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MEMÒRIA 

 

 
 

 

1.- ANTECEDENTS. 
 
 
Per part del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament de Tarragona, ha encarregat a 
aquests SS.TT la redacció d’una memòria valorada per l’adequació i arranjament 
de l’enllumenat de Cala Tamarit. 
 
Aquest encàrrec és degut a que la empresa que va realitzar les obres 
d’urbanització de la zona, no va executar el projecte que inicialment va aprovar 
per part de l’Ajuntament de Tarragona, i degut al temps transcorregut des de 
l’execució de l’obra i al no  revertir-se a l’Ajuntament, la instal·lació d’Enllumenat 
Públic Exterior s’ha deteriorat per manca de manteniment, actes vandàlics i 
col·lisions..... 
 
Totes les modificacions, substitucions i reparacions dels punts de llum instal·lats, 
haurien d’anar a càrrec de la empresa que va promoure l’actuació urbanística, i 
degut a que ha fet fallida no les pot afrontar.  La empresa, ha arribat a un pacte 
amb l’Ajuntament, on aquest es fa càrrec de totes les despeses per substituir, 
reparar i adequar tot l’enllumenat públic exterior de la zona, per després revertir 
la instal·lació a l’Ajuntament 
 
La urbanització Cala Tamarit, té un total de 357 làmpades de 250 Watts de 
Vapor de Mercuri  i 73 làmpades de 400 Watts de Vapor de Mercuri. A més, les 
làmpades de 250 Watts van muntades en una lluminària tipus globus de polietilè. 
Tant les làmpades com els globus de polietilè, no compleixen amb la normativa 
d’eficiència energètica i contaminació lumínica vigent. 
 
Per tant, tot l’enllumenat afectat s’haurà d’adaptar a la normativa vigent, així com 
substituir l’enllumenat malmés per actuacions externes (col·lisions, 
vandalisme)..... 
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2.- OBJECTE . 
 
El present projecte  té per objecte l'estudi, justificació de la opció triada i la 
corresponent valoració econòmica, per tal que l’Enllumenat Públic Exterior  de 
Cala Tamarit, s’adapti al requeriments exigits p 
el R.D 1890/08 Reglament eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior, R.D 842/02 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 

3.- REGLAMENTACIÓ. 
 
La instal·lació d’enllumenat públic exterior, complirà amb les següents 
reglamentacions: 
 

o R.D 842/02, Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión 2002.  

o Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament  per 

a la protecció del medi nocturn. 

o Decret 82/2005, de 3 de maig, per a la protecció del medi nocturn. 

o I totes aquelles altres, que li siguin d’aplicació. 

4.- DADES RELATIVES AL PROPIETARI. 
 
El propietari de l’enllumenat públic exterior de Cala Tamarit, és RIMONI.S.A.  
 
Un cop realitzats els treballs de millora en l’enllumenat públic exterior de Cala 
Tamarit, i executada la inspecció per part d’aquests SS.TT i la empresa 
municipal d’enllumenat públic exterior, la instal·lació es revertirà a l’Ajuntament 
de Tarragona. 
 

5.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 
 
Tot i que l’àmbit d’actuació serà únic, abastant tota la urbanització de Cala 
Tamarit, es poden diferenciar dos tipus d’actuacions, i que són: 
 

1. Tots el carrers de la urbanització, on hi ha instal·lat un enllumenat 
funcional composat per punts de llum de 9,00 i 4,00 metres. 

 
2. Pas de ronda, enllumenat tipus balissament. 
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6.- SOLUCIONS ADOPTADES. 
 
 El criteri inicial per fer la proposta de la tipologia a implantar tant de lluminàries, 
equips i bombetes, s’ha basat en els següents criteris: 
 

o No s’han de modificar els suports ja instal·lats, ni en les  interdistàncies ni 

en les alçades. 

o La nova lluminària complirà amb el límit  d’emissivitat cap a l’hemisferi 

superior, generalment per zones E3 i puntualment per alguna E4. Es 

desitja que el reflector tingui la forma geomètrica adequada per tal que la 

distribució de la llum es faci preferentment en direcció d’un suport als 

contigus.  

o La connexió de la nova lluminària, amb els equips situats a les portelles 

no podrà disposar-se de cap entroncament, de manera que si el 

conductor no és totalment  registrable en la lluminària, caldrà que aquesta 

es subministri amb el cablejat passat i longitud suficient per connectar 

directament a l’alçada de la portella.  

o El color o colors de la lluminària, serà els que determini per cada cas la 

direcció tècnica de l’obra. 

o El equips i bombetes seran els adequats per làmpades des de 70 Watts a 

150 Watts generalment.  

o Es desitja que la lluminària sigui realitzada amb materials de molta 

duració, per tant se limita a fosa d’alumini, vidre, preferentment pla, i els 

elements complementaris d’acer inoxidable. 

o Les lluminàries que es retiren s’hauran de dipositar en el magatzem 

municipal. 
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7.- ACTUACIONS QUE S’HAN DE DUR A TERME PER REFLOTA R LA 
INSTAL·LACIÓ 

 
1. Pàmpol tipus esfèric a substituir per Junior o similar. 

 
Cala Tamarit, té 357 punts de llum que tenen aquests tipus de pàmpol. 
Aquests tenen un diàmetre de 550 mm, i es composa de polietilè d’alta 
densitat rotacional. 
 
Les làmpades actuals són Vapor de Mercuri de 250 W. 
 
