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A. ANNEX A: ANÀLISI NORMATIU PER A 
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

A.1.1. Normativa i legislació aplicable 

Com s’ha definit anteriorment l’objectiu del projecte inclou l’anàlisi de diferents instal·lacions 

d’enllumenat públic existents i la seva posterior projecció de millora.  

Per assolir tal objectiu, haurem de conèixer exhaustivament les lleis i reglamentacions que 

afecten a les instal·lacions d’enllumenat públic.  

Amb aquests coneixements podrem valorar la situació actual de les nostres instal·lacions, 

determinant el seu estat de forma objectiva. Altrament, també serà necessari per tal de 

projectar la nova instal·lació de forma reglada .  

La legislació aplicada a les instal·lacions d’enllumenat exterior consta de: 

 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), Reial Decret 842/2002, de 2 

d’agost de 2002.  

- Instrucció 363/2004, de 24 d’agost, del Departament de Treball i Indústria, pel 

qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn, coneguda també com a Llei per evitar la 

contaminació lumínica.  

- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig. 

- RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Eficiència 

Energètica d’una instal·lació d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques complementàries EA-01 a EA-07.  

- Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d 

'autorització d’Instal·lacions d'energia elèctrica. 

- Normes UNE 20.324 i UNE-EN 50.102 referents a Quadres de Protecció, Mesura 

i Control. 
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- Normes UNE-EN 60.598-2-3 i UNE-EN 60.598-2-5 referents a lluminàries i 

projectors per a enllumenat exterior. 

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

Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, sobre Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres. 

- Normativa i vademècum de la companyia FECSA-ENDESA. 

Recomanacions Internacionals: 

- Publicació CIE 17/4: 1987 Vocabulari internacional d’il·luminació. 

CIE 30/02: 1982 Càlcul i mesuraments de la luminància i la il·luminació en 

l'enllumenat de carreteres. 

- Publicació CIE 31: 1976 Enlluernament i uniformitat en les instal·lacions 

d'enllumenat de carreteres. 

- Publicació CIE 32/AB: 1977 Punts especials en enllumenat públic. 

- Publicació CIE 33: 1977 Depreciació i manteniment d’Instal·lacions d'enllumenat 

públic. 

- Publicació CIE 34:1977 Llums per a enllumenat de carreteres: dades 

fotomètriques, classificació i prestacions. 

- Publicació CIE 84: 1989 Mesurament del flux lluminós. 

- Publicació CIE 94: 1993 Guia per a la il·luminació amb projectors. 

- Publicació CIE 121: 1996 Fotometria i goniofotometría de les lluminàries. 

- Publicació CIE 136: 2000 Guia per a la il·luminació d'àrees urbanes. 

- Publicació CIE 140: 2000 Mètodes de càlcul per a l'enllumenat de carreteres. 

- Publicació CIE 143: 2001 Recomanacions per a les Exigències de la Visió a 

Color per al Transport. 

- Normes ISO. 

 

També haurem de tenir en compte si la propietat de la instal·lació té algun requeriment 

específic. En el cas d’enllumenat públic, molts ajuntaments tenen un plec tècnic, on es 

recalquen els reglaments anomenats anteriorment i també s’afegeixen altres 

especificacions.  

 

Per tal de donar un caire més real a aquest projecte, a les zones afectades per la 

remodelació hi aplicarem també el codi tècnic de l’ajuntament de Barcelona que és un dels 

més elaborats a nivell comunitari. 
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Així doncs, en els pròxims apartats farem referència a aquestes normatives i així serem 

capaços de conèixer si una instal·lació les compleix o no. No obstant s’adjuntaran totes ells 

en l’Annex de Normatives. 

A.1.2. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i Plec 
d’especificacions tècniques de l’ajuntament de Barcelona. 

Dins del REBT, trobem una instrucció tècnica que fa referència explicita a l’enllumenat 

exterior, la ITC-BT-09 (Veure Annex I).  

Aquesta sovint ens adreça a altres instruccions com podrien ser la ITC-BT-06, la ITC-BT-07 

o bé ITC-BT-18, que fan referència a les xarxes de distribució en baixa tensió i a la xarxa de 

terra, respectivament. També ens adreça a normatives UNE, com podria ser la UNE 20.324, 

que fa referència als graus de protecció mínims exigits. 

A continuació, s’adjunta un resum del REBT, ampliat segons notes del plec tècnic de 

l’ajuntament de Barcelona.  

A.1.3. Quadre General de Comandament 

Ancoratge i 
subjecció 

REBT. ITC-BT-09.  

