.

1 1,00

1,000 525,00 525,00

R.PALOM.     ud  Retirada de palomilla                                           

Retirada de palomilla i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reparació de façana.

15 15,00

15,000 57,00 855,00

TOTAL SUBCAPITOL C.5.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ
EXISTENT..........................................................................................

6.282,25
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SUBCAPITOL C.5.2 OBRA CIVIL                                                      

R.S.C.B      ml  Rasa 0,45x0,3 en calçada                                        

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,45 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 2 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR -1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ hostals 1 11,00 11,00

c/bisbe cima 1 37,00 37,00

48,000 45,00 2.160,00

R.S.C.A.     ml  Rasa 0,6x0,3 en creuament calçada                               

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,6 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 4 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR-1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ de la font 2 6,00 12,00

c/ de la puresa 1 6,00 6,00

c/ de la glòria 3 5,00 15,00

c/ palmer 2 6,00 12,00

c/ paraire 2 5,00 10,00

c/ v idal 1 6,00 6,00

c/ misteri 1 5,00 5,00

c/ martí metge 2 6,00 12,00

c/ llev ant 1 6,00 6,00

c/ de la sirena 2 7,00 14,00

c/ campana 1 6,00 6,00

104,000 56,00 5.824,00

ARQ          ud  Arqueta 40x40x50                                                

Arqueta de registre de 40x40x50 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x50

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

7 7,00

pujades 36 36,00

43,000 85,00 3.655,00

ARQ.G        ud  Arqueta 60x60x80                                                

Arqueta de registre de 60x60x80 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x70

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

2 2,00

2,000 133,00 266,00
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M.M.         ud  Mazacota 0,5x0,5x0,7                                            

Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions 0,5 x0,5x0,7m realitzada

amb formigó en massa HM-20/B/25/l, v ibrat, amb perns d'ancoratge i tub de PE de 75mm fins ar-

queta de connex ió, fins i tot excavació, càrrega i transport a lloc d'apilament, selecció en obra i abo-

cament en pedrera, totalment acabada.

c/ bisbe cima 2 2,00

2,000 67,00 134,00

MAC          tn  MAC                                                             

Càrrega i transport a zona d'aplec intermedi; càrrega i transport a abocador gestor de residus de

construcció autoritzat, inclús taxa de gestió, amb part proporcional de càrrega, transport i cànon de

gestor de residus, amb lliurament a DF de factures d'entrada de material en gestor de residus.

c/ de la font 2 6,00 0,30 0,05 0,40 2.2                                             

c/ de la puresa 1 6,00 0,30 0,05 0,20 2.2                                             

c/ de la glòria 3 5,00 0,30 0,05 0,50 2.2                                             

c/ palmer 2 6,00 0,30 0,05 0,40 2.2                                             

c/ paraire 2 5,00 0,30 0,05 0,33 2.2                                             

c/ v idal 1 6,00 0,30 0,05 0,20 2.2                                             

c/ misteri 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

c/ martí metge 2 6,00 0,30 0,05 0,40 2.2                                             

c/ llev ant 1 6,00 0,30 0,05 0,20 2.2                                             

c/ de la sirena 2 7,00 0,30 0,05 0,46 2.2                                             

c/ hostals 1 11,00 0,30 0,05 0,36 2.2                                             

c/bisbe cima 1 37,00 0,30 0,05 1,22 2.2                                             

c/ campana 1 6,00 0,30 0,05 0,20 2.2                                             

5,040 62,00 312,48

TOTAL SUBCAPITOL C.5.2 OBRA CIVIL........................................ 12.351,48

SUBCAPITOL C.5.3 NOVA INSTAL·LACIÓ                                               

Q.N.         ud  Quadre nou                                                      

Subministrament i instal·lació d'armari ARELSA o similar de comandament i comptadors constituït

per dues caixes amb recinte independent per a allotjament d'equip de mesura i quadre general ins-

tal·lació de les característiques indicades en la memòria del projecte, incloent sòcol de formigó per a

assentament armari.

1 1,000

1,000 7.122,00 7.122,00

L.A. 4X6     Ml. Línia aèria 4X6                                                 

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 820,000 1.230,000

1.230,000 7,81 9.606,30

L.4X10       Ml. Línia soterrada 4X10                                            

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x10

mm2 de secció.

1,1 70,000 77,000

77,000 4,85 373,45

L.4X6        Ml. Línia soterrada 4X6                                             

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.

1,1 258,000 283,800

283,800 3,04 862,75

PTT          Ml. Piqueta de terra                                                

Elèctrode per a connexió a terra constituït per piqueta de ferro gavanizado de 2 cm de diàmetre i 2 m

de longitud, incloent materialde connex ió.

1 1,000

1,000 78,00 78,00
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M.LL.L.45A.  ud  Instal·lació lluminària LED 45w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P 45-N-C 12362, de

tecnologia LED de 45 W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o simi-

lar IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connex ió caixa fusible-llumi-

nària i cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció,

connexió de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completa-

ment instal·lat i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

45 45,00

45,000 48,00 2.160,00

M.LL.L.45A.B ud  Instal·lació lluminària LED 45w. en bàcul                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P 45-N-C 12362, en bà-

cul ex istent o a instal·lara, de tecnologia LED de 45W, totalment muntada i connex ionada. Inclou: cai-

xa de fusibles Claved 1465 o similar, fusibles de 5A i conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de secció de

0,6 / 1 kV per a connexió caixa fusibles amb lluminària. Connexionat en caixa de fusibles, lluminà-

ria. Inclou petit material. Completament instal · lada i en funcionament.

2 2,00

2,000 29,00 58,00

M.LL.L.60A.  ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC model NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, de tec-

nologia LED de 60W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o similar

IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connexió caixa fusible-lluminària i

cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció, connexió

de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completament instal·lat

i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

2 2,00

2,000 48,00 96,00

I.B.M.       ud  Instal·lació braç mural                                         

Instal·lació de braç mural ex istent a façana.

3 3,00

3,000 19,00 57,00

S.I.B.M.     ud  Subminstrament i instal·lació braç mural                        

Subministrament i instal·lació de braç mural nou a façana de la casa IEP o similar, model BM2 d1,5

metres de longitug de 60 mm de diàmetre (ref. 50-33815)

4 4,00

4,000 71,25 285,00

B.A-S        ud  Baixada / pujada de cablejat aeri - soterrat                    

Baixada aeri subterrani, inclou subministrament i muntatge tub d'acer galvanitzat amb tub de PVC in-

terior, de 2,5 m de longitud en ambdós costats de l'encreuament. Inclou connex ionat en ambdós ex-

trems xarxa subterrània amb xarxa aèria amb segellat de tubs.

18 18,00

18,000 190,00 3.420,00

CIL          ud  Columna tipus CIL de 6 m o similar                              

Columna de la casa IEP o similar, model CIL 60127-105 de 6 metres d'alçada diàmetre 127 amb

braç superior i final disc tapat, fust cilíndric en acer galvanitzat, totalment muntada, instal·lada i en fun-

cionament. Inclou: caixa de fusibles Claved 1465 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de

0,6/1 kV connex ió caixa fusibles-lluminària, subministrament de perns d'ancoratge i plantilla, instal·la-

da i anivellada, ancoratge a dau de formigó sense incloure aquest, conductor de terra de Cu aïllat de

1x16 mm2 de 0,6/1 kV connex ió columna a xarxa de terra, tub corrugat flex ible de 75 mm en enllaç

amb arqueta.

c/ bisbe cima 2 2,000

2,000 285,00 570,00

I.OCA        Ud  Costos inspecció instal·lació                                   

Despeses d'inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons actual reglament.

1 1,00

1,000 250,00 250,00
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FAÇANES BB   Ud  Rehabilitació façanes afectades per remodelació                 

Rehabilitació de façanes afectades per a les modificacions.

1 1,00

1,000 2.025,00 2.025,00

TOTAL SUBCAPITOL C.5.3 NOVA INSTAL·LACIÓ........................ 26.963,50

TOTAL CAPITOL QUADRE BB QUADRE PLAÇA SANTA MARIA LA MAJOR (BB) ........................................... 45.597,23
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CAPITOL QUADRE BL QUADRE C/ RAMON Y CAJAL (BL)                                    

SUBCAPITOL C.6.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT                                  

R.C.C.       ml  Retirada cable convencional                                     

Reconnex ió en caixa de fusibles base columna de neutre i fase de la lluminària de la columna, fins i

tot reconnex ió de xarxa si cal.

1,1 205,00 225,50

225,500 1,70 383,35

R.C.A.A.     ml  Retirada cable coure aeri aïllat                                

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus trenat o RE) i transport a magatzem / aplec municipal

per a posterior transport a abocador autoritzat.

1,5 545,00 817,50

817,500 2,10 1.716,75

R.C.S.A.     ml  Retirada cable coure soterrat aïllat                            

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus soterrat) i transport a magatzem / aplec municipal.

1,1 90,00 99,00

99,000 1,70 168,30

D.LL.C.B.    ud  Retirada lluminària cacerola braç existent.                     

Desmuntatge de lluminària tipus cacerola de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

34 34,00

34,000 38,00 1.292,00

D.LL.B.      ud  Retirada lluminària estanca braç existent.                      

Desmuntatge de lluminària tipus estanca de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

1 1,00

1,000 38,00 38,00

D.B.M.E.     ud  Desmuntatge braç mural existent                                 

Desmuntage de braç mural existent. Inclou reparació de façana.

4 4,00

4,000 29,00 116,00

R.P.P.F.     ud  Retirada de pal petit de fusta                                  

Retirada de pal petit de fusta i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reparació de façana.

1 1,00

1,000 48,00 48,00

R.PALOM.     ud  Retirada de palomilla                                           

Retirada de palomilla i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reparació de façana.

10 10,00

10,000 57,00 570,00

TOTAL SUBCAPITOL C.6.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ
EXISTENT..........................................................................................

4.332,40
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SUBCAPITOL C.6.2 OBRA CIVIL                                                      

R.S.C.B      ml  Rasa 0,45x0,3 en calçada                                        

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,45 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 2 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR -1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ cabrit i bassa 1 40,00 40,00

40,000 45,00 1.800,00

R.S.C.A.     ml  Rasa 0,6x0,3 en creuament calçada                               

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,6 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 4 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR-1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ dels molins 4 5,00 20,00

c/ ramon y  cajal 3 10,00 30,00

c/ teatre 1 8,00 8,00

c/ sant joan babtista 2 5,00 10,00

c/ cov es 3 6,00 18,00

c/ jardí 1 5,00 5,00

c/ soledat 1 5,00 5,00

c/ roca 1 5,00 5,00

c/ cabrit i basa 1 10,00 10,00

111,000 56,00 6.216,00

ARQ          ud  Arqueta 40x40x50                                                

Arqueta de registre de 40x40x50 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x50

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

3 3,00

pujades 34 34,00

37,000 85,00 3.145,00

M.P.         ud  Mazacota 0,4x0,4x0,7                                            

Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions 0,4 x0, 4x0, 7 m realitza-

da amb formigó en massa HM-20/B/25/l, v ibrat, amb perns d'ancoratge i tub de PE de 75mm fins

arqueta de connex ió, fins i tot excavació, càrrega i transport a lloc d'apilament, selecció en obra i

abocament en pedrera, totalment acabada.

c/ cabrit i bassa 2 2,00

2,000 38,00 76,00
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MAC          tn  MAC                                                             

Càrrega i transport a zona d'aplec intermedi; càrrega i transport a abocador gestor de residus de

construcció autoritzat, inclús taxa de gestió, amb part proporcional de càrrega, transport i cànon de

gestor de residus, amb lliurament a DF de factures d'entrada de material en gestor de residus.

c/ dels molins 4 5,00 0,30 0,05 0,66 2.2                                             

c/ ramon y  cajal 3 10,00 0,30 0,05 0,99 2.2                                             

c/ teatre 1 8,00 0,30 0,05 0,26 2.2                                             

c/ sant joan babtista 2 5,00 0,30 0,05 0,33 2.2                                             

c/ cov es 3 6,00 0,30 0,05 0,59 2.2                                             

c/ jardí 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

c/ soledat 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

c/ roca 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             

c/ cabrit i basa 1 10,00 0,30 0,05 0,33 2.2                                             

c/ cabrit i bassa 1 40,00 0,30 0,05 1,32 2.2                                             

4,990 62,00 309,38

TOTAL SUBCAPITOL C.6.2 OBRA CIVIL........................................ 11.546,38

SUBCAPITOL C.6.3 NOVA INSTAL·LACIÓ                                               

Q.M.         ud  Adequació quadre existent                                       

Adequació d'armari ex istent de comandament i comptadors amb les modificacions indicades en la

memòria del projecte.

1 1,000

1,000 3.780,00 3.780,00

L.A. 4X6     Ml. Línia aèria 4X6                                                 

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 800,000 1.200,000

1.200,000 7,81 9.372,00

L.4X6        Ml. Línia soterrada 4X6                                             

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.

1,1 328,000 360,800

360,800 3,04 1.096,83

PTT          Ml. Piqueta de terra                                                

Elèctrode per a connexió a terra constituït per piqueta de ferro gavanizado de 2 cm de diàmetre i 2 m

de longitud, incloent materialde connex ió.

1 1,000

1,000 78,00 78,00

M.LL.L.45A.  ud  Instal·lació lluminària LED 45w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P 45-N-C 12362, de

tecnologia LED de 45 W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o simi-

lar IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connex ió caixa fusible-llumi-

nària i cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció,

connexió de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completa-

ment instal·lat i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

20 20,00

20,000 48,00 960,00

M.LL.L.60A.  ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC model NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, de tec-

nologia LED de 60W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o similar

IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connexió caixa fusible-lluminària i

cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció, connexió

de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completament instal·lat

i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

19 19,00
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19,000 48,00 912,00

I.B.M.       ud  Instal·lació braç mural                                         

Instal·lació de braç mural ex istent a façana.

4 4,00

4,000 19,00 76,00

S.I.B.M.     ud  Subminstrament i instal·lació braç mural                        

Subministrament i instal·lació de braç mural nou a façana de la casa IEP o similar, model BM2 d1,5

metres de longitug de 60 mm de diàmetre (ref. 50-33815)

2 2,00

2,000 71,25 142,50

B.A-S        ud  Baixada / pujada de cablejat aeri - soterrat                    

Baixada aeri subterrani, inclou subministrament i muntatge tub d'acer galvanitzat amb tub de PVC in-

terior, de 2,5 m de longitud en ambdós costats de l'encreuament. Inclou connex ionat en ambdós ex-

trems xarxa subterrània amb xarxa aèria amb segellat de tubs.