La solució adoptada per tal que aquest punt de llum , compleixi el R.D 
1890/2008 Reglament d’eficiència energètica en inst al·lacions 
d’enlumenat exterior serà: 
 
Substitució del  pàmpol esfèric, pel model tipus Junior de Carandini o similar, 
les característiques d’aquest pàmpol són: 
 

o Fabricació en funció fosa injectada d’alumini, tipus EN-AC44100, de 
baix contingut amb coure. Cúpula superior del mateix material o de 
xapa d’alumini entallada i pintada amb resines de poliester 
polimeritzades en forn, color  Verd Oxiron o colors que determini  la 
Direcció Tècnica de l’Obra.  

 
o Reflector d’alumini anoditzat i abrillantat de puresa major de 99,5. 

 
o Tancament: Vidre temperat pla. Grau de protecció general IP66, 

grau de protecció contra impactes IK10. 
 
o  Accés a làmpada i a l’equip per la part superior. 

 
o Acoblament a terminal vertical de diàmetre 60 i entrada mínima de 

100mm. 
 

o Equip incorporat de 70 Watts de VMH, 2N amb arrencador cíclic 
muntat en placa extraible de polímer reforçat. 

 
o Distribució fotomètrica, tipus asimètrica longitudinal, HN. 

Rendiment superior al 75%, amb un índex de enlluernament LA 
inferior a 4.000 per una alçada de 4,50 metres, amb un increment 
umbral <1. 

 
La làmpada serà d’Alta intensitat ceràmica de VMH de 70 Watts, tubular 
(5.600 lm), E-27. 
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2. Substitució d’equip i làmpada existent de Vapor de Mercuri de diferents 

potències, per làmpades d’hal·logenurs metàl·lics amb el i equip especial 
preparat pel doble nivell. 

 
 
o Es substituiran 77 punts de llum amb un pàmpol tipus projector, 

amb làmpades de Vapor de Mercuri de 400 Watts, es substituirà 
per làmpades d’hal·logenurs metàl·lics de 250 Watts i amb l’equip 
especial de doble nivell d’hal·logenurs metàl·lics. 

 
3. Subministrament i substitució de 2 columnes complertes tipus Z de 9,00 

metres i lluminària vial igual a l’actualment instal·lada, incloent-hi tota la 
instal·lació interior. 

 
4. Subministrament i substitució de 10 columnes complertes tipus G de 4,00 

metres i lluminària vial igual a l’actualment instal·lada, incloent-hi tota la 
instal·lació interior. 

 
5. Enllumenat tipus aplics encastats a la paret en el pas de ronda. Es 

reposarà l’enllumenat malmés per un altre del mateix tipus, a més, 
s’instal·laran uns elements metàl·lics tipus reixetes per tal d’evitar 
qualsevol tipus d’acte vandàlic en un futur. 

 
6. Per altra s’haurà de reposar tramades de cable de subministrament 

elèctric degut a que actuacions externes que l’han malmés. 
 

8.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
 
Es considera que per a la realització de les obres compreses en el present projecte, 
el contractista ha de tenir la classificació corresponent: 
 
 

Grup Subgrup Categoria 
I I-9 C 

 

9.- RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA. 
 
 
El contractista abans de l’inici de l’obra presentarà a aprovació de la Direcció 
Tècnica el Pla de Seguretat i Salut.  
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Abans de l’adquisició de qualsevol material o lluminària, caldrà que sigui 
aprovada per la direcció tècnica de l’obra. 
 
Una vegada realitzada l’obra haurà de presentar en suport paper i informàtic, el 
projecte de l’estat final (AS BUILD), realitzat en AUTOCAD (Disseny Assistit per 
Ordinador), coordenades UTM i amb totes les dades necessàries de l’instal·lació. 
 
El contractista abonarà a la companyia subministradora totes les despeses 
necessàries per tal de garantir el subministrament elèctric, d’acord amb les seves 
pròpies normes. 
 
El contractista farà totes les gestions, tràmits i pagaments necessaris per poder 
assolir la posta en marxa de la instal·lació. 
 
Una vegada revertida la instal·lació a l’Ajuntament, durant l’any posterior estarà 
en vigor la garantia d’obra per vicis ocults. 
 
Una vegada revertida la nova instal·lació a l’Ajuntament, el manteniment 
d’aquesta nova instal·lació, serà a càrrec de l’empresa municipal de 
manteniment de l’enllumenat públic. 
 
Fins la reversió de la nova instal·lació a  l’Ajuntament, l’adjudicatari serà el 
responsable de qualsevol desperfecte, col·lisió, actes vandàlics, etc., que es 
puguin produir i de la seva resolució, incloent les despeses originades. 
 

10.-  PRESSUPOST. 
 
Totes les partides compreses al pressupost adjunt a la present memòria, tenen 
inclòs el subministrament i col·locació dels materials que la composen, així com 
el trasllat a peu d'obra de tots els materials i elements necessaris per al seu 
muntatge. 
 
El present pressupost ascendeix a la quantitat de 212.611,38 € €(IVA inclòs). 
(DOS CENTS DOTZE MIL SIS CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA VUIT 
CÉNTIMS). 
 
 
L’enginyer municipal, redactor del projecte. 
 
 
 
 
 
Tarragona, abril 2010. 
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PLEC DE CONDICONS TÈCNIQUES 
 
B – MATERIALS 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZB100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la 
calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 
en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire 
per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a 
la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
 
PINTURA A LA COLA: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
PINTURA AL LÀTEX: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 
uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 

PINTURA PLÀSTICA: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
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     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 
80% 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
PINTURA ACRÍLICA: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
ESMALT GRAS: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
 
ESMALT SINTÈTIC: 
 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 
0,12 
 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
 
 

 
 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

  A les 24 h Al cap de 7 dies 
Adherència al quadriculat 
Impacte directe o indirecte 

100% 100% 

Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 
160.266) 

Bé Ha de complir 
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     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
 
ESMALT EPOXI: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
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Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 
i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
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- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
 
PINTURA AL CIMENT: 
 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de 
metilè amb dissolvents i altres additius 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i 
insecticides per a evitar el to blavós i el podriment 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment 
- Solució de silicona 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 
additius modificadors de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats 
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
 
