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1 Antecedents 

La present auditoria adjunta a continuació la valoració pressupostaria de les actuacions 

que caldrà portar a terme per adequar l’enllumenat a la normativa vigent i per a que 

aquesta, sigui més eficient. 

Totes les actuacions que a continuació es detallaran, són les que es consideren 

necessàries per assolir els objectius de l’Ajuntament del municipi costaner. 

2. Pressupost 

Les actuacions que es portaran a terme es divideixen en dos grans grups: 

 Actuacions en quadres 

 Actuacions en punts de llum 

Cadascun d’aquests grups inclouen el preu unitari de les possibles actuacions que 

s’hauran de portar a terme. 

2.1. Actuacions als quadres 

Les actuacions en els quadres existents es resumeix en la substitució dels sistemes 

d’encesa i apagada convencionals, es a dir, la substitució de les cèl·lules fotoelèctriques i 

interruptors horaris analògics,  per rellotges astronòmics. 

El valor econòmic de les actuacions assoleix un import en PEM de 10.942,86 € 

2.2. Actuacions en punts de llum: 

A continuació es detallen els 3 tipus d’actuacions a portar a terme, on, com es pot apreciar, 

es col·locaran llumeneres tipus vial, ambientals i projectors, amb LEDs de potències 

variables, entre 28W fins a 90W. 

Cadascuna de les actuacions inclou: el subministre i substitució de llumenera LED. 

El valor econòmic de les actuacions assoleix un import en PEM de 1.450.790,71 € 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 
 

Actuacions en els punts de llum 

 

 

Pressupost 

Subministrament i instal·lació de lluminàries tipus ambiental  689.998,38 € 

Subministrament i instal·lació de lluminàries tipus vial 716.775,68 € 

Subministrament i instal·lació de projectors 33.073,79 € 
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 3. CONCLUSIÓ 

Amb l’objectiu de poder valorar les necessitats d’estalvi energètic de les instal·lacions 

d’enllumenat públic al municipi costaner, s’ha realitzat un estudi econòmic de les 

actuacions (veure resum pressupost), les quals assoleixen un import total de 

2.088.993,54€  
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Quadre de Preus 
 

Capítol 1: Actuacions en quadres  
 

Ref  Ut Descripció del material      Preu 
 
 
 

1.1. u Subministrament i instal·lació de rellotge astronòmic d’alta 
precisió urbiastro 2000, amb programació automatitzada 
des del PC, 3 circuits independents i display il·luminat, a 
quadre de comandament. 

377,34 € 

 

 

 
 Capítol 2: Actuacions en punts de llum. 
 
Subcapítol 2.1: Lluminàries ambientals. 
 
 
 

Ref Ut Descripció del material      Preu 
 
 

2.1.1 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus ambiental, 
Bumerang 28, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 31W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 5000ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

     385,62 € 

 

 

      2.1.2 u 

 

 

Subministrament i col·locació de llumenera tipus ambiental, 
Bumerang 28 Plus, amb tecnologia LED,  amb una 
potència de consum de 28W, i amb equip de regulació de 
flux dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 4500ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 
 
 

 

415,62 € 
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Ref Ut Descripció del material      Preu 
 
 

2.1.3. u Subministrament i col·locació de llumenera tipus ambiental, 
Neoled, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 31W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 5000ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

     195,12 € 

 
Subcapítol 2.2: Lluminàries vials. 
 
 

Ref Ut Descripció del material      Preu 
 
 

2.2.1. u Subministrament i col·locació de llumenera tipus vial, 
Merak 56, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 60W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 5000ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

     522,50 € 

 
 

2.2.2. u 

 
 
Subministrament i col·locació de llumenera tipus vial, 
Merak 84, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 90W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 5000ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

     
 
     598,87 



Implantació d’un enllumenat públic més eficient a una localitat costanera i a un cost mínim Pág. 7 

 

   

Subcapítol 2.3: Projectors. 
 
 

Ref Ut Descripció del material      Preu 
 
 

2.3.1. u Subministrament i col·locació de llumenera tipus Projector, 
TOP-404, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 55W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 4000ºK, CRI=75, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

     467,37 € 

 

2.3.2. u 

 
Subministrament i col·locació de llumenera tipus Projector, 
TOP-404, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 70W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 4000ºK, CRI=75, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

      
     547,37 €
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Amidaments 
 
 
Capítol 1: Actuacions en quadres  
 

Ref  Ut Descripció del material                                        Quantitat 
 
 
 

1.1. u Subministrament i instal·lació de rellotge astronòmic d’alta 
precisió urbiastro 2000, amb programació automatitzada 
des del PC, 3 circuits independents i display il·luminat, a 
quadre de comandament. 

   29

 

 

 
 Capítol 2: Actuacions en punts de llum. 
 
Subcapítol 2.1: Lluminàries ambientals. 
 
 
 

Ref Ut Descripció del material  Quantitat 
 
 

2.1.1 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus ambiental, 
Bumerang 28, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 31W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 5000ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

     1.408 

 

 

      2.1.2 u 

 

 

Subministrament i col·locació de llumenera tipus ambiental, 
Bumerang 28 Plus, amb tecnologia LED,  amb una 
potència de consum de 28W, i amb equip de regulació de 
flux dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 4500ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 
 
 

 

   

    343 
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Ref Ut Descripció del material   Quantitat 
 
 

2.1.3. u Subministrament i col·locació de llumenera tipus ambiental, 
Neoled, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 31W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 5000ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

        23 

 
Subcapítol 2.2: Lluminàries vials. 
 