17 17,00

17,000 190,00 3.230,00

COL          ud  Columna de 4 m                                                  

Columna de la casa IEP o similar, de 4 metres model CAM 4 B d76 M16x500STF GV M60 (ref.

CAM0476M6), totalment muntada, instal · lada i en funcionament. Inclou: caixa de fusibles Claved

1465 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connexió caixa fusible-lluminària,

subministrament de perns d'ancoratge i plantilla, instal · lada i anivellada, ancoratge de dau de formigó

sense incloure aquest, conductor de terra de Cu aïllat de 1x16 mm2 de 0,6 / 1 kV, connex ió de co-

lumna a xarxa de terra, tub corrugat flexible de 63 mm de diámetroen enllaç amb arqueta.

c/ cabrit i bassa 2 2,000

2,000 180,50 361,00

ATIK70       ud  Lluminària tipus Atik FO5 de 70w o similar                      

Subministrament i instal·lació de lluminària de la casa IEP, o similar, modelo ATIK FO5, 1xSE70

E27 P09F GY9007 ATC PL (ref. 50-85701), equipada amb làmpada de VSAP de 70W, totalment

muntada i connexionada.

c/ cabrit i bassa 2 2,000

2,000 417,00 834,00

I.OCA        Ud  Costos inspecció instal·lació                                   

Despeses d'inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons actual reglament.

1 1,00

1,000 250,00 250,00

FAÇANES BL   Ud  Rehabilitació façanes afectades per remodelació                 

Rehabilitació de façanes afectades per a les modificacions.

1 1,00

1,000 1.704,00 1.704,00

TOTAL SUBCAPITOL C.6.3 NOVA INSTAL·LACIÓ........................ 22.796,33

TOTAL CAPITOL QUADRE BL QUADRE C/ RAMON Y CAJAL (BL)................................................................... 38.675,11
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CAPITOL QUADRE 11 QUADRE C/ MARJADES (11)                                         

SUBCAPITOL C.7.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT                                  

R.C.C.       ml  Retirada cable convencional                                     

Reconnex ió en caixa de fusibles base columna de neutre i fase de la lluminària de la columna, fins i

tot reconnex ió de xarxa si cal.

1,1 210,00 231,00

231,000 1,70 392,70

R.C.A.A.     ml  Retirada cable coure aeri aïllat                                

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus trenat o RE) i transport a magatzem / aplec municipal

per a posterior transport a abocador autoritzat.

1,5 325,00 487,50

487,500 2,10 1.023,75

R.C.S.A.     ml  Retirada cable coure soterrat aïllat                            

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus soterrat) i transport a magatzem / aplec municipal.

1,1 85,00 93,50

93,500 1,70 158,95

R.LL.C.E.    ud  Reconnexió cables caixa fusibles columna existent               

Reconnex ió en caixa de fusibles base columna de neutre i fase de lluminària de columna, fins i tot re-

connexió de xarxa si cal.

1 1,00

1,000 19,00 19,00

D.LL.C.B.    ud  Retirada lluminària cacerola braç existent.                     

Desmuntatge de lluminària tipus cacerola de braç existent. Inclou desmuntatge de caixa de fusi-

bles/reactància, desmuntatge conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnexió conductor con-

nex ió caixa amb xarxa, desconnexió de petaques, reposició aïllament en xarxa, reparació de façana

i transport a magatzem i posterior transport a abocador autoritzat.

20 20,00

20,000 38,00 760,00

D.LL.E.B.    ud  Retirada lluminària estanca bàcul existent.                     

Desmuntatge de lluminària tipus estanca de bàcul ex istent a conservar (inclou desmuntatge caixa re-

actància / fusibles i conductor connex ió caixa amb lluminària i desconnex ió caixa de xarxa).

29 29,00

29,000 29,00 841,00

D.B.M.E.     ud  Desmuntatge braç mural existent                                 

Desmuntage de braç mural existent. Inclou reparació de façana.

10 10,00

10,000 29,00 290,00

R.P.F.       ud  Retirada de pal de fusta                                        

Retirada de pal de fusta i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reposició de paviment amb

acabat igual al de la zona.

3 3,00

3,000 145,00 435,00

R.P.H.       ud  Retirada de pal de formigó                                      

Retirada de pal de formigó i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reposició de pav iment

amb acabat igual al de la zona.

1 1,00

1,000 525,00 525,00

R.PALOM.     ud  Retirada de palomilla                                           

Retirada de palomilla i transport a magatzem / aplec municipal. Inclou reparació de façana.

10 10,00

10,000 57,00 570,00
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TOTAL SUBCAPITOL C.7.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ
EXISTENT..........................................................................................

5.015,40

SUBCAPITOL C.7.2 OBRA CIVIL                                                      

R.S.C.B      ml  Rasa 0,45x0,3 en calçada                                        

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,45 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 2 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR -1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ v elazquez 1 40,00 40,00

c/ son amonda 1 12,00 12,00

c/ escorca 1 30,00 30,00

c/ escorca 1 45,00 45,00

c/ germà benildo 1 35,00 35,00

c/ llev ant 1 65,00 65,00

227,000 45,00 10.215,00

R.S.C.A.     ml  Rasa 0,6x0,3 en creuament calçada                               

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,6 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 4 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR-1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ germà benildo 3 10,00 30,00

c/ escorca 1 10,00 10,00

c/ de les monges 1 7,00 7,00

c/ 1 8,00 8,00

55,000 56,00 3.080,00

ARQ          ud  Arqueta 40x40x50                                                

Arqueta de registre de 40x40x50 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x50

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

9 9,00

pujades 10 10,00

19,000 85,00 1.615,00

ARQ.G        ud  Arqueta 60x60x80                                                

Arqueta de registre de 60x60x80 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x70

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

4 4,00

4,000 133,00 532,00
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M.P.         ud  Mazacota 0,4x0,4x0,7                                            

Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions 0,4 x0, 4x0, 7 m realitza-

da amb formigó en massa HM-20/B/25/l, v ibrat, amb perns d'ancoratge i tub de PE de 75mm fins

arqueta de connex ió, fins i tot excavació, càrrega i transport a lloc d'apilament, selecció en obra i

abocament en pedrera, totalment acabada.

c/ escorca 6 6,00

6,000 38,00 228,00

M.M.         ud  Mazacota 0,5x0,5x0,7                                            

Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions 0,5 x0,5x0,7m realitzada

amb formigó en massa HM-20/B/25/l, v ibrat, amb perns d'ancoratge i tub de PE de 75mm fins ar-

queta de connex ió, fins i tot excavació, càrrega i transport a lloc d'apilament, selecció en obra i abo-

cament en pedrera, totalment acabada.

c/ llev ant 2 2,00

c/ escorca 1 1,00

3,000 67,00 201,00

MAC          tn  MAC                                                             

Càrrega i transport a zona d'aplec intermedi; càrrega i transport a abocador gestor de residus de

construcció autoritzat, inclús taxa de gestió, amb part proporcional de càrrega, transport i cànon de

gestor de residus, amb lliurament a DF de factures d'entrada de material en gestor de residus.

c/ v elazquez 1 40,00 0,30 0,05 1,32 2.2                                             

c/ son amonda 1 12,00 0,30 0,05 0,40 2.2                                             

c/ escorca 1 30,00 0,30 0,05 0,99 2.2                                             

c/ escorca 1 45,00 0,30 0,05 1,49 2.2                                             

c/ germà benildo 1 35,00 0,30 0,05 1,16 2.2                                             

c/ llev ant 1 65,00 0,30 0,05 2,15 2.2                                             

c/ germà benildo 3 10,00 0,30 0,05 0,99 2.2                                             

c/ escorca 1 10,00 0,30 0,05 0,33 2.2                                             

c/ de les monges 1 7,00 0,30 0,05 0,23 2.2                                             

c/ 1 8,00 0,30 0,05 0,26 2.2                                             

9,320 62,00 577,84

TOTAL SUBCAPITOL C.7.2 OBRA CIVIL........................................ 16.448,84

SUBCAPITOL C.7.3 NOVA INSTAL·LACIÓ                                               

Q.M.         ud  Adequació quadre existent                                       

Adequació d'armari ex istent de comandament i comptadors amb les modificacions indicades en la

memòria del projecte.

1 1,000

1,000 3.780,00 3.780,00

L.A. 4X6     Ml. Línia aèria 4X6                                                 

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 365,000 547,500

547,500 7,81 4.275,98

L.4X16       Ml. Línia soterrada 4X16                                            

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x16

mm2 de secció.

1,1 207,000 227,700

227,700 7,41 1.687,26

L.4X10       Ml. Línia soterrada 4X10                                            

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x10

mm2 de secció.

1,1 25,000 27,500

27,500 4,85 133,38
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L.4X6        Ml. Línia soterrada 4X6                                             

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.

1,1 309,000 339,900

339,900 3,04 1.033,30

PTT          Ml. Piqueta de terra                                                

Elèctrode per a connexió a terra constituït per piqueta de ferro gavanizado de 2 cm de diàmetre i 2 m

de longitud, incloent materialde connex ió.

3 3,000

3,000 78,00 234,00

M.LL.L.45A.  ud  Instal·lació lluminària LED 45w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P 45-N-C 12362, de

tecnologia LED de 45 W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o simi-

lar IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connex ió caixa fusible-llumi-

nària i cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció,

connexió de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completa-

ment instal·lat i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

16 16,00

16,000 48,00 768,00

M.LL.L.45A.B ud  Instal·lació lluminària LED 45w. en bàcul                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P 45-N-C 12362, en bà-

cul ex istent o a instal·lara, de tecnologia LED de 45W, totalment muntada i connex ionada. Inclou: cai-

xa de fusibles Claved 1465 o similar, fusibles de 5A i conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de secció de

0,6 / 1 kV per a connexió caixa fusibles amb lluminària. Connexionat en caixa de fusibles, lluminà-

ria. Inclou petit material. Completament instal · lada i en funcionament.

3 3,00

3,000 29,00 87,00

M.LL.L.60A.  ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en paret                       

Instal·lació de lluminària de la casa SOLITEC model NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, de tec-

nologia LED de 60W, totalment muntada i connexionada. Inclou: caixa de fusibles Claved o similar

IP65 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connexió caixa fusible-lluminària i

cablejat des caixa a xarxa mitjançant conductor de coure 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció, connexió

de caixa de fusibles en lluminària i xarxa mitjançant petaques i petit material. Completament instal·lat

i en funcionament. Inclou maniguet adaptador braç / lluminària.

2 2,00

2,000 48,00 96,00

M.LL.L.60A.B ud  Instal·lació lluminària LED 60w. en bàcul                       

Instal · lació de lluminària de la casa SOLITEC modelo NAVIA G-A NAVIA G 60-N-C 12362, en

bàcul existent o a instal·lar, de tecnologia LED de 60W, totalment muntada i connex ionada. Inclou:

caixa de fusibles Claved 1465 o similar, fusibles de 5A i conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de secció de

0,6 / 1 kV per a connexió caixa fusibles amb lluminària. Connexionat en caixa de fusibles, lluminà-

ria. Inclou petit material. Completament instal · lada i en funcionament. .

29 29,00

29,000 29,00 841,00

I.B.M.       ud  Instal·lació braç mural                                         

Instal·lació de braç mural ex istent a façana.

5 5,00

5,000 19,00 95,00

S.I.B.M.     ud  Subminstrament i instal·lació braç mural                        

Subministrament i instal·lació de braç mural nou a façana de la casa IEP o similar, model BM2 d1,5

metres de longitug de 60 mm de diàmetre (ref. 50-33815)

3 3,00

3,000 71,25 213,75
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B.A-S        ud  Baixada / pujada de cablejat aeri - soterrat                    

Baixada aeri subterrani, inclou subministrament i muntatge tub d'acer galvanitzat amb tub de PVC in-

terior, de 2,5 m de longitud en ambdós costats de l'encreuament. Inclou connex ionat en ambdós ex-

trems xarxa subterrània amb xarxa aèria amb segellat de tubs.

5 5,00

5,000 190,00 950,00

CIL          ud  Columna tipus CIL de 6 m o similar                              

Columna de la casa IEP o similar, model CIL 60127-105 de 6 metres d'alçada diàmetre 127 amb

braç superior i final disc tapat, fust cilíndric en acer galvanitzat, totalment muntada, instal·lada i en fun-

cionament. Inclou: caixa de fusibles Claved 1465 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de

0,6/1 kV connex ió caixa fusibles-lluminària, subministrament de perns d'ancoratge i plantilla, instal·la-

da i anivellada, ancoratge a dau de formigó sense incloure aquest, conductor de terra de Cu aïllat de

1x16 mm2 de 0,6/1 kV connex ió columna a xarxa de terra, tub corrugat flex ible de 75 mm en enllaç

amb arqueta.

c/ llev ant 2 2,000

c/ escorca 1 1,000

3,000 285,00 855,00

COL          ud  Columna de 4 m                                                  

Columna de la casa IEP o similar, de 4 metres model CAM 4 B d76 M16x500STF GV M60 (ref.

CAM0476M6), totalment muntada, instal · lada i en funcionament. Inclou: caixa de fusibles Claved

1465 i fusibles de 5A, conductor de Cu 3x2, 5 mm2 de 0,6 / 1 kV, connexió caixa fusible-lluminària,

subministrament de perns d'ancoratge i plantilla, instal · lada i anivellada, ancoratge de dau de formigó

sense incloure aquest, conductor de terra de Cu aïllat de 1x16 mm2 de 0,6 / 1 kV, connex ió de co-

lumna a xarxa de terra, tub corrugat flexible de 63 mm de diámetroen enllaç amb arqueta.

c/escorca 6 6,000

6,000 180,50 1.083,00

ATIK100      ud  Lluminària tipus Atik FO5 de 100w o similar                     

Subministrament i instal·lació de lluminària de la casa IEP, o similar, model ATIK FO5, 1xSE100

E40 L06F GY9007 ATC PL (ref. 50-85868), equipada amb làmpada de VSAP de 100W, totalment

muntada i connexionada.

c/ escorca 6 6,000

6,000 450,00 2.700,00

I.OCA        Ud  Costos inspecció instal·lació                                   

Despeses d'inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons actual reglament.

1 1,00

1,000 250,00 250,00

FAÇANES 11   Ud  Rehabilitació façanes afectades per remodelació                 

Rehabilitació de façanes afectades per a les modificacions.