VERNÍS GRAS: 
 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
 
VERNÍS SINTÈTIC: 
 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 
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     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

 A les 24 h Al cap de 7 dies 
Adherència al quadriculat 
Impacte directe o indirecte 

100% 100% 

Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 
160.266) 

Bé Ha de complir 
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Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
 
VERNÍS FENÒLIC: 
 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
 
BREA EPOXI: 
 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
(INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 
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- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
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Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  13 kN/m3 
 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de 
impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi. 
 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIO 
 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIO: 
Interruptor magnetotèrmic unipolar, unipolar més neutre, bipolar, tripolar o tripolar més neutre. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. Ha de ser de construcció 
modular. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus "Desconnexió lliure" enfront de les 
sobrecàrregues o dels curts circuits. En produïr-se aquest, s'han de desconnectar simultàniament 
totes les fases i el neutre si en té (Tall omnipolar simultani). 
Ha de dur un sistema de fixació per pressió. 
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Tensió nominal ............................................................................................................ 220/380 V 
Freqüència.......................................................................................................................... 50 Hz 
 
PIA: 
Característica de desconnexió instantània (UNE_EN 60898)................................................... B 
Resistència mecànica (UNE_EN 60898)................................................................Ha de complir 
 
 
 
Poder de curt circuit: 
 

I nominal (A) I curt circuit (KA) 
In <= 20 >= 1,5 

20 <= In <= 100 >= 3 
 
Capacitat dels borns: 
 

I nominal (A)   Secció (mm2)   
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In <= 13   1 - 2,5    
13 < In <= 16   1 - 4      
16 < In <= 25   1,5 - 6      
25 < In <= 32   2,5 - 10     
32 < In <= 50   4 - 16     
50 < In <= 80   10 - 25     

 
ICP: 
 
Característica de desconnexió .................................................................... segons UNE 20-317 
Resistència mecànica (UNE 20-317) .....................................................................Ha de complir 
Poder de curt circuit..................................................................................................... >= 4500 A 
Capacitat dels borns: 
 
 

I nominal (A) 
I curt circuit 

(KA) 
In <= 40 4 - 10 

40 < In <= 
50 

6 - 16 

63 10 - 25 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
PIA: 
 
L'interruptor magnetotèrmic ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s'indiquin 
les dades següents, referenciades d'acord amb la norma UNE_EN 60898: 

- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Número de mida 
- Tensió nominal i naturalesa del corrent 
- Intensitat nominal 
- Tipus de desconnexió instantània 
- Poder de curt circuit 

 
ICP: 
 
L'interruptor magnetotèrmic ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s'indiquin 
les dades següents, referenciades d'acord amb la norma UNE 20-317: 

- Denominació ICP-M 
- Intensitat nominal en ampers 
- Tensió nominal en volts 
- Símbol de corrent alterna 
- Poder de curt circuit nominal en ampers 
- Nom del fabricant o marca de la fàbrica 
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- Referència reglamentaria justificativa de l'aprovació del tipus d'aparell 
- Número d'ordre del fabricant del ICP 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 60947-2 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 2: interruptores automáticos." 
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles." 
 
PIA: 
UNE_EN 60898 1992 "Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades." 
 
ICP: 
UNE 20-317-88 "Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A." 
 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIO: 
Interruptor diferencial de fins a 125 A d'intensitat nominal o relé diferencial auxiliar, bipolar o 
tetrapolar i de sensibilitat 30 o 300 mA. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. Ha de ser de construcció 
modular. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
Ha de dur un sistema de fixació per pressió. 
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Freqüència.......................................................................................................................... 50 Hz 
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324)............................................................>= IP-30X 
Temps de resposta a la intensitat de defecte nominal ....................................................<= 0,2 s 
Nombre de maniobres ...................................................................................................>= 20000 
Dimensions..................................................................................................................DIN 43880 
Tensió nominal: 
     - Bipolar .................................................................................................................. 125/220 V 
     - Tetrapolar ............................................................................................................. 220/380 V 
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Capacitat de ruptura: 
 

I nominal 
(A) 

I ruptura 
(kA) 

25 >= 1,5 
40 >= 1,5 
63 >= 2 
100 >= 3,5 
125 >= 2 

 
Capacitat dels borns: 
 
 

Núm. pols I. nominal (A) Secció (mm) 
II 25 <= 6 

25 
40 
63 

IV 

100 

<= 25 

II o IV 125 <= 50 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
L'interruptor diferencial ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió d'alimentació i naturalesa del corrent 
- Intensitat 
- Intensitat de defecte nominal (sensibilitat) 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles." 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
 
BGW1 - BOMBETES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW1U002. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes. 
S'han considerat els tipus de caixes següents: 

- De protecció 
- De doble aïllament 
- Per a quadres 
- De derivació 
- Generals de protecció i mesura 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMENERES EXTERIORS 
 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m 
d'alçària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
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incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més 
d'un 2% de la superfície total. 
 