L’envoltant del quadre de comandament proporcionarà un grau mínim de 
protecció IP 55 segons UNE 20.324 i IK 10 segons UNE-EN 50.102.. 
L’alçada de la porta d’accés estarà com mínim a 0,3 m del terra i com 
màxim a 2 metres. 

 

Situació 
Inaccessibilitat 

REBT. ITC-BT-09.  

L’envoltant del quadre de comandament disposarà d’un sistema de 
tancament que permeti l’accés només a personal autoritzat 

 

Existència 
d’interruptor 

REBT. ITC-BT-17.  

Els dispositius generals i individuals de maniobra i protecció seran, com a 
mínim: 
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- Un interruptor General Automàtic (IGA). 

- Un interruptor Diferencial General. 

- Dispositius de tall omnipolar per a cada circuit. 

- Si el sistema d’encesa es realitza mitjançant interruptors horaris o 
fotoelèctrics es disposarà d’un interruptor manual que permeti 
l’accionament del sistema. 

Protecció contra 
sobreintensitats 

interruptor general 

REBT. ITC-BT-17.  

Es disposarà d’un Interruptor General Automàtic de tall onmipolar que 
permeti el seu accionament manual i que disposi d’elements de protecció 
contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent 
de l’Interruptor de Control de Potència.(ICP) 

Interruptors 
diferencials. 
Actuacions. 

REBT. ITC-BT-17.  

Es disposarà d’un Interruptor Diferencial General, destinat a la protecció 
contra contactes indirectes de tots els circuits; excepte quan la protecció 
es realitzi mitjançant altres dispositius segons la ITC-BT-24. 

Si per la tipologia de la instal·lació, s’instal·lés un interruptor diferencial per 
cada circuit o grup de circuits, es podria prescindir de l’Interruptor 
Diferencial General, sempre que quedin protegits tots els circuits. 

Podran ser de reenganxament automàtic, hauran de ser de com a màxim 
300mA, si la posada a terra és com a màxim de 30Ω. Es podran admetre 
interruptors diferencials de 500mA o 1A, sempre que la resistència a terra 
mesurada en la posada en servei sigui inferior o igual a 5Ω i 1Ω 
respectivament. 

PIAS/Fusibles 
adients de 

protecció de 
circuits 

REBT. ITC-BT-17. 

Es disposarà de dispositius de tall omnipolar per a cada circuit, destinats a 
la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits. 

Posta a terra del 
Quadre Metàl·lic 

REBT. ITC-BT-09.  

L’envoltant del quadre de comandament anirà connectada a terra en el 
cas que sigui metàl·lica. La mesura de resistència de posta a terra serà, 
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mesurada en la posta en marxa, de màxim 30 ohms. 

Posta a terra a 
més de 15 m de 

terra d’AT 

REBT. ITC-BT-19.  

Punt 11,b). La distància entre preses de terra del centre de transformació 
i les de terra o altres elements conductors soterrades en les instal·lacions 
d’utilització serà al menys igual o superior a 15 m per a terreny la 
resistivitat del qual no sigui elevada (<100 ohmxm). 

Estat de 
conservació del 

Quadre. 
Estanquitat 

REBT. ITC-BT-09.  

L’envoltant del quadre de comandament proporcionarà un grau mínim de 
protecció IP 55 segons UNE 20.324 

Existència 
d’Interruptor 

manual 

REBT. ITC-BT-17.  

Si el sistema d’encesa es realitza mitjançant interruptors horaris o 
fotoelèctrics es disposarà d’un interruptor manual que permeti 
l’accionament del sistema. 

Protecció de la 
maniobra 

REBT. ITC-BT-09.  

L’envoltant del quadre de comandament anirà connectada a terra en el 
cas que sigui metàl·lica. La mesura de resistència de posta a terra serà, 
mesurada en la posta en marxa, de màxim 30 ohms. 

Contactes directes 
(Protecció) . 

REBT. ITC-BT-24.  

La protecció contra contactes directes consisteix en prendre les mesures 
necessàries per a protegir a les persones contra els perills que poden 
donar-se del contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. 

Es solen utilitzar els descritsen la norma UNE 20.460-4-41, que són: 

.- Protecció per aïllament de les parts actives. 

.- Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 

.- Protecció per obstacles. 

.- Protecció per allunyament. 
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Protecció 
mecànica 

REBT. ITC-BT-09.  

L’envoltant del quadre de comandament proporcionarà un grau mínim de 
protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102.. 

Armaris de 
maniobra 

REBT. ITC-BT-09.  

Potència màxima admissible 31,5 kW a 400 V., 20 kW a 230 V. 

 

A.1.4. Canalitzacions 

Arquetes de 
registre 

REBT. ITC-BT-09. 

Les connexions dels tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de forma que 
els extrems dels conductors coincideixin arran amb les cares interiors dels 
murs. 