1 1,00

1,000 1.900,00 1.900,00

TOTAL SUBCAPITOL C.7.3 NOVA INSTAL·LACIÓ........................ 20.982,67

TOTAL CAPITOL QUADRE 11 QUADRE C/ MARJADES (11) .............................................................................. 42.446,91
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CAPITOL QUADRE BK QUADRE PLAÇA DE L'ORGA (BK)                                     

SUBCAPITOL C.8.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT                                  

R.Q.E.       ud  Retirada quadre existent                                        

Desmuntatge i retirada quadre existent. Incloent, desconnex ió de les línies existents i transport a ma-

gatzem municipal.

1 1,00

1,000 95,00 95,00

R.C.A.A.     ml  Retirada cable coure aeri aïllat                                

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus trenat o RE) i transport a magatzem / aplec municipal

per a posterior transport a abocador autoritzat.

1,5 130,00 195,00

195,000 2,10 409,50

R.C.S.A.     ml  Retirada cable coure soterrat aïllat                            

Desmuntatge conductor de coure aïllat (tipus soterrat) i transport a magatzem / aplec municipal.

1,1 25,00 27,50

27,500 1,70 46,75

TOTAL SUBCAPITOL C.8.1 RETIRADA INSTAL·LACIÓ
EXISTENT..........................................................................................

551,25

SUBCAPITOL C.8.2 OBRA CIVIL                                                      

R.S.C.A.     ml  Rasa 0,6x0,3 en creuament calçada                               

Retall de pav iment ex istent mitjançant els mitjans mecànics necessaris amb pp de senyalitzacions i

proteccions necessàries. Demolició ferma d'asfalt, amb salvaguarda d'arquetes, mobiliari i serveis

ex istents. Excavació mecànica de rasa, de 0,6 m de profunditat i 0,3 m d'ample, en qualsevol tipus

de terreny , fins i tot roca, a cel obert, fins i tot retirada de pedres, a qualsevol profunditat, apuntala-

ment i drenatge si cal, amb neteja de fons i rasanteig del mateix , amb càrrega i transport a zona d'a-

plec intermig i càrrega i transport a abocador amb pla de restauració aprovat, inclosa la repercussió

d'esponjament, fins i tot canon d'abocador. Inclou canalització subterrània formada per 4 tubs de PVC

corrugat de 75 mm de diàmetre, amb subministrament i col·locació en fons de rasa del tub, enfilat

amb filferro guia de 2 mm de diàmetre, subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35

mm2 de secció, cinta senyalitzadora, amb solera i protecció del tub amb formigó en massa H-150.

Totalment acabada amb reposició de pav iment asfàltic amb reg d'adherència EAR-1 de dotació 0,5

kg/m2. Barreja bituminosa en calent tipus S-12, en capa intermèdia o rodament, fins i tot lligant, fabri-

cada, transportada, estesa i compactada, emplenant PGC.

c/ nort 1 5,00 5,00

c/ mostra 1 8,00 8,00

13,000 56,00 728,00

ARQ          ud  Arqueta 40x40x50                                                

Arqueta de registre de 40x40x50 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x50

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

pujades 4 4,00

4,000 85,00 340,00

ARQ.G        ud  Arqueta 60x60x80                                                

Arqueta de registre de 60x60x80 cm executada amb fàbrica de bloc de formigó gris de 10x20x70

cm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm d'espessor en els assentaments dels blocs, permeable

en el fons, arrebossada i bruny ida interiorment, fins i tot entrada rematada de tubs de pas i derivació i

excavació precisa amb eliminació de restes a abocador autoritzat. Tapa i marc normalitzada per l'A-

juntament amb les inscripcions indicades en memòria. Inclou excavació y sellat de tubs.

2 2,00

2,000 133,00 266,00

MAC          tn  MAC                                                             

Càrrega i transport a zona d'aplec intermedi; càrrega i transport a abocador gestor de residus de

construcció autoritzat, inclús taxa de gestió, amb part proporcional de càrrega, transport i cànon de

gestor de residus, amb lliurament a DF de factures d'entrada de material en gestor de residus.

c/ nort 1 5,00 0,30 0,05 0,17 2.2                                             
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

c/ mostra 1 8,00 0,30 0,05 0,26 2.2                                             

0,430 62,00 26,66

TOTAL SUBCAPITOL C.8.2 OBRA CIVIL........................................ 1.360,66

SUBCAPITOL C.8.3 NOVA INSTAL·LACIÓ                                               

Q.M.         ud  Adequació quadre existent                                       

Adequació d'armari ex istent de comandament i comptadors amb les modificacions indicades en la

memòria del projecte.

1 1,000

1,000 3.780,00 3.780,00

L.A. 4X6     Ml. Línia aèria 4X6                                                 

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic aèria trenada de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.  Inclou cada 60 cm trepant en paret i suport

1,5 45,000 67,500

67,500 7,81 527,18

L.4X6        Ml. Línia soterrada 4X6                                             

Subministrament i instal·lació de línia d'enllumenat públic subterranea de coure 0,6 / 1 kV de 4x6

mm2 de secció.

1,1 150,000 165,000

165,000 3,04 501,60

B.A-S        ud  Baixada / pujada de cablejat aeri - soterrat                    

Baixada aeri subterrani, inclou subministrament i muntatge tub d'acer galvanitzat amb tub de PVC in-

terior, de 2,5 m de longitud en ambdós costats de l'encreuament. Inclou connex ionat en ambdós ex-

trems xarxa subterrània amb xarxa aèria amb segellat de tubs.

2 2,00

2,000 190,00 380,00

I.OCA        Ud  Costos inspecció instal·lació                                   

Despeses d'inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons actual reglament.

1 1,00

1,000 250,00 250,00

FAÇANES BK   Ud  Rehabilitació façanes afectades per remodelació                 

Rehabilitació de façanes afectades per a les modificacions.

1 1,00

1,000 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPITOL C.8.3 NOVA INSTAL·LACIÓ........................ 5.788,78

TOTAL CAPITOL QUADRE BK QUADRE PLAÇA DE L'ORGA (BK).................................................................... 7.700,69
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SIS SEGURETAT I  SALUT                                               

SUBCAPITOL C.9.1 SEGURETAT I  SALUT                                               

S.I.S.       ud  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut.

1 1,00

1,000 7.474,00 7.474,00

TOTAL SUBCAPITOL C.9.1 SEGURETAT I SALUT........................ 7.474,00

TOTAL CAPITOL SIS SEGURETAT I  SALUT........................................................................................................ 7.474,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 295.764,21
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RESUM DE PRESSUPOST
REMODELACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC INCA - ZONA 2                     

CAPITOL RESUM EUROS %

QUADRA AX QUADRE AVINGUDA COLOM (AX).................................................................................................................. 46.702,58 15,79

QUADRE AQ QUADRE C/ BLANQUERNA (AQ).................................................................................................................... 40.856,26 13,81

QUADRE AW QUADRE C/ PERE JOAN CERDÀ (AW)........................................................................................................... 48.207,95 16,30

QUADRE 10 QUADRE PLAÇA MARE DE DÉU DE LLUC (10)................................................................................................ 18.103,48 6,12

QUADRE BB QUADRE PLAÇA SANTA MARIA LA MAJOR (BB)............................................................................................. 45.597,23 15,42

QUADRE BL QUADRE C/ RAMON Y CAJAL (BL) ................................................................................................................ 38.675,11 13,08

QUADRE 11 QUADRE C/ MARJADES (11) ......................................................................................................................... 42.446,91 14,35

QUADRE BK QUADRE PLAÇA DE L'ORGA (BK) .................................................................................................................. 7.700,69 2,60

SIS SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 7.474,00 2,53

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 295.764,21

13,00% Despeses Generals....................... 38.449,35

6,00% Benefici industrial.......................... 17.745,85

SUMA DE G.G. y  B.I. 56.195,20

21,00% I.V.A....................................................................... 73.911,48

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 425.870,89

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 425.870,89

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈN-
TIMS

Inca, a Octubre de 2016.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES, QUE A PART DE LES GENERALS APROVADES 

PER DECRET, HAURAN DE REGIR PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES I 

INSTAL·LACIONS QUE COMPRÈN AQUEST PROJECTE. 

1. GENERALITATS - 

Art. 1 Abast. 

Les obres a realitzar que estan descrites en el Projecte, del que forma part el present Plec de 

Condicions i que consta a més de Memòria, Plànols, Estat de Mesuraments i Pressupost. 

Art. 2 Contradiccions, omissions o errors en la documentació. 

En cas de Contradiccions, omissions o errors es consultarà amb l'Enginyer Director de les 

Obres, qui prendrà la determinació que consideri més oportuna. 

Art. 3 Direcció i inspecció de les obres. 

La Direcció Facultativa la realitzarà un Enginyer Industrial o els tècnics municipals, o 

l’Ajuntament delegarà en els tècnics que estimi oportuns. 

El contractista de les obres proporcionarà a l'Enginyer Director tota mena de facilitats per als 

replantejaments, reconeixements, mesuraments u proves de materials, així com la inspecció 

de la  mà d'obra, permetent l'accés a totes les parts de l'obra. 

Art. 4 Normes d'aplicació. 

S'aplicaran  totes la Lleis, Plecs, Instruccions i Normes legalment vigents que afectin alguna 

de les parts del Projecte, i en especial: 

- Ordenances Municipals. 

- Reglaments i Normes Tecnològiques. 

- Ordenances sobre Seguretat i Higiene en el Treball. 

- Reglamentació Laboral dels treballadors. 
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2. DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS - 

Art. 5 Obres que comprèn aquest plec. 

Comprèn els treballs que siguin necessaris per a la realització de totes les obres i 

instal·lacions del present Projecte, fins a la seva completa terminació d'acord amb les 

condicions del present Plec. 

S'executaran amb sencera subjecció als Plans del Projecte, als estats de mesuraments i a 

totes les instruccions verbals o escrites que l'Enginyer tingui a ben dictar en cada cas. 

Art. 6 Condicions que ha de satisfer la mà d'obra. 

Tot el personal empleat en l'execució de les obres, haurà de reunir les condicions de 

competència i comportament que siguin requerits per l'Enginyer Director de les obres. 

Art. 7 Condicions que han de satisfer els materials. 

Les característiques dels materials a utilitzar seran les indicades en el Projecte, havent de 

reunir les condicions necessàries, a judici de l'Enginyer Director, per al seu ús. Per als 

materials amb una normativa legal s'aplicarà aquesta, cuidant l'Enginyer del seu compliment. 

Art. 8 Reconeixement de materials. 

Tots els materials i aparells seran reconeguts per l'Enginyer Director o persona delegada pel, 

abans del seu ocupació en obra, sense l'aprovació dels quals no podrà procedir-se a la seva 

col·locació sent retirats de l'obra els que siguin rebutjats. Aquest reconeixement previ no 

constitueix l'aprovació definitiva, i l'Enginyer Director podrà fer treure encara després de 

col·locats en obra, aquells materials que presenten defectes no percebuts en dit primer 

reconeixement. Les despeses que s'originen, si escau, seran tots a compte del Contractista. 

La responsabilitat del Contractista, respecte als materials, persisteix fins a finalitzar el termini 

de garantia. 

Art. 9 Obres defectuoses. 

Les deformacions, esquerdes, ruptures, desperfectes i modificacions no autoritzades a l'obra, 

seran motiu per obligar a demolir i reconstruir total o parcialment l'obra defectuosa, si així ho 

vol necessari l'Enginyer Director d'aquesta. 

Art. 10 Obres no especificades en el Plec. 
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Si en el transcurs dels treballs, fos necessari executar qualsevol classe d'obra no 

especificada en el present Projecte, el Contractista està obligat a executar-la d'acord amb les 

instruccions que a l'efecte rebés de l'Enginyer Director, per escrit, sense tenir dret a cap 

reclamació, per part de les ordres que li siguin donades. 

Art. 11 Abonament de les obres executades. 

S'abonaran al Contractista les obres que realment executi, amb subjecció al Projecte aprovat i 

que va servir de base en l'adjudicació con les modificacions degudament autoritzades que 

s'introdueixin i a les ordres que li hagin estat comunicades per escrit per mediació de 

l'Enginyer Director. 

Art. 12 Recepció de les obres. 

La recepció provisional de les obres, tindrà lloc dins el mes següent a la seva terminació i 

presentació pel Contractista. Durant aquest temps, l'Enginyer Director de les obres podrà 

realitzar tots els mesuraments i verificacions que estimi oportunes. Totes les despeses que 

d'això es derivin aniran a càrrec del Contractista. 

La recepció definitiva es realitzarà als dotze mesos següents a la data de recepció 

provisional. En la recepció definitiva es liquidaran el Contractista les quantitats retingudes fins 

aquest moment. 

Art. 13 Responsabilitat en el direcció i execució de les obres. 

El Contractista és l'únic responsable de l'execució de les obres que hagi contractat, no tenint 

dret a cap indemnització pel preu major a què pogués costar-li ni per les errades maniobres 

que cometés durant la seva construcció, sent de compte i risc d'aquest. 

Així mateix, serà responsable davant els tribunals dels accidents que per la inexperiència o 

descuit sobrevingués, atenent-se en tot cas a les conseqüències i a les disposicions de la 

Policia Urbana i Lleis comunes sobre la matèria. 

3. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES - 

Art. 14 Termini de garantia. 
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El termini de garantia serà de dotze mesos, i transcorreguts aquests, es verificarà la recepció 

definitiva amb les mateixes persones i en les mateixes condicions que la provisional i estant 

les obres ben conservades i en perfecte estat, el Contractista, farà entrega d'aquestes, 

rellevant-se de tota responsabilitat, en cas contrari, es retardarà la recepció definitiva fins que 

a judici de l'Enginyer Director i dins el termini que aquest li marqui, quedin les obres del mode 

i formes que determina el present Plec de Condicions. 

Art. 15 Casos de rescissió. 

Per als casos en què pugui i ha de rescindir-se al Contractista, tant per mort o fallida del 

Contractista, com per variacions a les obres fetes abans o després de començades, per no 

ser possible començar oportunament les dites obres, per haver de suspendre-les en el termini 

de temps estipulat, s'aplicaran les diverses disposicions contingudes en el present Plec de 

Condicions Generals. 

Art. 16 Faltes i multes. 

Totes les faltes que el Contractista cometi durant l'execució de les obres, així com les multes 

que donessin lloc a contradicció de les disposicions vigents, són exclusivament del seu 

compte sense dret a cap indemnització. 