 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o 
cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
 
 

Dimensions (mm) 300*300*6 400*400*10 
Alçaria (mm) 2,5 4 5 6 8 10 

 
 
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011).............................. M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes ....................................................Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums........................................................Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany..................................................... >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85)..............................................> 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna................................... Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 
Conicitat (C).................................................................................................. 1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
     - Alçària, columnes amb soldadura longitudinal ...........................................................± 0,6% 
     ...................................................................................................................................± 25 mm 
     - Alçària, columnes sense soldadura longitudinal ........................................................± 0,6% 
     ...................................................................................................................................± 50 mm 
     - Rectitud .........................................................................................................................± 3% 
     ....................................................................................................................................3 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número 
d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86. 
Reial Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86. 
Ordre MIE 19512/11.7.86 - BOE 21.7.86. 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
 
 
BHN - LLUMENERES PER A EXTERIORS 
 
BHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, del tipus 1 
o 2, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a 
pressió alta de fins a 400 W de potència. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un 
lateral tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 
portar el símbol "Terra". 
Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà: 
 
 

Tipus Oberta Tancada 
Difusor 
Grau 

sense difusor >= IP-
23X 

cubeta de plàstic o vidre >= IP-
54X 

 
 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
Reflector:  Alumini anoditzat polit 
Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de 
subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa 
desmuntable. 
Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic 
o de vidre, que ha de ser fàcilment desmontable. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BHWMU900. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports d'il.luminació 
i no han de disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar una columna, un bàcul o un 
braç mural. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHWN - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMENERES  
BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
 
BHWN PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS EXTERIORS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb làmpades d'incandescència, vapor de 
mercuri, vapor de sodi a pressió alta o de llum mixta. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries,  i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
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següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E8 – REVESTIMENTS 
 
E89 - PINTATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89FE010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de 
les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles. 
 
PINTAT A L'ESMALT: 
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Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha 
de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la 
pols. 
 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN 
ISO 8504-3. 
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua 
durant un cert temps. 
 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
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El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 
que s'hagin embrutat. 
 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES 
VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES: 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 
cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície 
s’ha d’amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que 
s’hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 
de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO 
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FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM – COLUMNA 
 
FHM1 - COLUMNA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, 
ancorades amb un dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomanada per la UNE 
72-402. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat.........................................................................................................± 10 mm/3 m 
     - Posició.....................................................................................................................± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 
m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
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FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHN2 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN2UA81. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a 
equip o sense, per làmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
 
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias 
portátiles de uso general. 
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
 
FHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a 
equip o sense, per làmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias 
portátiles de uso general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FH INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHT ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIO I ENCESA, PER A INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT 
 
 
 
FHT1 FOTOCONTROLS 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: BHT1, BHWT. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
DEFINICIO: 
Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl.lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 220 v 
de tensió, de 2 a 150 lux de sensibilitat, fixat a la paret. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols. 
Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt. 
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns d'entrada. 
La posició ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o punt 
de llum que li doni llum directament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Abans de la connexió elèctrica s'ha de comprovar si les tensions d'alimentació i control són les 
correctes. 
S'ha de manipular sempre per la part inferior del cos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES  
 

 
 
GENERALITATS     
 

La cubicació de les unitats d'obra executades es durà a terme d'acord amb 
les mesures preses conjuntament pels Serveis Tècnics d'Enginyeria 
Industrial Municipal i pel Contractista, essent de compte d'aquest darrer totes 
les despeses que s'originin en l’amidament, tant per jornals com per 
materials. 
Les unitats s'abonaran pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per 
la seva longitud o pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a 
com figuren especificades en el quadre de preus. Per a les unitats noves que 
puguin presentar-se s'especificarà clarament la forma d'abonament en 
convenir-se el seu preu actualitzat contradictori.  En altres casos, s'estarà  a 
l’admès en la practica habitual. 

 
ABONAMENTS DELS CABLES ELECTRICS.         
 

En el preu assignat al metre lineal queda comprés el cost de totes les 
operacions d'adquisició, transport, estesa i col·locació del cable; fins i tot 
l’enretirada i abonament de les bobines. 

 
ABONAMENT DE PROVISIONS                
 

S'abonaran com a provisions únicament les unitats que jutgi convenient el 
Director d'Obra i a un preu no superior al 75 % del que figura en el quadre 
de preus. 

 
ABONAMENTS DE LES OBRES INCOMPLETES       
 
 Quan per rescissió o altres causes fos precís de valorar obra incompleta 

s’aplicarà el quadre de preus, sense que es pugi pretendre la valoració de 
cada unitat d'obra fraccionada en forma distinta a la valoració del dit 
quadre de preus. 
En cap d'aquests casos no tindrà el Contractista dret a cap reclamació 
fonamentada en la insuficiència dels preus del dit quadre per l’omissió del 
cost de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

 
 
PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST            
 

Les obres que figuren en el Pressupost d'aquest Projecte per quantitat 
alçada i que hauran de ser executades d'acord  amb les prescripcions 
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d'aquest Plec, seran mesurades i valorades com les restants, d'acord 
amb els preus que figuren en el quadre de preus, i si és tractés d'unitats 
d'obra no incloses en el dit quadre s'abonaran al preu que es fixi 
contradictòriament, prèviament aprovat per la direcció d'obra. 
No s'abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, doncs 
totes les despeses d'aquesta índole queden incloses en els 
corresponents preus unitaris. 

 
MITJANS AUXILIARS           
 

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del 
Contractista, els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats lliure 
i gratuïtament per la Direcció d'Obra fins a l'acabament dels treballs; 
gratuïtament si la quantitat d'obra executada assolís els 4/5 de la totalitat 
i, mitjançant el pagament del deu per cent anual del valor en què hagin 
estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d'obra executada no 
assolís la xifra anteriorment mencionada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran en propietat del 
Contractista, un cop acabades les obres, però no tindrà dret a cap 
reclamació pels desperfectes a què el seu ús hagi donat lloc. 

 
ABONAMENT D'OBRES IMPREVISTES                    
 

Les obres no previstes s'abonaran pels quadres de preus d'aquest 
Pressupost i segons el volum d'obra corresponent, establint-se, de no 
figurar les dites unitats en el Pressupost, el preu contradictori precís. 
El dit preu contradictori  el proposaria el Director d'Obra, basant-se en els 
que han servit per a la formació del Pressupost d'aquest Projecte o, si no 
hi hagués base, pels d'ús comú a la localitat als preus oficials, quedant 
obligat el Contractista a acceptar-lo. 