Construïdes de fosa de ferro, injecció d'alumini o PVC. 

La tapa per la seva cara exterior, amb dibuix de profunditat 4 mm. i per la 
cara interior proveïda de nervis per a una major resistència. 

El marc amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior 
prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. 

Hauran de resistir com a mínim una càrrega puntual de 1.000 Kg les 
situades en les voreres i passos de vianants i de 5.000 Kg. Les situades en 
la calçada. 

Les dimensions útils normalitzades són: 400 x 400 mm. I  600 x 600 mm. 

Les tapes de les arquetes s’ajustaran perfectament al cos de l'obra i es 
col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que 
les superfícies adjacents. 

En el fons, es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 

PLEC DE CONDICIONS BARCELONA. 2.03.2 

Incorporarà l'escut de la ciutat de Barcelona i les lletres E.P. o bé 
Enllumenat Públic. 



Estudi, diagnosis i millora d’instal·lacions d’enllumenat públic  
mitjançant tecnologies existents  Pág. 9 

 

Profunditat de 
xarxa 

REBT. ITC-BT-09. 

La profunditat a la que aniran soterrats els tubs serà una mínima de 40 cm  
del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub i el seu diàmetre 
no serà inferior a 60 mm.  

Es col·locarà una cinta senyaladora que adverteixi de l’existència de 
cables d’enllumenat exterior. Situada a una distància mínima del nivell de 
terra de 0,1 m i a 0,25 m per sobre del tub. 

Als encreuaments de calçades, la canalització, a més d’entubada, ha 
d’anar formigonada i s’ha d’instal·lar com a mínim un tub de reserva. 

Els tubs quan vagin formigonats han de presentar una resistència a la 
compressió mínima de 250N. 

Empiuladures 

REBT. ITC-BT-09. 

Les empiuladures i derivacions s’hauran de fer en caixes de connexions 
adients, ubicades dins dels suports de les lluminàries a una alçada mínima 
de 0,3 m sobre el nivell de terra o en una arqueta registrable que 
garanteixin la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor. 

 

A continuació s’adjunten diferents detalls de com realitzar les canalitzacions i diferents 

especificacions per a les canalitzacions i elements d’obra civil. 
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Fig.  A.1. Tapa i marc arqueta 0,4 x 0,4m. 
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A.1.5. Línies d’alimentació i terra 

Continuïtat del 
conductor Neutre 

REBT. ITC-BT-09. 

S’ha de garantir la continuïtat del Neutre des de la sortida del 
transformador de distribució AT/BT fins als receptors d’enllumenat.  

Fig.  A.2. Canalitzacions subterrànies. 



Pág. 12  Memoria 

 

Secció de 
conductors de 

xarxes soterrades 

REBT. ITC-BT-09. 

Els cables han de ser multipolars o unipolars amb conductors de coure i de 
tensió assignada de 0,6/1 kV. 

La determinació de la secció d’un cable o conductor consisteix en calcular 
la secció mínima normalitzada que compleix simultàniament els criteris 
d’intensitat màxima admissible de caiguda de tensió i d’intensitat de 
curtcircuit. 

La màxima caiguda de tensió admissible entre l’origen de la instal·lació i el 
punt més allunyat serà del 3%. 

Les intensitats màximes admissibles estan especificades per a cadascun 
del tipus del cable, segons la taula que a continuació s’adjunta ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.. 

  

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, neutre inclòs, 
serà de 6 mm2. El neutre no es pot utilitzar per a cap altre circuit. 

La secció del neutre en distribucions trifàsiques amb conductors de fase de 
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secció superior a 10mm2. La secció del neutre ha de ser com a mínim la 
meitat de la secció de la fase. 

PLEC DE CONDICIONS BARCELONA.    2.03.5 

Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 
KV de secció mínima 4 x 6 mm² segons Norma UNE 21029.   

Empiuladures 

REBT. ITC-BT-09. 

Les empiuladures i derivacions s’hauran de fer en caixes de connexions 
adients, ubicades dins dels suports de les lluminàries, a una alçada 
mínima de 0,3 m sobre el nivell de terra o en una arqueta registrable, que 
garanteixin, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor. 

Als circuits trifàsics, s’ha de repartir els punts de llum entre les tres fases 
de la forma més equilibrada possible. 

Secció de 
conductor de 
xarxa sobre 
façana/aèria 

REBT. ITC-BT-09. 

Els cables han de ser multipolars o unipolars amb conductors de coure i de 
tensió assignada de 0,6/1 kV. 

La determinació de la secció d’un cable o conductor consisteix en calcular 
la secció mínima normalitzada que compleix simultàniament els criteris 
d’intensitat màxima admissible, de caiguda de tensió i d’intensitat de 
curtcircuit. 