Art. 17 Documents que pot reclamar el Contractista. 

El Contractista podrà treure a les seves expenses còpies de tots els documents del Projecte, 

els originals dels quals li seran facilitats per l'Enginyer Director a les oficines de la direcció, 

sense poder-los treure d'elles, i l'Enginyer Director, autoritzarà amb la seva signatura les 

expressades còpies, si així convé el Contractista. 

També tindrà dret a treure còpies de les relacions valorades i dels certificats expedits por la 

Direcció Facultativa. 

Art. 18 Normativa vigent. 

El Contractista està obligat a donar compliments de totes i cadascuna de les disposicions 

vigents, o que d'ara endavant es promulguin, sobre remuneracions mínimes, jornades de 

treball, assegurança de subsidi i la resta de conceptes continguts en la legislació obrera 

actualment en vigor. 

Art 19 Vies Jurídiques. 
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Les qüestions la resolució de les quals requereixi la via jurídica, seran de competència dels 

tribunals. 

 

Inca, octubre de 2016     Vist i plau 

L’Enginyer tècnic municipal     El Batle-president 

 

 

Pere Mestre Rayó      Virgili Moreno Sarrió 
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DOCUMENT 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1.- OBJETO. 

 

El objeto del presente Plan de Seguridad y Salud es, mediante la identificación de todos los 

posibles riesgos y la determinación de las correspondientes medidas preventivas que se deben 

adoptar, eliminar o disminuir los riesgos existentes, y con ello los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

Este Plan de Seguridad y Salud se realiza siguiendo las directrices del R.D 1627/97 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y teniendo como 

base el Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto de obra. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

 

2.1- Descripción de la obra y situación. 

 

Los trabajos a desarrollar son los necesarios para la ejecución del proyecto de remodelación del 

alumbrado público del municipio de Inca. 

 

2.2.- Presupuesto total de seguridad, plazo de ejecución y previsión de mano de obra. 

 

El Presupuesto Total de ejecución Material es de 425.870,89 €. 

 

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 6 meses desde su inicio 

real. 

 

Se prevé que, si bien la carga de personal es variable, en el periodo de máxima actividad se 

tendrán 

15 trabajadores. 

 

2.3.- Identificación de las actividades a realizar. 

 

Las principales actividades son: 

 

-Trabajos de obra civil 

-Instalación eléctrica (tendido de cables, conexiones, tomas, etc…) 
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2.4.-Interferencias y servicios afectados. 

 

Los trabajos se desarrollan en el emplazamiento de la obra destinada a tal fin, y cuyo destino es 

exclusivamente la ubicación de las instalaciones objeto del proyecto, por lo que las únicas 

interferencias que puedan presentarse son las superposiciones de las diversas fases de los 

trabajos. 
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3.-  RECONOCIMIENTOS  MÉDICOS,  EVACUACIÓN  DE  ACCIDENTADOS  Y 

PRIMEROS AUXILIOS. 

 

De acuerdo a lo establecido en las exigencias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo 

el personal que trabaje en la Obra, se somete a los reconocimientos médicos planificados con una 

periodicidad anual. 

 

Asimismo, al personal de nueva incorporación, se le realiza un reconocimiento previo a su 

incorporación al puesto de trabajo. 

 

Para la realización de los posibles primeros auxilios, en la obra existe personal que ha recibido 

formación en Primeros Auxilios, disponiendo en obra o en los vehículos de un botiquín que permita 

la realización de estos primeros auxilios. 

 

En caso de producirse un accidente que haga necesario el traslado del accidentado al Centro 

Asistencial más próximo de los indicados más adelante, el traslado se realizará en el vehículo de 

obra, o si las lesiones sufridas lo hacen desaconsejable, se avisará a los Servicios de 

Emergencia para que procedan a su evacuación. 

 

Para facilitar la evacuación y la comunicación de emergencias, en un lugar visible de la obra se 

colocará un cartel donde se indiquen los teléfonos y direcciones de emergencias y centros 

asistenciales siguientes: 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

Bomberos 080 
Emergencias 112 
Protección civil 085 
Policía (Nacional) 091 
Policía (Local) 092 

 

AMBULANCIAS Y CENTROS ASISTENCIALES 

  Hospital Comarcal d’Inca: Crt. Inca-Llubí S/N en Inca; Tfno: 971.88.85.00 

Hospital Son Llàtzer; Ctra. Manacor, km.4 en Palma; Tfno: 871.20.20.00 

Clínica Juaneda; C/Son Espanyolet, 55 en Palma; Tfno.:971.73.16.47 

Clínica Rotger ; C/ Santiago Rusiñol ,9- 07012 Palma de Mallorca; Tfno:971.44.85.00 

 

 

4.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN PREVENCIÓN. 
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El Jefe de Obra, en colaboración con el Servicio de Prevención, informará y formará a los 

trabajadores, antes del inicio de las actividades, de los riesgos y medidas preventivas que se 

deben adoptar en las distintas fases de la obra. 
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5.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

• Estatuto de los Trabajadores (Modificado según Real Decreto Legislativo 1/1995 de 

24 de Marzo). 

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

• Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección y 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real  Decreto  783/2001,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud laboral. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo, así como la modificación del mismo según el Real Decreto 1124/2000, de 16 de 

junio. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, y modificaciones 

posteriores de 9 de diciembre de 1989 y 26 de mayo de 1990. 

• Orden de 30 de junio de 1996 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 

de Aparatos Elevadores. 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, de seguridad en las Máquinas. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, (B.O.E. 28/12/1995, rect. 24/02/1993) 

que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individuales. 

• Reales Decretos por los que se aprueban los Reglamentos sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (R.D. 2216 de 23 de Octubre de 1985 y 

R.D. 1078 de 2 de Julio de 1993). 

• Resolución del 30 de abril de 1984 sobre las verificaciones de las instalaciones 

eléctricas antes de su puesta en marcha. 

• Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de 

Noviembre) e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión. 

• Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  

materia  de coordinación de actividades empresariales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales que introduce modificaciones en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre  

Infracciones  y Sanciones del Orden Social. 

• RD 604/2006: Se modifican el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/97, que establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 2177/2004: Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se 
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establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

• RD 1311/2005: sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

• RD 286/2006: sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruído. 

• RD 396/2006: se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 

a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• Ley 32/2006: reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

• RD 1109/2007: se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

• RD 223/2008: reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

A continuación se especifican los riesgos y las medidas preventivas que se deben adoptar en 

todas y cada una de las actividades indicadas en el apartado 2.3., y reflejadas en los siguientes 

capítulos: 

 

1 - PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA TODO TIPO DE TRABAJOS 

2 - TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

3 - MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

4 - MANIPULACIÓN DE CARGAS 

5 - TRABAJOS CON MAQUINARIA 

6 - TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

7 - TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN 
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1 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA TODO TIPO DE TRABAJOS 

 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para la realización de todas las actividades desarrolladas, se hará uso de forma generalizada 

de los siguientes Equipos de Protección Individual. 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de Seguridad. 

 

Los lugares de trabajo y/o vehículos estarán dotados de Extintor y Botiquín de Primeros 

Auxilios en el punto de trabajo o lugar próximo. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

Extractas del articulo 29 de la Ley de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre) 

 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus responsabilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención previstas, por su propia salud y 

seguridad en el trabajo y por aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actitud profesional, a causa de sus actos y omisiones en él trabajo. 

 

2. Los trabajadores deberán: 

 

a) Utilizar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos de 

transporte y cualquier otro medio con los que desarrolle su actividad. 

 

b) No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad 

(protecciones, resguardos, etc.) 

 

c) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y 

de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

d) Informar de inmediato a su mando directo de cualquier situación que 

entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y salud de 

los trabajadores.  

 

Todo lo anterior se resume de forma práctica en una serie de análisis/actuaciones a 

realizar: 
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EL MANDO ANTES DEL TRABAJO: 

 

a) Planificará los recursos necesarios (humanos, equipos, materiales, etc,) para realizar 

los trabajos. 

 

b) Comprobará que se dispone de todos los Equipos de Protección Colectivos e 

Individuales necesarios para realizar los trabajos. 

 

EL MANDO DURANTE EL TRABAJO: 

 

a) Comprobará que el trabajo se está desarrollando de acuerdo al 

procedimiento/instrucciones/normas de realización previstas. 

 

b) Comprobará que se están cumpliendo las normas de seguridad y utilizando los 

Equipos de Protección Colectivos e Individuales necesarios. 

 

EL MANDO DESPUES DEL TRABAJO: 

 

Comprobará que la zona de trabajo se deja de forma que no entrañe riesgos 

para terceros (zanjas sin proteger, zonas no señalizadas, restos de materiales, 

etc,). 

 

EL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD ES 

OBLIGATORIO PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEBIENDO SOLICITAR A SU 

MANDO DIRECTO EN CASO DE DUDAS QUE SE LAS ACLARE. 
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CAPITULO: 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

 

SUBCAPITULO: 2.1 ACOPIO, CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA Y MATERIALES 
 

ACTIVIDAD: 2.1.2 MECANICA 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON CAMIÓN GRÚA" 

Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en apartado "TRABAJOS CON 
CAMION GRUA" 

 
 
 

VER RIESGOS EN TRABAJOS 
CON MAQUINARIA 

Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON MAQUINARIA (Carretilla Elevador
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CAPITULO: 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO: 2.2 UBICACION DE MAQUINAS Y MATERIALES 
 

ACTIVIDAD: 2.2.1 ESPACIOS PARA LA UBICACIÓN DE MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
DAÑOS A TERCEROS Se delimitará la zona de trabajo de la máquina que estará debidamente protegida y señalizada, evitando el acceso a la misma de personal 

no autorizado. 
 
 
 

Se colocará un cartel visible de: “"PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN A PERSONAL NO AUTORIZADO"”. 

CAÍDA DE OBJETOS Se instalarán fuera de zonas batidas por cargas suspendidas. 

GOLPES Los materiales y restos se almacenarán con orden y bien apilados en los lugares (zonas) destinados a tal fin, de forma que no interfieran 
en la zona de trabajo o sus accesos. 

 
 
 

SOBREESFUERZOS Se instalarán en una zona de fácil aprovisionamiento. 

ATRAPAMIENTOS No interferirá la zona de trabajo de otra que trabaje a la vez. 

ILUMINACIÓN La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 
con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 
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CAPITULO: 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO: 2.2 UBICACION DE MAQUINAS Y MATERIALES 
 

ACTIVIDAD: 2.2.2 ESPACIOS PARA LA UBICACIÓN DE MATERIALES Y RESTOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDA DE OBJETOS Los materiales y restos se almacenarán con orden y bien apilados en los lugares (zonas) destinados a tal fin, de forma que no interfieran 

en la zona de trabajo o sus accesos. 
 
 

Los apilados se formarán estables y con altura razonable dependiendo de su constitución (cajas cartón, contenedores ensamblables, 
palés, etc,) y sobre terreno horizontal y resistente. 

 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 
en los lugares destinados a tal fin. 

 
 

GOLPES La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 
con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 

 
 

PISADAS Los materiales se ubicarán y clasificarán fuera de la zona de trabajo. 

SOBREESFUERZOS Se instalarán en una zona de fácil aprovisionamiento. 

 

 

ILUMINACIÓN La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, con contrastes de 
luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.2 UBICACION DE MAQUINAS Y MATERIALES 

ACTIVIDAD : 2.2.2 ESPACIOS PARA LA UBICACIÓN DE MATERIALES Y RESTOS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

LAS PROTECCIONES COLECTIVAS NO EXIMEN AL TRABAJADOR DE HACER USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL INDICADOS PARA CADA RIESGO. 
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CAPITULO: 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO: 2.3 MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

ACTIVIDAD : 2.3.1 COLOCACIÓN DE TACOS (EXPANSIÓN), MONTAJE DE SOPORTES, COLOCACIÓN DE BANDEJA. 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
GOLPES Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 

en los lugares destinados a tal fin. 
 
 
 

Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar, manteniéndolos en perfecto estado y utilizándolos 
únicamente para lo que están diseñados. 

 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Los materiales y restos se almacenarán con orden y bien apilados en los lugares (zonas) destinados a tal fin, de forma que no interfieran 
en la zona de trabajo o sus accesos. 

 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS NUNCA SERÁN LANZADOS OBJETOS (herramientas, materiales, etc,) desde o hacia puntos de trabajo, SIEMPRE se realizará 
utilizando una cuerda de servicio y estando el/los operarios fuera de la vertical de la carga suspendida. 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Para trabajos a partir de 2 m. de altura se utilizará obligatoriamente el SISTEMA ANTICAIDAS/ LINEA DE VIDA. 
 
 
 

VER RIESGOS EN TRABAJOS 
CON MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MAQUINAS - HERRAMIENTAS (Trabajos con taladro) 

 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON ESCALERAS Y ANDAMIOS" 

Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS" 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.3 MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
ACTIVIDAD : 2.3.2 MONTAJE DE GRAPAS DE SUJECIÓN TUBOS, CANALETAS Y LUMINARIAS 

 
 

 

 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PROYECCIONES Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MAQUINAS - HERRAMIENTAS (Trabajos con taladro) 

 
 
 

GOLPES Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar, manteniéndolos en perfecto estado y utilizándolos 
únicamente para lo que están diseñados. 

 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS NUNCA SERÁN LANZADOS OBJETOS (herramientas, materiales, etc,) desde o hacia puntos de trabajo, SIEMPRE se realizará 
utilizando una cuerda de servicio y estando el/los operarios fuera de la vertical de la carga suspendida. 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS" 

 
 
 

Para trabajos a partir de 2 m. de altura se utilizará obligatoriamente el SISTEMA ANTICAIDAS/ LINEA DE VIDA. 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.4 TENDIDO DE CABLE 
 

ACTIVIDAD : 2.4.1 ASENTAMIENTO DE LAS BOBINAS SOBRE GATOS O CUNAS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
ATRAPAMIENTOS El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y continua. 

 
 
 

DESPRENDIMIENTOS, 
DESPLOME Y DERRUMBE 

Los gatos para bobinas estarán dotados de mecanismo que evite el brusco descenso de la carga y serán los adecuados para el peso y 
volumen a soportar. Instalados en terreno firme. 
 
 
 
La base será la adecuada para la bobina a manipular. 
 
 
 
Estará marcada de forma destacada su MAXIMA CARGA UTIL. 
 
 
 
Se elegirá el eje más apto dependiendo de las características de la bobina. 