 
FIANCES    
 

El Contractista en el termini de 48 hores a comptar des de la data en què 
se li comuniqui l'adjudicació, dipositarà una fiança a l'Ajuntament de 
Tarragona per a respondre del compliment del present  plec de 
condicions, que correspondrà a  l'1 % de l'import líquid a què ascendeixen 
les obres contractades, amb deducció de  la baixa de concurs. 
A més d'aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de 
l'import de cada una  de les liquidacions parcials. 

 
PAGAMENT DE LES OBRES                         
 

El pagament de l'obra realitzada es farà sobre liquidacions parcials, 
quees practicaran mensualment en la forma exposada en els epígrafs 
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anteriors.  
Les dites liquidacions contindran només les unitats d'obra totalment 
acabades que s'haguessin executat. Per examinar-les i donar la seva 
conformitat u objeccions, es disposarà de vuit dies. 
El Director d'Obra expedirà la certificació corresponent a l'obra executada 
, que tindrà caràcter de document provisional subjecte a les rectificacions 
i variacions de la liquidació final no suposant, d'altra banda, aprovació ni 
recepció de les obres executades i compreses en elles. 

 
TERMINI D'EXECUCIO                     
 

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar des de la 
data de la publicació de l'adjudicació i es donarà coneixement per escrit al 
Director d'obra del començament dels treballs, data des de la qual es 
començarà a comptar el termini d'execució de les obres compreses en el 
present plec de condicions que serà de 15 dies  hàbils. 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini 
fixat, li serà imposada una multa de 30,00 €. 
Si per qualsevol causa aliena per complet a la Contracta no fos possible 
començar els treballs en la data prefixada o hagués de suspendre; se li 
concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció 
d'Obra. 
En cas que la Contracta no pugues començar els treballs dintre de les 48 
hores següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua 
de la fiança. 

 
TERMINI DE RECEPCIO    
 

A l’acabament total de les obres, compreses en aquest projecte, 
s’estendrà la corresponent acta de recepció definitiva, d’acord amb el que 
estableix la vigent llei 13/1995, regim que regulen els Art. 111 i 147 de la 
mateixa. 
Aquesta acta haurà de formalitzar-se dins del mes següent a la 
finalització total de les obres, al qual efecte concorrerà un facultatiu 
designat per l’administració com a representant d’aquesta (quan 
l’encarregat de la direcció d’obra no sigui un tècnic municipal ), el 
facultatiu director de les obres i el contractista, que pot estar assistit pel 
seu propi facultatiu. 
Si les obres estan en bon estat i subjectes a les prescripcions previstes, 
es donaran per rebudes mitjançant l’extensió de l’acta abans esmentada, 
de la que s’emetran tres (3) exemplars. 
Si les obres no estan en condicions de ser rebudes es farà constar així a 
l’acta de recepció, el director assenyalarà els defectes existents i donarà 
les instruccions precises per tal de que es corregeixin, fitxant a la vegada 
un termini per a la seva execució. 
Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec 
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del contractista. 
Si la contracta no complís amb aquest darrer termini, es podrà declarar 
rescindida aquesta amb pèrdua de la fiança, de no ser que la part 
contractant consideri prudent concedir un nou termini, en tot cas 
improrrogable. 

 
TERMINI DE GARANTIA    
 

La garantia esta referida a un termini de quinze (365) dies naturals, a 
comptar des de la data de signatura de l’Acta de Recepció Definitiva i 
Reversió a l’Ajuntament. 
Mentre sigui vigent la garantia, la contracta atendrà el total manteniment, 
tant la revisió, com la conservació de les obres i de les instal·lacions, 
essent del seu compte i càrrec també la reparació dels defectes i 
desperfectes que es manifestin, encara que sigui d’elements ja provats i 
els que assenyali la Direcció d’Obra. 
 

DEVOLUCIO DE LA FIANÇA    
 

Aprovades la recepció i liquidació definitives, així com realitzada la total 
reversió a l’Ajuntament, es tornarà la fiança a la Contracta després 
d'haver-se acreditat per part d'aquesta que no hi ha cap reclamació 
contra ella de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar 
desocupats i nets els locals i terrenys que hagi ocupat. 

 
CARACTER D'AQUEST CONTRACTE               

 
Es voluntat d'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present 
plec de condicions tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i 
valor d'una escriptura pública degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la de Hisenda.  
Tant l'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat 
d'elevar aquest document a escriptura pública en qualsevol estat de 
l'obra.  
Els impostos de drets Reials i Timbres seran d'exclusiu càrrec de la 
Contracta, així com totes les altres contribucions, impostos i arbitris. 
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MATERIALS      
 

De tota la relació de materials del projecte, inclosos els anomenats com 
“similars”, la Direcció de l’Obra assenyalarà els que consideri més adients 
per a un millor resultat final. 

                          
 
COMANDES DE MATERIAL      
 

El Contractista haurà de considerar el no procedir a formalitzar comandes 
en ferm de materials, sense abans sotmetre les mostres a l’aprovació de 
la Direcció d’Obra, atenent a les seves característiques de qualitat, 
funcionalitat, estètiques i de seguretat. 