La màxima caiguda de tensió admissible entre l’origen de la instal·lació i el 
punt més allunyat serà del 3%. 

Les intensitats màximes admissibles, venen especificades per a cadascun 
del tipus del cable, segons la taula que a continuació s’adjunta ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.. 

  

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, neutre inclòs, 
serà de 4 mm2. El neutre no es pot utilitzar per a cap altre circuit. 
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La secció del neutre en distribucions trifàsiques amb conductors de fase de 
secció superior a 10mm2, la secció del neutre ha de ser com a mínim la 
meitat de la secció de la fase. 

S’haurà de respectar una altura mínima de 2,5m. En el recorreguts per 
davall d’aquesta altura mínima al terra (conversions aeri-subterrànies), 
s’haurà de protegir mitjançant elements adequats, indicats en el apartat 
1.2.1 ITC-BT-11. 

En les proximitats d’obertures en façanes s’haurà de respectar per 
finestres, 0,3m al extrem superior i 0,5m a la resta d’extrems. Per balcons, 
0,3m al extrem superior i 1m als extrems laterals. 

Es respectarà una distància mínima a 0,05m a qualsevol element metàl·lic 
present en les façanes. 

El cables amb neutre fiador podran ser tensats entre peces especials 
ancorades en recolzaments, façana o murs. Per la resta de cables 
s’utilitzarà un cable fiador d’acer galvanitzat. 

Els encreuaments al terra és realitzaran a 4m d’alçada, a no ser que en 
trobem en el cas especificats en el apartat 3.9 de la ITC-BT-06. 

PLEC DE CONDICIONS BARCELONA.    2.03.5                                                                                                                        

Únicament tipus RV-0,6/1 kV de secció mínima 4 x 4 mm². s/ UNE 21029 

Fixació 

REBT. ITC-BT-09. 

Les fixacions seran sobre façana o tensades recolzades en suports. En 
aquest últim cas, els cables seran autoportants amb neutre fiador o amb 
fiador d’acer  

Caixes de 
connexió 

REBT. ITC-BT-09. 

Les empiuladures i derivacions s’hauran de fer en caixes de connexions 
adients, ubicades dins dels suports de les lluminàries, a una alçada 
mínima de 0,3 m sobre el nivell de terra o en una arqueta registrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del 
conductor. 
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Xarxes de control 
i auxiliars 

REBT. ITC-BT-09. 

La secció mínima dels conductors serà de 2,5 mm2 i s’utilitzaran materials 
com els de la xarxa d’alimentació. 

Baixants xarxes 
sobre façanes 

REBT. ITC-BT-09. 

En el recorregut de conversió de xarxa aèria a xarxa subterrània, el cable 
anirà protegit des de la profunditat de 0,4m a 2,5m per sobre el nivell del 
sòl, mitjançant un conducte rígid de les següents característiques ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 

  

Xarxa de posta a 
terra connexions 

/seccions 
/conductors 

REBT. ITC-BT-09. 

La màxima resistència de posta a terra serà tal que, durant la vida de la 
instal·lació i en qualsevol època de l’any, en cap cas hi haurà una tensió 
de contacte superior a 24 V en les parts metàl·liques de la instal·lació. 

La posta a terra dels suports es farà mitjançant la connexió a una xarxa de 
terra comuna per a totes les línies que surtin del mateix quadre de 
protecció, mesura i control. 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes, hi haurà un 
elèctrode (placa o pica de terra) cada 5 suports com a mínim i un al principi 
i un al final de la xarxa, seran: 

.- Nus, de coure, de 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia 
xarxa de terra, en aquest cas aniran per fora de les canalitzacions dels 
cables d’alimentació. 

.- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750 V, amb 
recobriment verd-groc, amb conductors de coure, de secció mínima 16 
mm2 per a xarxes soterrànies, i d’igual secció que els conductors de fase 
per a les recolzades, en aquest cas aniran dins de les canalitzacions dels 
cables d’alimentació. 
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El conductor de protecció, que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la 
xarxa de terra, serà un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750 V 
amb recobriment color verd-groc i secció mínima 16 mm2 de coure. 

Totes les connexions dels circuits  de terra es faran mitjançant terminals, 
grapes, soldadures o elements apropiats que garanteixin un bon contacte 
permanent i protegit contra la corrosió. 

 

A.1.6. Receptors 

Bàculs/Columnes/
Braços (estat 

físic) 

REBT. ITC-BT-09. 

Els suports s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer 
deuran complir el RD 2642/85 i RD 401/89 i OM de 16/5/89).  