 
 
 

GOLPES El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y continua. 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.4 TENDIDO DE CABLE 
 

ACTIVIDAD : 2.4.2 COLOCACIÓN DE LOS RODILLOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PISADAS Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 

en los lugares destinados a tal fin. 
 
 
 

SOBREESFUERZOS Se colocarán a una determinada distancia entre sí, dependiendo del peso del cable. 

ATRAPAMIENTOS Si van colocados sobre las bandejas, se amarran para evitar su deslizamiento o posible caída. 

GOLPES Si los rodillos están situados en el suelo se colocarán en sitios visibles para evitar golpes contra ellos. 

CAÍDA DE OBJETOS Si van colocados sobre las bandejas, se amarran para evitar su deslizamiento o posible caída. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 
en los lugares destinados a tal fin. 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS" 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.4 TENDIDO DE CABLE 
 

ACTIVIDAD : 2.4.3 TENDIDO DEL CABLE, POSADO O POR CONDUCTO 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
DESPRENDIMIENTOS, 
DESPLOME Y DERRUMBE 

Los gatos para bobinas estarán dotados de mecanismo que evite el brusco descenso de la carga y serán los adecuados para el peso y 
volumen a soportar. Instalados en terreno firme. 
 
 
 
La base será la adecuada para la bobina a manipular. 
 
 
 
Estará marcada de forma destacada su MAXIMA CARGA UTIL. 
 
 
 
Se elegirá el eje más apto dependiendo de las características de la bobina. 
 
 
 
Antes de iniciar la operación, se revisará el estado de los gatos y cunas, así como su capacidad para resistir los pesos a los que van a ser 
sometidos. 

 
 
 

SOBREESFUERZOS El tendido se realizarán de forma suave, evitando tirones bruscos. 
 
 
 

Una sola persona  será la responsable de dirigir las maniobras. 

ATRAPAMIENTOS El tendido se realizarán de forma suave, evitando tirones bruscos.
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 
 

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
ATRAPAMIENTOS El mando planificará e informará a los operarios de los trabajos y maniobras a realizar y las dirigirá con ORDENES CLARAS Y 

PRECISAS, controlando en todo momento los trabajos y situaciones. 
 
 
 

Previamente se realizará un estudio del espacio ubicación, pasillo, puerta o hueco de acceso y proximidad de elementos en tensión 
durante las maniobras. 

 

Los equipos, útiles, herramientas y materiales, se almacenarán en el exterior, si los espacios interiores así lo aconsejan. 
CONTACTOS ELÉCTRICOS Previamente se realizará un estudio del espacio ubicación, pasillo, puerta o hueco de acceso y proximidad de elementos en tensión 

durante las maniobras. 
 
 
 

Nunca se invadirá la ZONA DE PELIGRO indicada en la tabla siguiente, realizando las medidas entre los puntos más próximos en tensión 
y cualquier parte extrema del operario, herramienta o elemento que esté manipulando, en movimientos voluntarios o accidentales. 

 
 
 

TENSION ENTRE ZONA DE PELIGRO 
 

FASES KV DISTANCIA MINIMA EN MTS. 
 

. . . . . AL/LOS  PUNTOS EN TENSION 

Hasta    1  0,50 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS 
 
 
 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

   
 

Hasta 

 
 

3 

 
 

0,65 

  Hasta 6 0,70 

  Hasta 10 0,80 

  Hasta 15 0,90 

  Hasta 20 0,95 

  Hasta 30 1,10 

  Hasta 45 1,20 

  Hasta 66 1,40 

  Hasta 110 1,80 

  Hasta 132 2,00 

  Hasta 220 3,00 

  Hasta 380 4,00 

 
 

Así mismo para la determinación de la consideración de TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE TENSION, se tendrán en cuenta las distancias 
indicadas en la siguiente tabla. 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

TENSION ENTRE DISTANCIA DE PROXIMIDAD EN MTS. 
 

FASES KV AL/LOS PUNTOS EN TENSION 
 

 
 

Hasta 1 0,70 

Hasta 3 1,12 

Hasta 6 1,12 

Hasta 10 1,15 

Hasta 15 1,16 

Hasta 20 1,22 

Hasta 30 1,32 

Hasta 45 1,48 

Hasta 66 1,70 

Hasta 110 2,10 

Hasta 132 3,30 

Hasta 220 4,10 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
Hasta 380 5,40 

 
 
 
 
 

En los lugares donde no se pueda respetar la DISTANCIA DE PROXIMIDAD se protegerán todos los puntos o elementos en tensión por 
PERSONAL CUALIFICADO, haciendo uso del procedimiento específico de T.E.T, mediante pantallas físicas aislantes, capuchones, 
fundas, etc.,. . 

 
 
 

Para la colocación de protecciones se hará uso del procedimiento especifico de T.E.T. para la actividad a realizar por PERSONAL 
CUALIFICADO. 

 
 
 

ILUMINACIÓN La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 
con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 

 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 
en los lugares destinados a tal fin. 

 
 
 

PISADAS Los equipos, útiles, herramientas y materiales, se almacenarán en el exterior, si los espacios interiores así lo aconsejan. 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 
 

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
GOLPES Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar, manteniéndolos en perfecto estado y utilizándolos 

únicamente para lo que están diseñados. 
 
 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS DE 
MANIPULACIÓN DE CARGAS 

En el manejo manual de cargas se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MANIPULACION DE CARGAS" 

 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON CAMIÓN GRÚA" 

Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en apartado "TRABAJOS CON 
CAMION GRUA" 

 
 
 

SOBREESFUERZOS Se elevará y depositará la carga de forma suave y continuada. 
 
 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON ESCALERAS Y ANDAMIOS" 

Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS"
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 
 

ACTIVIDAD : 2.5.2 CONEXIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS El mando planificará e informará a los operarios de los trabajos y maniobras a realizar y las dirigirá con ORDENES CLARAS Y 

PRECISAS, controlando en todo momento los trabajos y situaciones. 
 
 
 

Es obligatoria la aplicación de las  "5 REGLAS DE ORO "  en todos los trabajos realizados en frío: 
 

1ª  Desconectar todas las fuentes de tensión. 
 

2ª  Enclavamiento o bloqueo, si es posible de los aparatos de corte y señalización siempre en el mando. 
 

3ª  Verificación de la ausencia de tensión. 
 

4ª  Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 
 

5ª  Proteger frente a elementos próximos en tensión y establecer la señalización de seguridad adecuada, delimitando la zona de trabajo. 
 
 
 

Se protegerán mediante pantallas físicas aislantes adecuadas a la tensión, (capuchones, vainas y plástico vinílico, etc.) las fuentes de 
tensión. El conexionista utilizará la pantalla facial inactínica y guantes aislantes adecuados a la tensión. 

 
 
 

Utilizar la herramienta isoplastificada adecuada al trabajo a realizar. 
 
 
 

Cuando los trabajos haya que realizarlos con tensión, se hará uso del procedimiento especifico de T.E.T. para la actividad a realizar por 
PERSONAL CUALIFICADO. 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 

ACTIVIDAD : 2.5.2 CONEXIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

GOLPES Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar, manteniéndolos en perfecto estado y utilizándolos 
únicamente para lo que están diseñados. 

 

CORTES Cuando se preparan puntas de cables para su embornado, no colocar las manos delante del trayecto de la cuchilla o pelacables.  
 
ILUMINACIÓN La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 

con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 
 
 
 

PISADAS Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 
en los lugares destinados a tal fin. 

 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Los materiales y restos se almacenarán con orden y bien apilados en los lugares (zonas) destinados a tal fin, de forma que no interfieran 
en la zona de trabajo o sus accesos. 

 
 
 

PROYECCIONES Utilizar los medios adecuados para evitar arcos, alarmas, etc. 
 
 
 

Es obligatorio el uso de GAFAS O PANTALLA de protección contra proyecciones. 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 

ACTIVIDAD : 2.5.2 CONEXIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

CONFINAMIENTO/ASFIXIA Comprobar que la ventilación en la zona de trabajo es correcta. 
 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS" 



 

 

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 

CAPITULO : 3 MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 
 

SUBCAPITULO : 3.1 RADIAL 
 

ACTIVIDAD : 3.1.1 TRABAJOS CON RADIAL 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PROYECCIONES Es obligatorio el uso de GAFAS O PANTALLA de protección contra proyecciones. 

 
 
 

Para trabajos continuados es obligatorio el uso de MANDIL 
 
 
 

Cuando no se utilice la radial, se mantendrá con el disco hacia abajo. 
 
 
 

Antes de conexionar la máquina se comprobará la perfecta fijación del disco, que no estará mellado ni con fisuras 
 
 
 

Dispondrá de defensa protectora en el disco. 
 
 
 

Si esta máquina ha de ser transportada, se hará protegiendo el disco de forma que no sufra golpes. 
 
 
 

No se intentará meter directamente el disco en ranuras o cortes anteriores, mas estrechos que el grueso del disco puesto en la máquina; 
para ello se tendrá que ir ensanchando progresivamente hasta llegar al fondo y poder continuar el corte. 

EL DISCO SERÁ EL ADECUADO A: 
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1º las caracteristicas de la máquina (facilitadas por el fabricante y coincidentes con las marcadas en el disco) 

 
2º el material a trabajar ( metálico, hormigón, piedra, etc. ) 

 
3º el trabajo a realizar ( cortar, desbastar, etc. ) 

 
a) Los discos de cortar no se usarán nunca para desbastar. 

b) Los discos de desbastar no se usarán nunca para cortar. 

 
 

No se hará trabajar el disco presionando excesivamente sobre él. 
 
 
 

Se situará la empuñadura lateral y la defensa del disco en función del trabajo a realizar. 

RUIDO Para trabajos continuados es obligatorio el uso de PROTECTORES AUDITIVOS. 

AMBIENTES PULVERULENTOS Se evitará en lo posible la formación de polvo y si esto no es posible, es obligatorio el uso de PROTECCION RESPIRATORIA 
 
 
 

El corte de piezas cerámicas (ladrillos, losetas, etc.) cuando la máquina no disponga de aspirador, se efectuara por vía húmeda. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS Comprobar el perfecto estado de la máquina y el cable que deberán estar en perfectas condiciones de aislamiento. 

 
 
 

El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial. 
 
 
 

Para el  conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se utilizarán las clavijas o pinzas adecuadas. 

CORTES En las piezas a trabajar NO SE UTILIZARÁN NI LAS MANOS NI LOS PIES para sujetar las mismas. 

El cambio de disco se realizará con la máquina desconexionada de la red eléctrica. 
 
 
 

No se realizarán trabajos en posturas inestables o que obliguen a trabajar y/o desplazar la máquina por encima de los hombros. 

Los cambios de posición o desplazamientos se realizarán con la máquina totalmente parada. 

INCENDIOS Disponer de los medios adecuados para su extinción (pantallas protectoras, agua, extintores, etc.). 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
EXPLOSIONES No se efectuarán trabajos en recintos o recipientes cerrados que hayan contenido materias inflamables o volátiles sin haberlas, 

previamente, limpiado y desgasificado con vapor, aún en recipientes vacíos hace mucho tiempo. 
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CAPITULO : 3 MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

SUBCAPITULO : 3.2  TALADRO DE MANO 

ACTIVIDAD : 3.2.1 TRABAJOS CON EL TALADRO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PROYECCIONES Es obligatorio el uso de GAFAS O PANTALLA de protección contra proyecciones. 

 
 
 

La broca a utilizar corresponderá a la medida del taladro a realizar: 

No se obligará lateralmente para agrandar el  taladro. 

Nunca se golpeará ni frontal ni lateralmente. 
 

Se utilizará únicamente para los fines que está diseñada (taladrar) 
 

Si se atasca, se intentará sacarla girandola en sentido inverso y tirando suavemente de ella. 

No se utilizarán brocas de diámetro superior a la capacidad de la máquina o su portabrocas. 

No se hará trabajar la broca presionándola excesivamente. 

 
 

AMBIENTES PULVERULENTOS Se evitará en lo posible la formación de polvo y si esto no es posible, es obligatorio el uso de PROTECCION RESPIRATORIA 

CONTACTOS ELÉCTRICOS Comprobar el perfecto estado de la máquina y el cable que deberán estar en perfectas condiciones de aislamiento. 

El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
Para el  conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se utilizarán las clavijas o pinzas adecuadas. 

CORTES En las piezas a trabajar NO SE UTILIZARÁN NI LAS MANOS NI LOS PIES para sujetar las mismas. 

Los cambios de posición o desplazamientos se realizarán con la máquina totalmente parada. 

RUIDO Para trabajos continuados con taladros de percusión, se utilizarán PROTECTORES AUDITIVOS 

EXPLOSIONES No se efectuarán trabajos en recintos o recipientes cerrados que hayan contenido materias inflamables o volátiles sin haberlas, 
previamente, limpiado y desgasificado con vapor, aún en recipientes vacíos hace mucho tiempo. 
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CAPITULO : 3 MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 
 

SUBCAPITULO : 3.3 MARTILLO ELECTRICO ROMPEDOR - PERFORADOR 
 

ACTIVIDAD : 3.3.1 TRABAJOS CON MARTILLO ELECTRICO ROMPEDOR - PERFORADOR 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PROYECCIONES Es obligatorio el uso de GAFAS O PANTALLA de protección contra proyecciones. 

 
 
 

Para trabajos continuados es obligatorio el uso de MANDIL 
 
 
 

AMBIENTES PULVERULENTOS Se evitará en lo posible la formación de polvo y si esto no es posible, es obligatorio el uso de PROTECCION RESPIRATORIA 

RUIDO Para trabajos continuados es obligatorio el uso de PROTECTORES AUDITIVOS. 

VIBRACIONES El ayudante deberá utilizar los mismos Epi's. 
 
 
 

CONTACTOS ELÉCTRICOS Comprobar el perfecto estado de la máquina y el cable que deberán estar en perfectas condiciones de aislamiento. 
 
 
 

El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial. 
 
 
 

Para el  conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se utilizarán las clavijas o pinzas adecuadas. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
GOLPES El operario colocará los pies de forma que no le alcance el puntero/broca si se desliza. 
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CAPITULO : 4 MANIPULACIÓN DE CARGAS 

SUBCAPITULO : 4.1 MANIPULACIÓN DE CARGAS 

ACTIVIDAD : 4.1.1 CARGA Y DESCARGA MANUAL 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS AL MISMO NIVEL Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 

en los lugares destinados a tal fin. 
 

PISADAS Las zonas de trabajo y accesos se mantendrán libres de obstáculos. 