                          
 
 
L’enginyer muncipal, redactor del projecte 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, abril de 2010 
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AMIDAMENTS 
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AMIDAMENTS   
    
CODI RESUM QUANTITAT UNITAT 
    
ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN A CALA TAMARIT 
    
1,1 Substitució de lluminària 

esfèrica existent de 
250W de Vapor de 
Mercuri actualment, no 
adequada a les 
normatives actuals de 
protecció del medi 
nocturn, per lluminària 
model Iberia amb Lira de 
General Elèctric 
(tipologia estandaritzada 
al sector Llevant de 
Tarragona). S'inclou 
equip especial i làmpada 
de Doble Nivell de 70W 
d'halogenurs metàl·lics 
de Cremador ceràmic, 
reduïnt un 72% el 
consum elèctric. S'inclou 
la substitució del cable 
muntant per l'interior de 
la columna. Totalment 
instal·lat i en 
funcionament 357,00 ut 

    
1,2 Substitució d'equip i 

làmpada de VM de 
400W existent a les 
lluminàries tipus vial per 
equip especial de doble 
nivell i làmpada d'alta 
eficiència d'halogenurs 
metàl·lics de cremador 
ceràmic de 250W. 
Totalment muntat i en 
funcionament 73,00 ut 

    
    
 REPARACIÓ DE DESPERFECTES     
    
1, PUNTS DE LLUM COLPEJATS     
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2.1 Subministrament i 
substitució de columna 
complerta tipus Z de nou 
metres i lluminaria vial 
igual a l'actualment 
instal·lada incloent tota la 
instal·lació interior, caixa 
de connexió, etc…  2,00 ut 

    
2.2 Cimentació formigonada 

complerta incloent 
demolició i reposició de 
vorera de dimensions 
mínimes de 1m x 1mx 
1xm. 3,00 m 

    
2.3 Subministrament i 

substitució de columna 
complerta tipus G 
homologada de 4 metres 
incloent tota la 
instal·lació interior, caixa 
de connexió, etc…  10,00 ut 

    
2.4 Cimentació formigonada 

complerta incloent 
demolició i reposició de 
vorera de dimensions 
mínimes de 1m x 1mx 
1xm. 10,00 m3 

    
2.5 Treballs per reparar, 

anivellar i repasar pintura 
sobre punts de llum 
copejats lleument. Es 
contempla la demolició i 
repocisió de la vorera per 
tal de poder realitzar el 
nivellat del punt de llum 
correctament, així com 
tota la resta d'obra i 
instal·lació elèctrica per 
la posta en funcionament 
del punt de lum 13,00 ut 

    
2. LINIES D'ALIMENTACIÓ MALMESES     
    
2.6 Partida alçada a justificar 

per la realització de 
cates per per la 
licalització de tramandes 
malmeses incloent 
demolició i reposició de 
vorera, excavació, 
reposició del tub corrugat 1,00 m 
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malmes mitjançant 
manguito homologat i 
reomplenat de la rasa.  

    
2.7 Subministrament i 

instal·lació de cable 
termoplàstic tipus RVK 
de 4x6mm2 per substituir 
tramades malmeses 
localitzades mitjançant 
les cates de localització. 
Es contempla el retir i 
recol·locació de punt de 
llum en cas que sigui 
possible embocar el nou 
cable a la base de la 
columna. 100,00 m 

    
2.8 Subministrament i 

instal·lació de cable 
termoplàstic tipus RVK 
de 2x2,5mm2 (línia 
auxiliar) per substituir 
tramades malmeses 
localitzades mitjançant 
les cates de localització. 
Es contempla el retir i 
recol·locació de punt de 
llum en cas que sigui 
possible embocar el nou 
cable a la base de la 
columna. 250,00 m 

    
2.9 Subministrament i 

instal·lació de cable 
termoplàstic tipus RVK 
de 4x10mm2 per 
substituir tramades 
malmeses localitzades 
mitjançant les cates de 
localització. Es 
contempla el retir i 
recol·locació de punt de 
llum en cas que sigui 
possible embocar el nou 
cable a la base de la 
columna. 150,00 m 

    
2.10 Partida alçada a justificar 

per afectacions 
imprevistos i altres 1,00 ut 
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3. REPARACIÓ APLICS PARET DEL 
PASSEIG       
    
    
3.1 Subministrament i 

substitució d' aplic paret i 
caixa de connexions 34,00 ut 

    
3.2 Subministrament i 

instal·lació reixa per a la 
protecció dels aplics 
paret i la caixa de 
connexions 93,00 ut 
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PRESSUPOST 
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QUADRE DE PREUS 

 

 

 

 

 
CODI QUANTITAT UNITAT RESUM PREU SUBTOTAL  IMPORT 
       
ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN A CALA 
TAMARIT       
       

1,1 1 ut 

Substitució de lluminària esfèrica existent de 250W  de 
Vapor de Mercuri actualment, no adequada a les 
normatives actuals de protecció del medi nocturn, p er 
lluminària model Iberia amb Lira de General Elèctri c 
(tipologia estandaritzada al sector Llevant de 
Tarragona). S'inclou equip especial i làmpada de Do ble 
Nivell de 70W d'halogenurs metàl·lics de Cremador 
ceràmic, reduïnt un 72% el consum elèctric. S'inclo u la 
substitució del cable muntant per l'interior de la 
columna. Totalment instal·lat i en funcionament    

 1 m2 
lluminària model Iberia amb Lira de General Elèctric 
(tipologia estandaritzada al sector Llevant de Tarragona). 273,92 € 273,92 €  

 1 m3 
Equip especial ETI de Doble Nivell Halogenurs metàl·lics de 
100W amb placa de muntatge incorporada  13,50 € 13,50 €  

 1 m2 
làmpada de Doble Nivell de 70W d'halogenurs metàl·lics de 
Cremador ceràmic 16,30 € 16,30 €  

 4 m2 
Cable Termoplástico 0,6/1kV tipo RV-K de sección 
5x2,5mm2 2,10 € 8,40 €  

      Otros conceptos   20,86 €   
      332,98 € 
       

1,2 1 ut 

Substitució d'equip i làmpada de VM de 400W existen t a 
les lluminàries tipus vial per equip especial de do ble 
nivell i làmpada d'alta eficiència d'halogenurs met àl·lics 
de cremador ceràmic de 250W. Totalment muntat i en 
funcionament    