Respecte als suports realitzats en altres materials, s’han d’aplicar les 
normes de la sèrie EN 40 ‘’Columnes i bàculs d’enllumenat’’ relatives a cada 
tipus de material. 

El grau de protecció de les portes dels suports han de ser com a mínim IP3X 
i IK08. No obstant, la ITC-BT-09 exigeix un grau de protecció IP44 i IK10, es 
refereix al grau de protecció mínim a l’equip elèctric que vagi allotjat en 
l’interior del suport. 

PLEC DE CONDICIONS BARCELONA.  2.03.9 

En finalitzar aquest subapartat, s’adjunta detalls de les especificacions que 
inclou el plec. 

Estat de panys i 
portes 

REBT. ITC-BT-09. 

La porta només podrà obrir-se mitjançant eines especials i disposarà de 
posta a terra quan sigui metàl·lica. 

Quan l’equip elèctric s’allotgi en una caixa tancada aïllant o metàl·lica 
posada a terra a l’interior del suport, pot evitar-se la col·locació del born de 
terra a la portella. En tot cas, s’ha d’instal·lar en el cos del suport un born de 
presa de terra. 
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Existència de 
caixes adients de 

fusibles 

REBT. ITC-BT-09. 

Les empiuladures i derivacions s’hauran de fer en caixes de connexions 
adients, ubicades dins dels suports de les lluminàries, a una alçada mínima 
de 0,3 m sobre el nivell de terra o en una arqueta registrable, que 
garanteixin la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor. 

Calibratge de 
fusibles 

REBT. ITC-BT-09. 

Els fusibles de les caixes no seran superiors mai a 6A 

PLEC DE CONDICIONS BARCELONA.  3.03.7.5                                                           

S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 
400 W. de potència de la làmpada i de 10 A. per als de 700 i 1000 W. 

Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius. 

Alçades de portes 

REBT. ITC-BT-09. 

Els suports, que així ho necessitin, tindran una obertura d’accés adequada i 
la part inferior d’aquesta estarà a 0,30 m del terra, amb una porta amb grau 
de protecció IP 44 i IK 10. 

Cablejat d’equips i 
subjecció 

REBT. ITC-BT-09.                                      

La instal·lació elèctrica a l’interior dels suports haurà de respectar els 
següents aspectes: 

- Els conductors seran de coure, de secció mínima 2,5 mm2 i de tensió 
assignada 0,6/1 kV, com a mínim, no existiran empiuladures en l’interior dels 
suports. 

- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables 
tindran una protecció suplementària de material aïllant que la garanteixi. 

- La connexió a terminals estarà feta de manera que no s’exerceixi cap 
esforç de tracció sobre els conductors. Per a les connexions de conductors 
de xarxa de terra amb els dels suports, s’utilitzaran elements de derivació 
apropiats. 
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Connexions 
interiors 

REBT. ITC-BT-09. 

La connexió a terminals estarà feta de manera que no s’exerceixi cap esforç 
de tracció sobre els conductors.. 

Conductor interior 
(Vn/Secció) 

REBT. ITC-BT-09. 

Els conductors seran de coure de secció mínima 2,5 mm2 i de tensió 
assignada 0,6/1 kV com a mínim. No existiran empiuladures en l’interior dels 
suports. 

 

Correcta posta a 
terra 

REBT. ITC-BT-09. 

Per a les connexions de conductors de xarxa de terra amb els dels suports, 
s’utilitzaran elements de derivació apropiats. Les parts metàl·liques dels 
suports i de les lluminàries estaran connectades a terra.  

Les lluminàries de Classe I estaran connectades al punt de posta a terra 
mitjançant cable unipolar aïllat de Vn 450/750 V amb recobriment verd-groc i 
secció mínima 2,5 mm2. 

Connexions 
equipotencials 

REBT. ITC-BT-09. 

Les parts metàl·liques de quioscs, marquesines, cabines de telèfons, panells 
d’anuncis i altres elements urbans amb receptors elèctrics i a una distància 
inferior als 2 metres de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin 
susceptibles d’ésser tocades simultàniament, estiguin connectades a terra i 
de manera equipotencial. 

Lluminàries 

REBT. ITC-BT-09. 

Les lluminàries utilitzades en l’enllumenat exterior han de ser conformes a la 
norma UNE-EN 60.598-2-3 I LA UNE.EN 60.598-2-5. 

En el cas que el fabricant subministri la lluminària amb els equips auxiliars 
incorporats, el responsable del compliment de la norma serà el fabricant. 

Les lluminàries han de tenir com a mínim un grau de protecció IP23. Si ens 
trobem en zones amb contaminació O zones industrials costaneres serà 
recomanable tenir un IP 66 al grup òptic i un IP44 per l’allotjament de l’equip 
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auxiliar. 