CARGA FÍSICA En el manejo de cargas se tendrán en cuenta las indicaciones siguientes: 

1ª  Se situará la carga cerca del cuerpo 
 

2ª  Se mantendrá la espalda recta 
 

3ª  No se doblará la espalda al levantar o bajar una carga. 
 

4ª  Se usarán los músculos mas fuertes, los de los brazos, piernas y muslos. 

SOBREESFUERZOS Para trabajos continuados es obligatorio el uso de CINTURON ANTILUMBAGO. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
SOBREESFUERZOS Llevar la carga manteniéndose derecho. 

 
 
 

Aproximar la carga al cuerpo. 
 
 
 

Para trabajos continuados es obligatorio el uso de CINTURON ANTILUMBAGO. 
 
 
 

Utilizar las palmas de las manos y las falanges de los dedos para soportar o trasladar una carga. 
 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL En los casos en que se transporte entre 2 o más operarios, sólo uno será el responsable de la maniobra. 
 
 
 

La carga se transportará de forma que no impida ver y que estorbe lo menos posible el andar natural. 

PISADAS Las zonas de trabajo y accesos se mantendrán libres de obstáculos. 
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CAPITULO : 4 MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 

SUBCAPITULO : 4.1 MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 

ACTIVIDAD : 4.1.3 CARGA Y DESCARGA CON MEDIOS MECANICOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON CAMIÓN GRÚA" 

Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en apartado "TRABAJOS CON 
CAMION GRUA" 

 
 
 

VER RIESGOS EN TRABAJOS 
CON MAQUINARIA 

Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON MAQUINARIA (Carretilla Elevadora). 
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CAPITULO : 5 TRABAJOS CON MAQUINARIA 

 

SUBCAPITULO : 5.1 GRUPO ELECTROGENO 
 

ACTIVIDAD : 5.1.1 TRABAJOS CON GRUPO ELECTROGENO 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
MAQUINARIA AUTOMOTRIZ Y 
VEHÍCULOS 

Esta máquina, así como todos sus útiles tendrán una persona encargada de su mantenimiento (repostaje de combustible, puesta en 
marcha y observación de todos sus útiles). 
 

Conocerá y dispondrá de los manuales de uso, mantenimiento y seguridad de la máquina. 

Cuidará y mantendrá en perfecto estado la máquina, así como los letreros de advertencia. 

 
 

DAÑOS A TERCEROS Las mangueras de conexión entre el grupo y cuadro estarán protegidas de forma que no representen peligro ni obstáculo para el tránsito 
normal de trabajadores o transeúntes. 

 
 
 

En cruce de calzada con paso de vehículos se protegerá la manguera de forma que no sufra aplastamiento. 

INCENDIOS No guarde combustible ni trapos grasientos en la máquina. 

No se repostará combustible sin antes haber parado el motor. 
 
 
 

RUIDO Para trabajos continuados es obligatorio el uso de PROTECTORES AUDITIVOS. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

CONTACTOS ELÉCTRICOS La carcasa y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.1 ESCALERAS SIMPLES Y EXTENSIBLES 

ACTIVIDAD : 6.1.1 MANEJO DE LAS ESCALERAS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
SOBREESFUERZOS No se desplazará la escalera estando extendida. 

DAÑOS A TERCEROS Se prestará la máxima atención al doblar esquinas. 

No se realizarán giros rápidos que puedan golpear en su trayectoria a personas, vehículos, lunas de establecimientos, etc. 

ATRAPAMIENTOS En el plegado de la escalera las manos se colocarán fuera del recorrido de la hoja descendente. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
SOBREESFUERZOS Para poner en pie la escalera se realizará la maniobra apoyando las patas sobre obstáculos resistentes para impedir su deslizamiento. A 

continuación levantándola por el último peldaño a la altura de la cabeza, se avanzará por debajo de ella agarrando peldaño tras peldaño 
con las dos manos hasta ponerla vertical. 

 
 
 

Se apoyará sobre la pared o apoyo firme y, si es extensible, se elevará a la posición de trabajo. 
 
 
 

DAÑOS A TERCEROS Es obligatorio, en zonas transitadas, señalizar y/o proteger la escalera mediante señales  para el tráfico rodado y barrera física que impida 
el paso de peatones a la zona de trabajo 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Se apoyarán en superficies planas y sólidas y, en su defecto, sobre elementos horizontales resistentes y no deslizantes. NUNCA SOBRE 
APOYOS DE DUDOSA ESTABILIDAD. 

 
 
 

Se apoyarán siempre sobre los dos pies, nunca sobre los peldaños. 
 
 
 

Para realizar trabajos sobre una escalera, la posición mas elevada del operario será aquella en que el extremo superior de la escalera 
quede a la altura de su cintura. 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL La escalera se colocará teniendo en cuenta que la relación correcta es de 1:4 (siendo 1 m la separación de la base de la escalera a la 
pared y 4 m la longitud de la escalera en su punto de apoyo superior). 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.1 ESCALERAS SIMPLES Y EXTENSIBLES 

ACTIVIDAD : 6.1.2 COLOCACIÓN DE LA ESCALERA 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

Nunca se colocará frente a una puerta que se abra hacia ella, salvo que se hayan tomado las medidas oportunas para que no pueda 
abrirse. 

 
 
 

Toda escalera que se emplee para alcanzar un tejado o una plataforma  sobrepasará por lo menos en un metro el borde superior. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.1 ESCALERAS SIMPLES Y EXTENSIBLES 

ACTIVIDAD : 6.1.3 UTILIZACIÓN DE LA ESCALERA 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Toda escalera que se emplee para alcanzar un tejado o una plataforma sobrepasará por lo menos en un metro el borde superior. 

 
 
 

Para realizar trabajos sobre una escalera, la posición mas elevada del operario será aquella en que el extremo superior de la escalera 
quede a la altura de su cintura. 

 
 
 

El ascenso/descenso se realizara siempre con las manos libres. 
 
 
 

El ascenso y descenso de la escalera se realizará siempre de frente a la misma, agarrándose con las dos manos y peldaño a peldaño. 

Situado en el punto de trabajo y desde la misma escalera no se elevarán cargas superiores a 25 kg. 

Queda terminantemente prohibido utilizar las escaleras como paso entre dos puntos. 

No se utilizarán nunca de forma simultánea por dos trabajadores. 

No se utilizarán escaleras empalmadas unas con otras. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

Sé prohibe utilizar escaleras a las que les falte algún peldaño o presente alguno de sus elementos astillados o rotos. 

Se atará la escalera cuando el equilibrio sea inestable y, si no es posible atarla, un segundo  operario la sujetará. 

Nunca se trabajará con el cuerpo fuera de los largueros para alcanzar otros puntos de trabajo. 

CAÍDA DE OBJETOS NUNCA SERÁN LANZADOS OBJETOS (herramientas, materiales, etc,) desde o hacia puntos de trabajo, SIEMPRE se realizará 
utilizando una cuerda de servicio y estando el/los operarios fuera de la vertical de la carga suspendida. 

 
 
 

CARGA FÍSICA Cuando se tenga que permanecer largos espacios de tiempo, se aconseja utilizar plataforma acoplada al peldaño de la escalera. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 

SUBCAPITULO : 6.2 ESCALERA DE TIJERA 
 

ACTIVIDAD : 6.2.1 UTILIZACIÓN DE LA ESCALERA 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Se cumplimentará todo lo establecido en los apartados de TRABAJOS CON ESCALERAS SIMPLES O EXTENSIBLES. 

 
 
 

Dispondrán de doble sistema de sujeción que impida su abertura al ser utilizadas. 

No se utilizará  la escalera de tijera en posicion de plegada. 

No trabajará más de un operario en cada lado. 
 
 
 

Para realizar trabajos sobre una escalera, la posición mas elevada del operario será aquella en que el extremo superior de la escalera 
quede a la altura de su cintura. 

 
 
 

No se pasará de un lado a otro de la escalera por su parte superior. 
 
 
 

Se trabajará siempre con el cuerpo hacia delante, nunca curvando el cuerpo hacia atrás. 

No se utilizarán para formar andamios. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

No se utilizará la escalera colocándose a caballo sobre ella. 
 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS NUNCA SERÁN LANZADOS OBJETOS (herramientas, materiales, etc,) desde o hacia puntos de trabajo, SIEMPRE se realizará 
utilizando una cuerda de servicio y estando el/los operarios fuera de la vertical de la carga suspendida. 

 
 
 

CARGA FÍSICA Cuando se tenga que permanecer largos espacios de tiempo, se aconseja utilizar plataforma acoplada al peldaño de la escalera. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.3 CONSERVACIÓN DE LAS ESCALERAS 

ACTIVIDAD : 6.3.1 TRANSPORTE SOBRE VEHÍCULO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
ATRAPAMIENTOS No se colocarán ni apoyarán sobre ella herramientas o materiales que la deterioren. 

 
 
 

SOBREESFUERZOS La carga y descarga se realizará por más de un operario, dependiendo del peso y longitud. No deslizandola sobre aristas o elementod 
abrasivos. 

 
 
 

CAÍDA DE CARGAS En el transporte se colocarán sobre partes blandas y firmemente sujetas con cuerdas o cintas, nunca con elementos que las deterioren. 

DAÑOS A TERCEROS Las escaleras extensibles se transportarán completamente recogidas. 

Si la escalera sobresale de la longitud del vehículo deberá señalizarse. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.3 CONSERVACIÓN DE LAS ESCALERAS 

ACTIVIDAD : 6.3.2 MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Todas las escaleras deberán ser revisadas periódicamente. 

 
 
 

Las escaleras no deberán pintarse salvo con barniz transparente en evitación de que queden ocultos sus posibles defectos. 

Se vigilará frecuentemente el estado de las zapatas y sus herrajes. 

Se desecharán las escaleras a las que les falten uno o más peldaños, que tuviesen los peldaños rotos o desgastados o los montantes 
rotos o astillados. 

 
 
 

No se efectuarán reparaciones provisionales. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.3 CONSERVACIÓN DE LAS ESCALERAS 

ACTIVIDAD : 6.3.3 ALMACENAMIENTO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Se almacenarán al abrigo de las inclemencias del tiempo, agentes corrosivos, etc. 

 
 
 

Se almacenarán de tal forma que queden perfectamente apoyadas para evitar deformaciones y no se colocarán encima pesos que 
puedan deformarlas o dañarlas. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 

SUBCAPITULO : 6.4 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

ACTIVIDAD : 6.4.1 MONTAJE DEL ANDAMIO 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL La plataforma de trabajo estará formada por tablones unidos entre sí mediante listones transversales dispuestos en cara inferior con 

anchura mínima de plataforma de 0,60 m. 
 
 
 

La plataforma de trabajo quedará sujeta a las borriquetas. 
 
 
 

En las plataformas de trabajo que deban formarse con tres ó más metros de altura, los caballetes se arriostrarán entre sí con cruces de 
San Andrés. 

 
 
 

Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 m se dotará de barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas por 
unos pasamanos, un intermedio y rodapié de 15 cm. 

 
 
 

La distancia entre el paramento y el andamio será como máximo de 30 cm. 
 
 
 

No se utilizarán tablones (maderas) que presenten defectos visibles o nudos que puedan mermar su resistencia. 
 
 
 

Los andamios sobre borriquetas para levantar fachadas desde el interior de la obra, no se instalarán a alturas que anulen la protección 
que proporciona por si mismo el muro que se construye. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
Las plataformas de trabajo sobresaldrán del punto de apoyo más de 30 cm. 

SOBREESFUERZOS En el manejo manual de cargas se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MANIPULACION DE CARGAS" 

DAÑOS A TERCEROS Cuando por razones de la obra se ocupen los espacios destinados a la circulación peatonal (aceras, pasos, etc,) se habilitarán pasos 
alternativos debidamente señalizados y protegidos. 

 
 
 

Es obligatorio, en zonas transitadas, señalizar y/o proteger la escalera mediante señales  para el tráfico rodado y barrera física que impida 
el paso de peatones a la zona de trabajo 

 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS Se evitará siempre situarse en la vertical de operarios trabajando en altura. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 

SUBCAPITULO : 6.4 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

ACTIVIDAD : 6.4.2 UTLIZACIÓN DE LOS ANDAMIOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL No se utilizarán en sustitución de la borriqueta elementos como: bidones, pilas de materiales, escaleras, etc. En previsión de los riesgos 

por inestabilidad. 
 
 
 

Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o de materiales que puedan suponer un obstáculo o hacerlas resbaladizas. 

No se utilizarán los salientes en previsión de posibles basculamientos. 

Los andamios sobre borriquetas para levantar fachadas desde el interior de la obra, no se instalarán a alturas que anulen la protección 
que proporciona por si mismo el muro que se construye. 

 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS No se almacenará en la plataforma más material que el estrictamente necesario para garantizar la continuación de la obra. Y repartido 
uniformemente. 

 
 
 

Se evitará siempre situarse en la vertical de operarios trabajando en altura. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 

SUBCAPITULO : 6.4 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

ACTIVIDAD : 6.4.3 MANTENIMIENTO DE LOS ANDAMIOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Los andamios se deben revisar frecuentemente y siempre antes de almacenarlos, desechando los que presenten algún deterioro. 

 
 
 

Se almacenarán al abrigo de las inclemencias del tiempo, agentes corrosivos, etc. 

Los elementos metálicos se mantendrán libres de óxido. 

Las borriquetas de madera se mantendrán limpias de forma que se pueda  observar su buen estado. 

No se colocarán encima de ellos pesos o materiales que puedan deformarlos o dañarlos. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.5 ANDAMIOS TUBULARES MÓVILES (PLATAFORMAS) 

ACTIVIDAD : 6.5.1 ELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ANDAMIO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
DESPRENDIMIENTOS, 
DESPLOME Y DERRUMBE 

Escoger el andamio más adecuados para el trabajo a efectuar. 
 
 
 
En caso de que los andamios tengan más de 2 pisos, se deberán arriostrar lateralmente con sirgas ancladas. 

 
 
 

SOBREESFUERZOS Los andamios deberán llevar ruedas para poder desplazarse y al mismo tiempo dispositivo de bloqueo/freno de dichas ruedas. 
 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 m se dotará de barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas por 
unos pasamanos, un intermedio y rodapié de 15 cm. 

 
 
 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
 
 
 

Las escaleras de unión entre andamios serán fijas y salvarán sólo una altura. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.5 ANDAMIOS TUBULARES MÓVILES (PLATAFORMAS) 

ACTIVIDAD : 6.5.2 UTILIZACIÓN DE LOS ANDAMIOS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
DESPRENDIMIENTOS, 
DESPLOME Y DERRUMBE 

Cuando la altura y las condiciones de trabajo así lo requieran, será necesario ventear, arriostrar o fijar el andamio con el fin de que no 
vuelque (se debe fijar) . 
 