 1 ut 
Equip especial ETI de Doble Nivell Halogenurs metàl·lics de 
250W amb placa de muntatge incorporada  61,50 € 61,50 €  

 1 ut 
làmpada de Doble Nivell de 250W d'halogenurs metàl·lics de 
Cremador ceràmic 39,67 € 39,67 €  

      Otros conceptos   20,00 €   
      121,17 € 
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REPARACIÓ DE 
DESPERFECTES         

 1. PUNTS DE LLUM COLPEJATS       

       

2.1 1 ut 

Subministrament i substitució de columna complerta 
tipus Z de nou metres i lluminaria vial igual a 
l'actualment instal·lada incloent tota la instal·la ció 
interior, caixa de connexió, etc…     

 1 ut Columna tipus Z de 9 metres 536,94 € 536,94 €  

 1 ut 
Lluminaria Vial tipus QS. S'aprofitarà lluminària existent, la 
làmpada i l'equip ja es valora a banda  0,00 €  

 9 m 
Cable Termoplástico 0,6/1kV tipo RV-K de sección 
5x2,5mm2 2,10 € 18,90 €  

 1 ut Caixa de connexions 12,50 € 12,50 €  
   Otros conceptos   36,24 €   
      604,58 € 
       

2.2 1 m 

Cimentació formigonada complerta incloent demolició  i 
reposició de vorera de dimensions mínimes de 1m x 
1mx 1xm. 108,73 € 108,73 €   

      108,73 € 
       

2.3 1 ut 

Subministrament i substitució de columna complerta 
tipus G homologada de 4 metres incloent tota la 
instal·lació interior, caixa de connexió, etc…     

 1 ut Columna tipus Tarraco G de 4 m 269,53 € 269,53 €  

 4 m 
Cable Termoplástico 0,6/1kV tipo RV-K de sección 
5x2,5mm2 2,10 € 8,40 €  

 1 ut Caixa de connexions 12,50 € 12,50 €  
   Otros conceptos   36,14 €   
      326,57 € 
       

2.4 1 m3 

Cimentació formigonada complerta incloent demolició  i 
reposició de vorera de dimensions mínimes de 1m x 
1mx 1xm. 103,53 € 103,53 €   

      103,53 € 
       

2.5 1 ut 

Treballs per reparar, anivellar i repasar pintura s obre 
punts de llum copejats lleument. Es contempla la 
demolició i repocisió de la vorera per tal de poder  
realitzar el nivellat del punt de llum correctament , així 
com tota la resta d'obra i instal·lació elèctrica p er la 
posta en funcionament del punt de lum 64,98 € 64,98 €   

      64,98 € 
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 2. LÍNIES D'ALIMENTACIÓ MALMESES       
       

2.6 1 m 

Partida alçada a justificar per la realització de c ates per 
per la licalització de tramandes malmeses incloent 
demolició i reposició de vorera, excavació, reposic ió del 
tub corrugat malmes mitjançant manguito homologat i  
reomplenat de la rasa.     

 1 m3 Rases 
3.596,04 

€ 3.596,04 €  
 1 m Tub Corrugat 1,50 € 1,50 €  
   Otros conceptos   52,50 €   

      
3.650,04 

€ 

2.8 1 m 

Subministrament i instal·lació de cable termoplàsti c 
tipus RVK de 4x6mm2 per substituir tramades malmese s 
localitzades mitjançant les cates de localització. Es 
contempla el retir i recol·locació de punt de llum en cas 
que sigui possible embocar el nou cable a la base d e la 
columna. 3,01 € 3,01 €   

      3,01 € 
       

 1 m 

Subministrament i instal·lació de cable termoplàsti c 
tipus RVK de 2x2,5mm2 (linia auxiliar) per substitu ir 
tramades malmeses localitzades mitjançant les cates  de 
localització. Es contempla el retir i recol·locació  de punt 
de llum en cas que sigui possible embocar el nou ca ble 
a la base de la columna. 0,96 € 0,96 €   

      0,96 € 
       

2.8 1 m 

Subministrament i instal·lació de cable termoplàsti c 
tipus RVK de 4x10mm2 per substituir tramades 
malmeses localitzades mitjançant les cates de 
localització. Es contempla el retir i recol·locació  de punt 
de llum en cas que sigui possible embocar el nou ca ble 
a la base de la columna. 3,45 € 3,45 €   

      3,45 € 
       

 1 ut 
Partida alçada a justificar per afectacions imprevi stos i 
altres 

4.500,00 
€ 4.500,00 €   

      
4.500,00 

€ 
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 3. REPARACIÓ APLICS PARET DEL PASSEIG MARITIM       
       

3.1 1 ut 
Subministrament i substitució d' aplic paret i caix a de 
connexions    

 1 ut Recanvi difusor vidre templat  8,90 € 8,90 €  

 1 ut 
Marc acer inoxidable per aplique mural DISANO 1625 BOX 
inclosa numeració 48,67 € 48,67 €  

 1 ut Làmpada PL-C 26W 7,21 € 7,21 €  
 1 ut Caixa Estanca De connexions 12,54 € 12,54 €  
 1 ut Numeració Aplics 4,31 € 4,31 €  
 1 ut Otros conceptos 40,55 € 40,55 €  
         113,28 € 
       

3.2 1 ut 
Subministrament i instal·lació reixa per a la prote cció 
dels aplics paret i la caixa de connexions    

 1 ut Reixa Protecció 50,00 € 50,00 €  
 1 ut Otros conceptos 20,55 € 20,55 €  
         70,55 € 
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DESGLOSSAMENT PRESSUPOST 