En el cas de resistència mecànica, la normativa exigeix IK04 per a les parts 
fràgils de la lluminària i un IK05 per a la resta de les parts. Si la lluminària 
està situada a menys de 1,5m del sòl haurà de tenir un IK08. 

Cada punt de llum ha de tenir compensat individualment el factor de 
potència perquè sigui igual o superior a 0,9. També ha d’estar protegit 
contra sobreintensitats. 

Pintura de suports 

PLEC DE CONDICIONS BARCELONA.  3.04.3 

Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció en funció del 
material de que estigui fet. Com a protecció suplementària tots els suports 
d’acer galvanitzat o d’alumini incorporaran un tractament de pintura 
antioxidant a la base fins a l’alçada de la portella. 

Els suports incorporaran un tractament específic per a la protecció contra 
enganxines i contra grafitis fins a una alçada de 3 mts, (incloent el 
tractament de la base). Aquest tractament serà funció de la textura del fust 
del suport. 

Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport. 

Aplicació d’una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent (quan sigui 
necessari). 

Aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat. 

Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; 
una capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o 
equivalent, i una altre capa d’acabat transparent o amb color, biconponent, 
principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent. 
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Fig.  A.3. Detall fonamentació bàcul. 
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A.1.7. Receptors aliens 

Cabines 
telefòniques / 

anuncis 
publicitaris 

REBT. ITC-BT-09. 

Les parts metàl·liques de quioscs, marquesines, cabines de telèfons, panells 
d’anuncis i altres elements urbans amb receptors elèctrics i a una distància 
inferior als 2 metres de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin 
susceptibles d’ésser tocades simultàniament, estiguin connectades a terra i 
de manera equipotencial. 

Es recomana que estiguin protegits per un dispositiu diferencial residual de 
30mA. 

Fig.  A.4. Acabats de suports. 
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Vn/Secció 
conductor de 

cabina / anunci 

REBT. ITC-BT-09. 

Els cables de la xarxa d’alimentació soterrània seran multi o unipolars de 
coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 

Correcta posta a 
terra i connexió 
equipotencial 

REBT. ITC-BT-09. 

Per a les connexions de conductors de xarxa de terra amb els dels suports, 
s’utilitzaran elements de derivació apropiats. Les parts metàl·liques de 
quioscs, marquesines, cabines de telèfons, panells d’anuncis i altres 
elements urbans amb receptors elèctrics i a una distància inferior als 2 
metres de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles 
d’ésser tocades simultàniament, estiguin connectades a terra i de manera 
equipotencial 

Contactes 
directes 

REBT. ITC-BT-24.  

La protecció contra contactes directes consisteix en prendre les mesures 
necessàries per a protegir a les persones contra els perills que poden donar-
se del contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. 

Es solen utilitzar els descrits en la norma UNE 20.460-4-41, que són: 

.- Protecció per aïllament de les parts actives. 

.- Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 

.- Protecció per obstacles. 

.- Protecció per allunyament. 

A.1.8. Mesures 

Mesura 
d’aïllament 

Les mesures d’aïllament seran sempre superiors a 400.000 ohms. 

Caigudes de 
tensió 

REBT. ITC-BT-09. 

La caiguda de tensió entre l’origen i qualsevol punt de la instal·lació serà 
sempre menor o igual al 3% 
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Resistència de 
posta a terra 

REBT. ITC-BT-09. 

La mesura de resistència de posta a terra serà sempre inferior a 30 ohms 

Connexions 
equipotencials 

REBT. ITC-BT-09. 

Les parts metàl·liques de quioscs, marquesines, cabines de telèfons, panells 
d’anuncis i altres elements urbans amb receptors elèctrics i a una distància 
inferior als 2 metres de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin 
susceptibles d’ésser tocades simultàniament, estiguin connectades a terra i 
de manera equipotencial. 

La posta a terra dels suports es farà mitjançant la connexió a una xarxa de 
terra comuna per a totes les línies que surtin del mateix quadre de protecció, 
mesura i control. 

 

 

A.1. Llei 6/2001, de 31 de maig , coneguda com la llei de la 
contaminació Lumínica, i reglament català D 82/2005 

La Llei 6/2001 és estatal, no obstant a Catalunya existeix també el reglament català D 

82/2005.  El qual és més restrictiu en una part de les seves instruccions respecte la llei 

6/2001. Així doncs, haurem de tenir en compte ambdues reglamentacions i respectar 

sempre la mesura més restrictiva. 

A les zones urbanes, i en alguns casos també a les rurals i aïllades, la brillantor o la 

resplendor del cel nocturn impedeix veure les estrelles i altres astres. És el fenomen 

conegut com a contaminació lumínica que es produeix per la difusió de la llum artificial.  