No se debe apoyar ningún equipo sobre los elementos del andamio. 

La dirección de desplazamiento debe ser longitudinal y/o diagonal. 

 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Terminantemente prohibido desplazar el andamio con operarios subidos en él 
 
 
 

Comprobar que los tablones o plataformas estén dispuestos de modo que no se muevan ni basculen. 

No se debe desplazar con prisas sobre los andamios. 

No se debe saltar al andamio desde otros puntos del mismo. 
 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS Sólo se depositarán sobre la plataforma de trabajo los materiales imprescindibles para continuar la actividad. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
 

Se evitará siempre situarse en la vertical de operarios trabajando en altura. 
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.5 ANDAMIOS TUBULARES MÓVILES (PLATAFORMAS) 

ACTIVIDAD : 6.5.3 MANTENIMIENTO DE LOS ANDAMIOS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Los andamios se deben revisar frecuentemente y siempre antes de almacenarlos, desechando los que presenten algún deterioro. 

 
 
 

No se colocarán encima de ellos pesos o materiales que puedan deformarlos o dañarlos. 

Se almacenarán al abrigo de las inclemencias del tiempo, agentes corrosivos, etc. 
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CAPITULO : 7 TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN  

SUBCAPITULO : 7.1 ACTUACIONES PREVIAS 
 
 
 

GENERALIDADE
S 

 
 
 
 

o Antes del inicio de los trabajos, se habrá realizado un estudio del terreno, servicios afectados 
aéreos o subterráneos, estructuras colindantes, nivel freático, etc,. Con el fin de determinar un 
procedimiento que nos defina las formas y medios a utilizar, para realizar los trabajos. 

 
o Los accesos y la obra en todo su perímetro deberá señalizarse y destacarse de forma que 

sean visibles y claramente identificables. 
 
o Se realizará el vallado de en todo el perímetro de la obra de forma que impida la entrada a 

personal ajeno a la misma, dejando puertas de entrada del personal y vehículos ( si es posible 
diferenciadas) y de forma que permita la libre circulación tanto de peatones como de 
vehículos. 

 
o Cuando por razones de la obra se ocupen espacios destinados a la circulación peatonal se 

habilitarán pasos alternativos debidamente señalizados y protegidos. 
 
o La señalización, balizamiento y en su caso, defensas de la obra que afecten a la libre 

circulación por las vías públicas, se atendrán a las normas establecidas o instrucciones 
complementarias que ordene la administración competente. 

 
o Si la entrada y salida de vehículos a la obra en algún caso pueda suponer riesgo de atropello 

o colisión, se dispondrá de un operario que avise de la maniobra. 
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CAPITULO : 7 TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN 

SUBCAPITULO : 7.2 INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA 

ACTIVIDAD : 7.2.1 INSTALACIÓN ELECTRICA 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección diferencial se cubrirán con viseras contra la lluvia o contra la nieve. 

 
 
 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
 
 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso para vehículos o personas. 

Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos o de llave 

No se permite la utilización de fusibles a la intemperie. Hay que utilizar "piezas fusibles normalizadas" y protegidas en sus cajas 
correspondientes. 
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CAPITULO : 7 TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN 

 SUBCAPITULO : 7.4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

 ACTIVIDAD : 7.4.1 MONTAJE DE INSTALACIONES DEFINITIVAS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Para trabajos a partir de 2 m. de altura se utilizará obligatoriamente el SISTEMA ANTICAIDAS/ LINEA DE VIDA. 

 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 
con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 

 
 
 

CONTACTOS ELÉCTRICOS Para el  conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se utilizarán las clavijas o pinzas adecuadas. 
 
 
 

El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial. 

SOBREESFUERZOS Para trabajos continuados es obligatorio el uso de CINTURON ANTILUMBAGO. 

INCENDIOS Se dispondrá de extintores de polvo químico seco, distribuidos en la obra donde exista riesgo de incendio eléctrico. 
 
 
 

VER RIESGOS EN TRABAJOS 
CON MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON MAQUINAS - HERRAMIENTAS" 

 
 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON ESCALERAS Y ANDAMIOS" 

Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas  
preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS" 
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CAPITULO : 7 TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIONES 

SUBCAPITULO : 7.5 ORDEN Y LIMPIEZA 
 
 
 

Desde la concepción de la obra, el orden y limpieza deben ser previstos en la 
planificación de las instalaciones de la obra. 

 
En primer lugar se tiene que especificar y definir la capacidad y ubicación de los medios 
en función del tipo de desechos y del volumen a evacuar, prestando especial interés en 
las siguientes operaciones. 

 
• Acceso a las unidades de obra. 
• Señalización y circulación. 
• Zonas de almacenamiento y acopio de materiales. 
• Zonas de almacenamiento y recogida de desechos y escombros  programando su 

recogida. 
• Los recipientes y contenedores de recogida deben ser los adecuados al tipo de 

desechos y residuos que se produzcan y situados estratégicamente para su fácil 
utilización. 

• Los residuos no deben arrojarse o eliminarse sin el control que impide dañar el medio 
ambiente. 

• Los equipos, y herramientas tendrán un lugar de almacenamiento ordenado 
sistemáticamente. 

• No se tenderán cables, mangueras o cuerdas directamente por el suelo de los 
pasillos. 

• No se utilizarán pasillos o zonas de servicio para almacenar materiales. 
• Los mandos deben responsabilizarse del cumplimiento de las normas de orden y 

limpieza. 
 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS: 
 

Los principales riesgos donde no se mantiene el orden y limpieza son: 
• Caídas al mismo nivel, debido a objetos existentes en el suelo indebidamente o a 

suelos sucios e impregnados de sustancias resbaladizas. 
• Choques y golpes contra objetos inmóviles, debido a equipos fuera de lugar 

(carretillas, herramientas mecánicas, escaleras de mano, materiales, etc.) 
• Desplomes (caída de objetos) debido a un apilamiento desordenado o 

incumplimiento de las instrucciones especificas para determinados tipos de 
embalaje. 

• Caídas a distinto nivel por no haber protegido huecos de ascensor, terrazas, 
escaleras, etc. 

• Pisadas y cortes con objetos inmóviles (herramientas cortantes, desechos de 
embalajes, flejes, etc.) 

• Contacto con sustancias nocivas debido a un almacenamiento indebido o en lugares 
sin acceso restringido, etc. 

• Incendios provocados por sustancias inflamables en lugar indebido y/o sin señalizar, 
por vertido de trapos, papel o algodones impregnados de aceite o sustancias 
inflamables, con otros desechos de la obra. 



 
 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
SEÑALIZACION DE OBLIGACION 

 

Nº de PLANO 

1 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
SEÑALIZACION DE PROHIBICION 

 

Nº de PLANO 

2 

 
 
 

 



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 

 

Nº de PLANO 

3 

 
 
 

 



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
DELIMITACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA 

 

Nº de PLANO 

4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
ESCALERAS DE MANO 

 

Nº de PLANO 

16 

 
 
 

 

  



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

ASENTAMIENTO Y NIVELACION 
DE ANDAMIOS TUBULARES 

 

Nº de PLANO 

17 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
PROTECCIONES EN PLATAFORMA DE ANDAMIO 

 

Nº de PLANO 

18 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

5 REGLAS DE ORO PARA 
TRABAJOS CON CORTE DE 
TENSION EN A.T. 

 

Nº de PLANO 

23 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
TRABAJOS EN TENSION PARA BAJA TENSION 

 

Nº de PLANO 

24 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
CUADROS ELECTRICOS PROVISIONALES DE OBRA 

 

Nº de PLANO 

30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
CUADROS ELECTRICOS PROVISIONALES DE OBRA 

 

Nº de PLANO 

31 
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DOCUMENT 5: ANNEX I – ESTUDIS LUMÍNINS 



LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Luminarias Viales C12362 

Calle 1 - S2 
Ancho calzada: 8 m Altura luminarias: 7 m Interdistancia: 30 m 
Luminaria: NaviaP-45-N Inclinación: 12,5º
Emax (lx): 22 Em(lx): 10,08 (10) Emin(lx): 5,38 (3) U: 0,535 
Reducción Potencia S3: 35W (75%) 
Emax(lx): 16 Em(lx): 7,68 (7,5) Emin(lx): 4,11 (1,5) U: 0,535 

Calle 2 - S2 
Ancho calzada: 12 m Altura luminarias: 7 m Interdistancia: 30 m 
Luminaria: NaviaG-60 Inclinación: 15,0º
Emax(lx): 26 Em(lx): 10,52 (10) Emin(lx): 5,13 (3) U:0,49 
Reducción Potencia S3: 45W (75%) 
Emax(lx): 20 Em(lx): 7,89 (7,5) Emin(lx): 3,85 (1,5) U:0,49 

Calle 3 - S2 
Ancho calzada: 14 m Altura luminarias: 7 m Interdistancia: 30 m 
Luminaria: NaviaG-80-N Inclinación: 17,5º
Emax(lx): 32 Em(lx): 11,81 (10) Emin(lx): 5,05 (3) U: 0,43 
Reducción Potencia S3: 50W (65%) 
Emax(lx): 21 Em(lx): 7,83 (7,5) Emin(lx): 3,35 (1,5) U: 0,43

 



LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m / Lista de luminarias

5 Pieza Solitec NaviaG A NaviaG-60-N-C12362
N° de artículo: A
Flujo luminoso (Luminaria): 6543 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6996 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  93
Lámpara: 1 x CREE XTE(AWT)-N (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza Solitec NaviaG A NaviaG-80-N-C12362
N° de artículo: A
Flujo luminoso (Luminaria): 8805 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9415 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  93
Lámpara: 1 x CREE XTE(AWT)-N (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza Solitec NaviaP A NaviaP-35-N-C12362
N° de artículo: A
Flujo luminoso (Luminaria): 3746 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4006 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  93
Lámpara: 1 x CREE XTE(AWT)-N (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza Solitec NaviaP A NaviaP-45-N-C12362
N° de artículo: A
Flujo luminoso (Luminaria): 4906 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5246 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  93
Lámpara: 1 x CREE XTE(AWT)-N (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza Solitec NaviaP A NaviaP-50-N-C12362
N° de artículo: A
Flujo luminoso (Luminaria): 5452 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5830 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  93
Lámpara: 1 x CREE XTE(AWT)-N (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Solitec NaviaP A NaviaP-45-N-C12362
Flujo luminoso (Luminaria): 4906 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 436 cd/klm
con 80°: 322 cd/klm
con 90°: 121 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5246 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.052 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.06 5.38
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

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

10 5.38 22 0.535 0.249
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

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

10 5.38 22 0.535 0.249
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Solitec NaviaG A NaviaG-60-N-C12362
Flujo luminoso (Luminaria): 6543 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 441 cd/klm
con 80°: 347 cd/klm
con 90°: 141 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6996 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.138 m
Altura del punto de luz: 7.050 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.320 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.52 5.13
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 8 Puntos 

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

11 5.13 26 0.488 0.194
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 8 Puntos 

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

11 5.13 26 0.488 0.194
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Solitec NaviaG A NaviaG-80-N-C12362
Flujo luminoso (Luminaria): 8805 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 451 cd/klm
con 80°: 374 cd/klm
con 90°: 160 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9415 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.138 m
Altura del punto de luz: 7.050 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.320 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.81 5.05
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 10 Puntos 

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

12 5.05 32 0.428 0.156
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 10 Puntos 

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

12 5.05 32 0.428 0.156
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 1 - S3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Solitec NaviaP A NaviaP-35-N-C12362
Flujo luminoso (Luminaria): 3746 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 436 cd/klm
con 80°: 322 cd/klm
con 90°: 121 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4006 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.052 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 1 - S3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.68 4.11
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 1 - S3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

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

7.68 4.11 16 0.535 0.249

Página 18



LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 1 - S3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

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

7.68 4.11 16 0.535 0.249
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 2 - S3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Solitec NaviaP A NaviaP-45-N-C12362
Flujo luminoso (Luminaria): 4906 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 441 cd/klm
con 80°: 347 cd/klm
con 90°: 141 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5246 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.104 m
Altura del punto de luz: 7.052 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.320 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 2 - S3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.89 3.85
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 2 - S3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 8 Puntos 

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

7.89 3.85 20 0.488 0.194
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 2 - S3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 8 Puntos 

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

7.89 3.85 20 0.488 0.194
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 3 - S3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Solitec NaviaP A NaviaP-50-N-C12362
Flujo luminoso (Luminaria): 5452 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 451 cd/klm
con 80°: 374 cd/klm
con 90°: 160 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5830 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.104 m
Altura del punto de luz: 7.052 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.320 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 3 - S3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.83 3.35
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 3 - S3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 10 Puntos 

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

7.83 3.35 21 0.428 0.156
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LUMINARIAS VIALES 8m, 12m y 14m

Calle 3 - S3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 10 Puntos 

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

7.83 3.35 21 0.428 0.156
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

 
 
 



Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros / Lista de luminarias

58 Pieza Solitec NaviaG A NaviaG-60-N-C12362
N° de artículo: A
Flujo luminoso (Luminaria): 6543 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6996 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  93
Lámpara: 1 x CREE XTE(AWT)-N (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:2931

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 58 Solitec NaviaG A NaviaG-60-N-C12362 
(1.000) 6543 6996 60.0

Total: 379473 Total: 405768 3480.0
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 2136

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 58 Solitec NaviaG A NaviaG-60-N-C12362
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 2471
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.401 m, 69.507 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 12 76 0.289 0.155
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 2471
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.401 m, 69.507 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 12 76 0.289 0.155
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 281
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(45.143 m, 109.183 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 28 55 0.706 0.513
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 281
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(45.143 m, 109.183 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 28 55 0.706 0.513
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 314
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(41.192 m, 215.884 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
36 18 53 0.482 0.330
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 314
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(41.192 m, 215.884 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
36 18 53 0.482 0.330
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(41.735 m, 277.374 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
57 29 76 0.505 0.383
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Gran Via de Colón - INCA 60W 7 metros

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(41.735 m, 277.374 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
57 29 76 0.505 0.383
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DOCUMENT 6: ANNEX II –PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
HAN DE REUNIR LES LLUMINÀRIES A INSTAL·LAR EN EL 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 
MUNICIPI D’INCA – ZONA 2 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REUNIR LES LLUMINÀRIES A INSTAL·LAR EN EL 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’INCA – ZONA 2 

 

Les principals característiques de les lluminàries a instal·lar seran les indicades en el Projecte i hauran de 

complir els requisits exigits en aquest Plec, i s'hauran d'aconseguir tant els nivells d'il·luminació com les 

uniformitats indicades a l'estudi lumínic de l'Annex I del Projecte. 