 

Ref Ut Descripció del material   Quantitat 
 
 

2.2.1. u Subministrament i col·locació de llumenera tipus vial, 
Merak 56, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 60W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 5000ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

        840 

 
 

2.2.2. u 

 
 
Subministrament i col·locació de llumenera tipus vial, 
Merak 84, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 90W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 5000ºK, CRI=70, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

     
 
        46
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Subcapítol 2.3: Projectors. 
 
 

Ref Ut Descripció del material   Quantitat 
 
 

2.3.1. u Subministrament i col·locació de llumenera tipus Projector, 
TOP-404, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 55W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 4000ºK, CRI=75, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

          45

 

2.3.2. u 

 
Subministrament i col·locació de llumenera tipus Projector, 
TOP-404, amb tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 70W, i amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. La llumenera té marcatge CE, una vida 
mínima en servei del sistema de 50.000 hores, 
compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 
5 anys, temperatura de color 4000ºK, CRI=75, FP>0.9 i 
IP66. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga 
llumenera, el muntatge i connexió de la nova,així com la 
maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra 
necessària per portar a terme aquestes actuacions, el 
transport del material i el cànon d'abocador corresponent. 
S'inclou la instal·lació a qualsevol alçada. S'inclou la part 
proporcional de seguretat i salut. 

      
        22 
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Pressupost 
 

Capítol 1: Actuacions en quadres  
 

 

Ref Ut Descripció del material Quantitat Preu Total 
 
 

1.1. u Subministrament i instal·lació de 
rellotge astronòmic d’alta precisió 
urbiastro 2000. 

  29      377,34€  10.942,86 € 

 
 
 
Total Capítol 1: Actuacions en quadres                                                                     10.942,86 € 
 
 
 

Capítol 2: Actuacions en punts de llum. 
 
Subcapítol 2.1: Lluminàries ambientals. 
 
 

Ref Ut Descripció del material Quantitat Preu Total 
 

 
2.1.1 u Subministrament i col·locació de 

llumenera tipus ambiental, Bumerang 
28, amb tecnologia LED,  amb una 
potència de consum de 31W, i amb 
equip de regulació de flux 
dynadimmer.. 

1.408     385,62 €   542.952,96 € 

 

 

2.1.2. u Subministrament i col·locació de 
llumenera tipus ambiental, Bumerang 
28 Plus, amb tecnologia LED,  amb 
una potència de consum de 28W, i 
amb equip de regulació de flux 
dynadimmer. 

 

343       415,62 €    142.557,66 € 

 

2.1.3. u Subministrament i col·locació de 
llumenera tipus ambiental, Neoled, 
amb tecnologia LED,  amb una 
potència de consum de 31W, i amb 
equip de regulació de flux 
dynadimmer. 
 

23 195,12 4.487,76 € 

 

Subcapítol 2.2: Lluminàries vials. 
 

 

Ref Ut Descripció del material Quantitat Preu Total 
 

 
2.2.1 u Subministrament i col·locació de 

llumenera tipus Vial, Merak 56, amb 
tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 60W, i amb equip de 
regulació de flux dynadimmer. 

840        522,50 €   438.900,00 € 
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2.2.2. u 
 
  
 
 
 
 

Subministrament i col·locació de 
llumenera tipus Vial, Merak 84, amb 
tecnologia LED,  amb una potència de 
consum de 90W, i amb equip de 
regulació de flux dynadimmer. 

 464        598,87€      277.875,68€

Subcapítol 2.3:  Projectors. 
 

 
 

Ref Ut Descripció del material Quantitat Preu Total 
 

 
2.3.1 u Subministrament i col·locació de 

llumenera tipus Projector, TOP-404, 
amb tecnologia LED,  amb una 
potència de consum de 55W, i amb 
equip de regulació de flux 
dynadimmer. 

45        467,37 €       21.031,65 € 

 
 

  

 
2.3.2 u Subministrament i col·locació de 

llumenera tipus Projector, TOP-404, 
amb tecnologia LED,  amb una 
potència de consum de 70W, i amb 
equip de regulació de flux 
dynadimmer. 

22        547,37 €       12.042,14 € 

 
 
 
 
Total Capítol 2: Actuacions en punts de llum                                                      1.439.847,85 € 
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Resum del Pressupost 

 

Capítol 1 Actuacions en quadres                            10.942,86 € 

Capítol 2 Actuacions en punts de llum   1.439.847,85 €  

 

Pressupost d’Execució Material          1.450.790,71 €   

 

13% Despeses Generals .........................188.602,79 €  

      6% Benefici Industrial. ............................. 87.047,44 € 

 

 Suma de D.G.i B.I.                                    275.650,23 € 

  

 

     Pressupost d’Execució per contracta 1.726.440,94 € 

      

21% I.V.A.................................................. 362.552,60 € 

 

 

     TOTAL PRESSUPOST                           2.088.993,54 € 

 

 

El pressupost total ascendeix a la quantitat de DOS MILIONS VUITANTA-VUIT MIL NOU-

CENTS NORANTA TRES AMB CINCUANTA QUATRE CÈNTIMS 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