Els tipus d’enllumenat que influeixen en aquest fenomen és l’enllumenat exterior, 

l’enllumenat domèstic exterior, l’enllumenat publicitari i l’ornamental de façanes o de 

monuments, etc. 

Reduir la contaminació lumínica no implica apagar llums o veure-hi menys o pitjor sinó 

aconseguir una millor il·luminació, més eficient i menys contaminant. Els ajuntaments poden 
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oferir un millor servei als seus ciutadans a un cost més baix, il·luminant millor tot respectant 

el medi. 

En els següents apartats, s’estudia el fenomen des del punt de vista de l’enllumenat exterior 

per tal de trobar el punt d’equilibri entre donar llum als carrers i vials importants i a la vegada 

reduir-ne la contaminació. Segons la Llei 6/2001 estatal i la llei catalana 82/2005. 

A continuació, s’enumeren les mesures que dictaminen les diferents lleis i 

reglamentacions, aquestes milloren l’eficiència de les instal·lacions i tenen validesa tan en 

instal·lacions noves com en instal·lacions a remodelar: 

• Restriccions en l'emissió de llum cap al cel, segons zonificacions. Disposició i 

apantallament correcte de llumeneres 

• Utilitzar llumeneres i làmpades escaients. 

• Obtenció dels nivells d’il·luminació escaients.  

• Obligatorietat de Horari de reducció del flux lumínic 

• Projectar i remodelar les instal·lacions d’enllumenat exterior amb criteris de 

sostenibilitat.  

• Apagar l'enllumenat públic de monuments després de mitjanit.  

A continuació, anem a descriure les més importants. 

A.1.1. Restriccions en l'emissió de llum cap al cel, segons zonificacions 

  

   

 

 

 

 

 

Fig.  A.5. Exemples gràfics d’enfocaments correctes, direccionalitat dels 
fluxos i reflectors asimètrics 
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La llei 6/2001 ens dona certes indicacions al respecte: 

• Dirigir la llum en sentit descendent i no ascendent sempre que sigui possible, 

especialment en la il·luminació d’edificis i monuments i utilitzar pantalles per evitar la 

dispersió del flux lluminós i evitar enlluernar els conductors i els vianants. (fig. 3.5) 

• Instal·lar equips d’il·luminació que redueixin la dispersió de la llum sobre el pla 

horitzontal de la il·luminació amb valors mínims i fins i tot nuls per sota d’aquest pla.  

• Perquè l’enlluernament sigui mínim, dirigir cap avall el flux dels rajos lluminosos 

mantenint-lo per sota de 70º.  

• Quan resulti possible, es recomana implantar aparells amb reflector asimètric que 

permetin mantenir el seu tancament frontal paral·lel o casi paral·lel a la superfícies 

que es vulgui il·luminar.  

A.1.2. Utilització de llumeneres i làmpades escaients 

Per evitat la pèrdua de llum, cal utilitzar llumeneres escaients amb un percentatge del FHS 

(flux a l’hemisferi superior) reduït.  

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 6/2001 del 31 de maig referent a la 

contaminació lumínica, a Catalunya, es consideren quatre zones en funció de la seva 

protecció a aquest fenomen. Els valors màxims permesos de FHS instal·lat varien segons 

quina sigui la zona de protecció que ens trobem (segons la Llei 6/2001).  

ZONA FHS [%] DESCRIPCIÓ 

E1 1 
Zones incloses en parcs nacionals, zones de bellesa natural 

destacada o paisatges foscs.  

E2 5 Zones de brillantor baixa. Àrees rurals fora de les zones E1. 

E3 15 
Zones de brillantor mitjana, per exemple, un nucli urbà amb poca 

activitat nocturna. 

E4 25 Zones de brillantor alta. Centre urbà amb activitat nocturna alta. 

Fig.  A.6. FHS instal·lat permès per la Llei 6/2001 
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La reglamentació catalana, estableix també una restricció més, fa diferenciació d’horaris 

establint horari de vespre i horari de nit. Essent l’hora de canvi entre vespre i nit, les 23h 

durant l’hivern i les 24h durant l’estiu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’elecció de la làmpada, no totes les làmpades tenen els mateixos efectes. Les 

làmpades menys nocives per a l’astronomia i per a l’hàbitat animal i vegetal són les que 

tenen menys emissions en la franja de radiació de l’ultraviolat. Les menys perjudicials són 

les làmpades de vapor de sodi a baixa pressió (VSBP) i les de vapor de sodi a alta pressió 

(VSAP), ja que emeten en una línia molt estreta de l’espectre. Aquestes làmpades tenen 

l’inconvenient que tenen l’índex de reproducció cromàtica (IRC) molt baix. 