 
CODI QUANTITAT UNITAT RESUM PREU SUBTOTAL  IMPORT 
       
ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT A LA PROTECCIÓ DEL MEDI 
NOCTURN A CALA TAMARIT       
       
1,1 357,00 ut Substitució de lluminària 

esfèrica existent de 250W 
de Vapor de Mercuri 
actualment, no adequada 
a les normatives actuals 
de protecció del medi 
nocturn, per lluminària 
model Iberia amb Lira de 
General Elèctric (tipologia 
estandarditzada al sector 
Llevant de Tarragona). 
S'inclou equip especial i 
làmpada de Doble Nivell 
de 70W d'halogenurs 
metàl·lics de Cremador 
ceràmic, reduint un 72% el 
consum elèctric. S'inclou 
la substitució del cable 
muntant per l'interior de la 
columna. Totalment 
instal·lat i en funcionament 332,98 € 

118.873,86 
€  

       
1,2 73,00 ut Substitució d'equip i 

làmpada de VM de 400W 
existent a les lluminàries 
tipus vial per equip 
especial de doble nivell i 
làmpada d'alta eficiència 
d'halogenurs metàl·lics de 
cremador ceràmic de 
250W. Totalment muntat i 
en funcionament 121,17 € 8.845,41 €  

       
              

   SUMA   
127.719,27 

€ 
       
 REPARACIÓ DE DESPERFECTES       
       
 1, PUNTS DE LLUM COLPEJATS       
       
2.1 2,00 ut Subministrament i 

substitució de columna 
complerta tipus Z de nou 
metres i lluminària vial 604,58 € 1.209,16 €  
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igual a l'actualment 
instal·lada incloent tota la 
instal·lació interior, caixa 
de connexió, etc…  

       
2.2 3,00 m Cimentació formigonada 

complerta incloent 
demolició i reposició de 
vorera de dimensions 
mínimes de 1m x 1mx 
1xm. 108,73 € 326,19 €  

       
2.3 10,00 ut Subministrament i 

substitució de columna 
complerta tipus G 
homologada de 4 metres 
incloent tota la instal·lació 
interior, caixa de 
connexió, etc…  326,57 € 3.265,70 €  

       
2.4 10,00 m3 Cimentació formigonada 

complerta incloent 
demolició i reposició de 
vorera de dimensions 
mínimes de 1m x 1mx 
1xm. 103,53 € 1.035,30 €  

       
2.5 13,00 ut Treballs per reparar, 

anivellar i repassar pintura 
sobre punts de llum 
copejats lleument. Es 
contempla la demolició i 
reposició de la vorera per 
tal de poder realitzar el 
anivellat del punt de llum 
correctament, així com 
tota la resta d'obra i 
instal·lació elèctrica per la 
posta en funcionament del 
punt de lum 64,98 € 844,74 €  

        
    SUMA     6.681,09 € 
       
 2. LINIES D'ALIMENTACIÓ MALMESES       
       
2.6 1,00 m Partida alçada a justificar 

per la realització de cates 
per per la localització de 
tramandes malmeses 
incloent demolició i 
reposició de vorera, 
excavació, reposició del 
tub corrugat malmes 
mitjançant manguito 
homologat i reomplenat de 

3.650,04 
€ 3.650,04 €  
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la rasa.  
       
2.7 100,00 m Subministrament i 

instal·lació de cable 
termoplàstic tipus RVK de 
4x6mm2 per substituir 
tramades malmeses 
localitzades mitjançant les 
cates de localització. Es 
contempla el retir i 
recol·locació de punt de 
llum en cas que sigui 
possible embocar el nou 
cable a la base de la 
columna. 3,01 € 301,00 €  

       
2.8 250,00 m Subministrament i 

instal·lació de cable 
termoplàstic tipus RVK de 
2x2,5mm2 (linia auxiliar) 
per substituir tramades 
malmeses localitzades 
mitjançant les cates de 
localització. Es contempla 
el retir i recol·locació de 
punt de llum en cas que 
sigui possible embocar el 
nou cable a la base de la 
columna. 0,96 € 240,00 €  

       
2.9 150,00 m Subministrament i 

instal·lació de cable 
termoplàstic tipus RVK de 
4x10mm2 per substituir 
tramades malmeses 
localitzades mitjançant les 
cates de localització. Es 
contempla el retir i 
recol·locació de punt de 
llum en cas que sigui 
possible embocar el nou 
cable a la base de la 
columna. 3,45 € 517,50 €  

       
2.10 1,00 ut Partida alçada a justificar 

per afectacions 
imprevistos i altres 

4.500,00 
€ 4.500,00 €  

       
       
           
   SUMA   9.208,54 € 
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 3. REPARACIÓ APLICS 

PARET DEL PASSEIG           
       
       
3.1 34,00 ut Subministrament i 

substitució d' aplic paret i 
caixa de connexions 113,28 € 3.851,52 €  

       

3.2 

93,00 ut Subministrament i 
instal·lació reixa per a la 
protecció dels aplics paret 
i la caixa de connexions 70,55 € 6.561,15 €  

       
      SUMA     10.412,67€ 
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RESUM PRESSUPOST  
 

      
  RESUM       IMPORT 
      
ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN A 
CALA TAMARIT  127.719,27 € 
      
 REPARACIÓ DE DESPERFECTES   
      
  1. PUNTS DE LLUM COLPEJATS  6.681,09 € 
      
  2. LINIES D'ALIMENTACIÓ MALMESES  9.208,54 € 
      
  3. REPARACIÓ APLICS PARET DEL PASSEIG  10.412,67 € 
      
         
   SUMA  154.021,57 € 
      
   DESPESES GENERALS (13%)  20.022,80 € 
   BENEFICI INDUSTRIAL (6%)  9.241,29 € 
         
   SUMA  183.285,67 € 
      
   IVA (16%)  29.325,71 € 
         

   TOTAL  212.611,38 € 
 

 
 

 
 
 

 
L’enginyer municipal, redactor del projecte 
 
 
 
 
 
Tarragona, abril de 2010 
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