 

De manera general, els requeriments tècnics exigibles per a les lluminàries a instal·lar en el projecte seran 

bàsicament, els determinats per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) del Ministeri 

d'Indústria, Turisme i Comerç i el Comitè Espanyol d'Il·luminació. De manera específica es detallen a 

continuació els requisits exigibles segons les necessitats específiques d'aquesta instal·lació. Les empreses 

licitadores hauran de justificar i acreditar el compliment de cada un d'ells. 

 

Tots els certificats i assaigs indicats hauran d'haver estat emesos preferentment per entitat acreditada per 

ENAC, per entitat internacional equivalent o per laboratori del fabricant o un altre extern a l'empresa 

degudament acreditat. 

 
DADES GENERALS DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA / 

DISTRIBUÏDORA / INSTAL·LADORA / ETC.  

1 Nom de l'empresa    

2 Activitat social de l'empresa    

3 Codi d'identificació fiscal    

4 direcció    

5 adreça postal    

6 Adreça de correu electrònic    

7 Pàgina/es web    

8 Número de telèfon i fax    

9 Persona de contacte    
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DADES GENERALS DE L'EMPRESA FABRICANT DE 

L'ENLLUMENAT LED  

1 Nom de l'empresa    

2 Activitat social de l'empresa    

3 Codi d'identificació fiscal    

4 direcció    

5 Direcció postal    

6 Adreça de correu electrònic    

7 Pàgina / es web    

8 Número de telèfon i fax    

9 Persona de contacte    

10 Certificat ISO 9001    

11 Certificat d'acord amb la 

norma UNE-EN ISO 14001, 

que acrediti que l'empresa 

fabricant es i n troba adherit a 

un sistema de gestió integral 

de residus  

  

1 2 Catàleg o informació tècnica 

publicats amb especificacions 

dels seus productes  
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MEMÒRIA TÈCNICA SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA LLUMINÀRIA I COMPONENTS  

    

DADES , PARÀMETRES I CARACTERÍSTIQUES APORTAR DE L'ENLLUMENAT    

    

MARCA I MODEL.    

Marcat CE de la lluminària: Declaració de conformitat    

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ELEMENT (DETALLS CONSTRUCTIUS, MATERIALS 

UTILITZATS, FORMA D'INSTAL·LACIÓ, CONSERVACIÓ, POSSIBILITAT DE 

REPOSICIÓ DE DIFERENTS COMPONENTS I LA RESTA ESPECIFICACION ES) . EL 

DISSENY DE L'ENLLUMENAT PERMETRÀ, COM A MÍNIM LA REPOSICIÓ DEL 

SISTEMA ÒPTIC I DEL DISPOSITIU DEL CONTROL ELECTRÒNIC DE MANERA 

INDEPENDENT, DE MANERA QUE EL MANTENIEMIENTO DELS MATEIXOS NO 

IMPLIQUI EL CANVI DE L'ENLLUMENAT COMPLETA.    

PLANS, A ESCALA CONVENIENT, DE PLANTA, ALÇAT I PERSPECTIVA DE 

L'ELEMENT    

POTÈNCIA NOMINAL ASSIGNADA I CONSUM TOTAL DE L'ENLLUMENAT (VAR, W ...)    

FACTOR DE POTÈNCIA DE LA ENLLUMENAT EN Els règims NORMAL I REDUÏT 

PROPOSATS.    

LES LLUMS DEBERAN ESTAR PROTEJIDAS CONTRA SOBRE INTENSITATS 

TRANSITÒRIES A TRAVÉS DE LA XARXA ELECTRICA DE FINS A 10 KV.    

NUMERO DE LED, MARCA I MODEL DE LED I ELS SEUS CARACTERÍSTIQUES 

ELÈCTRIQUES (TENSIÓ NOMINAL, CORRENT MAXIMA ADMISSIBLE).    

TEMPERATURA MAXIMA ASSIGNADA (tc) DELS COMPONENTS.    
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TEMPERATURA DELS COMPONENTS ACONSEGUIDA EN FUNCIONAMENT A UNA 

TEMPERATURA AMBIENT DE 25 GRAUS SENSE CIRCULACIÓ D'AIRE.    

DISTRIBUCIÓ fotomètrica.    

FLUX LLUMINÓS TOTAL EMÈS PER LA LLUMINÀRIA.    

FLUX LLUMINÓS EMÈS A HEMISFERI SUPERIOR EN POSICIÓ DE TREBALL.    

RENDIMENT DE LA ENLLUMENAT (90 l m / W mínim ).    

VIDA ÚTIL ESTIMADA PER A LA LLUMINÀRIA    

RANG DE TEMPERATURES AMBIENT DE FUNCIONAMENT SENSE ALTERACIÓ 

DELS SEUS PARÀMETRES FONAMENTALS, EN FUNCIÓ DE LA TEMPERATURA 

AMBIENT EXTERIOR, INDICANT A MENYS DE -20ºC A 45 ºC .    

GRAU DE hermeticitat de la ENLLUMENAT, DETALLANT EL DEL GRUP ÒPTIC I EL 

DEL COMPARTIMENT DELS ACCESSORIS ELÈCTRICS, EN EL CAS QUE SIGUIN 

DIFERENTS (GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM BLOC OPTICO TIPUS IP 66 IK09).    

CARACTERÍSTIQUES EMISSIÓ LLUMINOSA EN FUNCIÓ DE LA TEMPERATURA 

EXTERIOR (RANG MÍNIM -20ºC A 45 ºC .  
    

    
    

DADES A APORTAR DEL MÒDUL LED INSTAL · LAT EN L'ENLLUMENAT    

NUMERO DE LED DISPOSATS A DIT MÒDUL .    

MARCA I MODEL DEL LED . S'adjuntarà la FITXA TECNICA DEL LED UTILITZAT, EN 

LA QUAL APAREIXERÀ TOTES LES SEVES característiques DE FUNCIONAMENT, 

reproducció cromàtica, TEMPERATURA DE COLOR I CARACTERÍSTIQUES 

ELÈCTRIQUES.    
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CORRENT D'ALIMENTACIÓ DEL MÒDUL LED PER A LA LLUMINÀRIA PROPOSTA .    

MARCAT CE: DECLARACIÓ DE CONFORMITAT .    

    
    

DADES A APORTAR DEL DISPOSITIU DE ALIMENTACION I CONTROL (DRIVER)    

MARCA, MODEL I DADES DEL FABRICANT.    

TEMPERATURA MÀXIMA ASSIGNADA (tc) .    

TENSIÓ DE SORTIDA ASSIGNADA PER A DISPOSITIUS DE CONTROL DE TENSIÓ 

CONSTANT.    

CORRENT DE SORTIDA ASSIGNADA PER A DISPOSITIUS DE CONTROL DE 

CORRENT CONSTANT.    

FACTOR DE POTÈNCIA. CORBA EN LA QUAL S'INDIQUI ELS VALORS PER AL 

FACTOR DE POTÈNCIA EN FUNCION DE LA POTÈNCIA DE SORTIDA DEL DRIVER    

CONSUM TOTAL DEL DRIVER I DISPOSITIUS.    

GRAU d'hermeticitat IP.    

TIPUS O FUNCIONALITAT DE CONTROL : DALI, 1-10V, PWM ...    

VIDA ÚTIL (HORES)    

MARCAT CE: DECLARACIÓ DE CONFORMITAT .    
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CERTIFICATS I ASSAJOS EMESOS SOBRE LA LLUMINÀRIA I COMPONENTS : ES HAURAN D'APORTAR ELS 

SEGÜENTS CERTIFICATS O RESULTATS D'ASSAJOS REALITZATS A L'ENLLUMENAT I COMPONENTS QUE 

FORMEN PART DE LA PROPOSTA, verificant les CARACTERISTICAS INDICADES PEL FABRICANT, HAVENT 

COMPLIR AMB ELS VALORS DE REFERÈNCIA EXIGITS.  

  
LLUMINÀRIA O PROJECTOR    

Marcat CE: Declaració de conformitat, tant de la lluminària com dels seus components 

que ho requereixin    

Assaig de mesures elèctriques: Tensió, corrent d'alimentació, potència nominal 

consumida per la matriu de LEDs i la total cons o mesuri per la lluminària amb tots els 

seus components i factor de pot n cia.    

Assaig de temperatura màxima assignada (Tc) dels components.    
Mesura de l'índex de reproducció cromàtica.  
Mínim requerit: RA 70).    

Mesura de la temperatura de color correlacionada en graus Kelvin.  
Rang de temperatura admès: 4.000 º K +/- 300 (Blanc neutre).    

Eficàcia de la lluminària (%)    
CERTIFICAT DEL COMPLIMENT DE LES NORMES:    

UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la 

pertorbació radioelèctrica dels equips d'iluminació i similars.    

UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requisits generals i assajos.    

UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries d'enllumenat públic.    

UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requisits particulars. Project o res.    

  
UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM): Límits per a les emissions de   
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corrent harmònica (equips de corrent d'entrada de 16 A per fase).  

UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM): Límits. Secció 3: Limitació de 

les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes públiques de 

subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent d'entrada de 16 A per fase i no 

subjectes a una connexió condicional.    

UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de llum: Requisits particulars per a dispositius 

de control electrònics alimentats amb corrent continu o corrent altern per mòduls LED.    

UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. Requisits d'immunitat CEM.    

UNE-EN 62031. Mòduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat.    

UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continu o 

corrent altern parar mòduls LED. Requis i tos de funcionament.    

UNE-EN 62471: 2009 de Seguretat fotobiològica de llums i apartats a tos que utilitzen 

làmpades.    

Certificat sobre el grau d'hermeticitat de la lluminària, conjunt òptic i / o general segons 

UNE-EN 60598.    

Assaig fotomètric de la lluminària: matriu d'intensitats lluminoses, diagrama polar i Isolux, i 

corba del coeficient d’utilització. Flux lluminós total emès per la lluminària i flux lluminós a 

l'hemisferi superior en posició de treball màxim permès FHSinst (ULOR en anglès).    
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Les condicions mínimes de la garantia seran les següents: 

 

El fabricant, subministrador, distribuïdor o instal·lador aportarà les garanties que consideri oportunes, que en 

qualsevol cas no seran inferiors a un termini de 5 anys per a qualsevol element o material de la instal·lació 

que provoqui una fallada total o una pèrdua de flux superior a la prevista en les seves condicions de garantia 

(factor de manteniment i vida útil), garantint les prestacions lluminoses dels productes. 

 

Aquestes garanties es basaran en un ús de 4.000 hores / any, per a una temperatura ambient mitjana inferior 

a 25ºC en horari nocturn i no disminuirà per l'ús de controls i sistemes de regulació. 

 

Els aspectes principals a cobrir són els següents: 

 

 

- Fallada total de la lluminària: Es considera errada total de lluminària quan aquesta deixi d'emetre llum, per 

fallada de driver, del mòdul complet del LED o per motius mecànics. En aquest cas es procedirà a la 

substitució dels components que hagin fallat o de la lluminària completa segons les necessitats. 

 

- Fallada del sistema d'alimentació: Els drivers o fonts d'alimentació, han de mantenir el seu funcionament 

sense alteracions en les seves característiques, durant el termini de cobertura de la garantia, normalment 

quedaran exclosos en la garantia dels elements de protecció com fusibles i proteccions contra sobretensions. 

 

- Altres defectes (defectes mecànics): Les lluminàries poden presentar altres defectes mecànics deguts a 

errades de material, execució o fabricació per part del fabricant. Aquests defectes han de quedar 

degudament reflectits en els termes de garantia acordats. 

 

- Reducció indeguda del flux lluminós: La lluminària ha de mantenir el flux lluminós indicat en la garantia, 

d'acord amb la fórmula proposada LxBy. 

 
 
Inca, octubre de 2016      Vist i plau 
L’Enginyer tècnic municipal     El Batle-president 
 
 
 
 
Pere Mestre Rayó      Virgili Moreno Sarrió 
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INCA Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF: Tel.:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies RASES PER A CANALITZACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de REFORMES:

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

PERE MESTRE RAYÓ Núm. col.legiat:

3

Autor del projecte:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

 1 A 

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’INCA – ZONA 2–
07300

871914000P - 0702700 - F

1

2

2 B

3

1 B

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

1 C

2 A

1 D

616 Firma:
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INCA Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF: Tel.:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’INCA – ZONA 2–
07300

871914000P - 0702700 - F

Avaluació del volum i característiques dels residus de DEMOLICIÓ

Altres tipologies: RASES PER A CANALITZACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Residus M2 It/M2 VOL. M3 Pes
Demolición acera para zanjas acera
Demolición asfalto para zanjas asfalto
Demolición acera para mazacotas acera
Demolición acera para arquetas acera

TOTAL:

Justificació càlcul:

Observacions:

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres

TOTAL:

Observacions:

5,227
2,72 0,15 0,3630 0,408 0,987
14,40 0,15 0,3630 2,160

2 B

2

1 D

1

0,0700 0,00

0,0714 0,0200 0,00

0,00

0,0013 0,0010 0,00 0,00

0,1164

0,00 0,00

(t/m2)
0,0175 0,0150

0,0018 0,0020
0,0244 0,0320

0

0,00

53,58622,143

(m3) (t)
0,00

0,00 0,00

0,00

(m3/m2)

4,35612,00 0,15 1,800
177,75 0,10 0,2420 17,775 43,016

M3/M2-ML)
0,3630
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INCA Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF: Tel.:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’INCA – ZONA 2–
07300

871914000P - 0702700 - F

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (0,5-1,2) t/m3

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

1

2

€125% 53,586 45,3 3032

0

0,000

53,586

22,143

0,000

53,586TOTAL*:
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INCA Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF: Tel.:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’INCA – ZONA 2–
07300

871914000P - 0702700 - F

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

161287,50

161,29

94,88

161,29

161287,50

0,000 0,001.800

TOTAL: 11.000 94,875

1.700
1.700

94,875

2.100
1.700

Kg/m3 RESIDU REAL

(Kg/m3)

0,000,000

(Kg)
0,000,000

(m3)
2.000

94,88

3

0,00

0,000

0,000

0,00

3
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