Les reglamentacions estableixen quin tipus de làmpades es poden utilitzar en cada zona. La 

restricció més elevada la trobem en la zona de protecció E1, on s’estableix la fixació d’ús de 

làmpades de vapor de sodi, i si no fos possible l’ utilització d’aquestes làmpades, s’obliga a 

la filtració de longituds d’ona inferiors a 440nm. 

ZONA FHS horari de vespre [%] FHS horari de nit [%] 

E1 1 1 

E2 5 1 

E3 15 15 

E4 25 25 

ZONA Horari de vespre Horari de nit 

E1 VSBP/VSAP VSBP/VSAP 

E2 Preferentment  VSBP/VSAP VSBP/VSAP 

E3 Preferentment  VSBP/VSAP Preferentment  VSBP/VSAP 

Fig.  A.7. FHS instal·lat permès , amb diferenciació horària. 
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A.1.3. Nivells d’il·luminació escaients 

Les característiques d’il·luminació adequades varien entre les zones d’una població a causa 

del fet que les necessitats visuals dels usuaris varien segons cada zona. Així, és important 

conèixer la tipologia i la classificació de cada zona per poder establir-hi els nivells adequats. 

La llei 6/2001 i el reglament català 82/2005, establien certes restriccions pel que fa als nivell 

d’il·luminació, no obstant no seran mencionades, ja que actualment existeix un 1890/2008 , 

que es troba resumit en el punt A.2. , aquest és d’aplicació posterior i és molt més restrictiu. 

A.1.4. Sistemes de regulació i control de l’enllumenat 

Els nivells recomanats, proposats a l’apartat anterior, responen a la necessitat de llum durant 

el període de màxima activitat que acostuma a ser des de què és fa fosc fins a les 23h o les 

24h segons el lloc. A partir d’aquesta hora, baixa molt l’activitat i es pot ajustar el nivell de 

llum a les necessitats reals utilitzant els sistemes de regulació de flux lluminós. 

Aquest sistemes de regulació són d’us obligatori, i no podran afectar a la uniformitat de la 

instal·lació. Es podrà fer la regulació en capçalera o puntualment. 

Així mateix, en minvar l’activitat social, també és interessant apagar les il·luminacions 

ornamentals de monuments i façanes sobretot a les més crítiques. 

Amb aquestes mesures no solament s’aconsegueix rebaixar el nivell de contaminació 
lumínica sinó també estalviar energia significativament i millorar la qualitat de l’enllumenat. 

D’altra banda, l’encesa i apagada de l’enllumenat haurà d’estar dominada per un sistema de 
control, que garanteixi el correcte funcionament de la instal·lació, és a dir, que aquesta 
estigui en funcionament quan realment és requereixi. Els sistemes de control més habituals 
són rellotges astronòmics, cèl·lules fotoelèctriques o sistemes de telegestió. 

E4 Preferentment  VSBP/VSAP Preferentment  VSBP/VSAP 

Fig.  A.8. Tipus de làmpades permesos en les diferents zones de 
protecció , amb diferenciació horària. 
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A.2. RD 1890/2008 

Real decret 1890/2008, del 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat públic exterior i les seves instruccions tècniques. 

Aquest decret està constituït per 16 articles i 7 instruccions tècniques complementaries ITC 
EA 01- ITC EA 07. Tots ells són instruccions amb un clar objectiu (Article 1), la millora de 
l’eficiència energètica i la disminució de les emissions GEH (Gasos efecte Hivernacle), així 
com limitar la resplendor lluminosa nocturna i reduir la IL (Il·luminació Intrusa) 

Com ja s’ha esmenat en la introducció del punt de d’anàlisi normatiu, la descripció d’aquest 
punt és fa per poder analitzar un instal·lació d’enllumenat públic i millorar-la tot adequant-la a 
les legislacions existents. L’article 2 ens defineix l’àmbit d’aplicació . 

Per complir amb el reglament és necessari complir almenys (article 4) que el nivells no 
superin el que s’estableix en l’article 7 - ITC EA 02. L’enllumenat públic haurà de complir 
l’article 5 - ITC EA 01 i on sigui requerit s’haurà de disposar d’un sistema d’accionament 
seguint la ITC EA 04. 

L’article 3 ens aporta 22 definicions que seran útils per poder entendre la resta d’articles i 
ITC-EA. 

A continuació, es farà un resum dels diferents articles que constitueixen aquest decret i que 
tenen major afectació a l’hora d’analitzar la situació inicial i realitzar la posterior projecció de 
la nova situació.  

L’article 1,2 ,3 i 4 ja han estat resumits en la petita introducció feta anteriorment. 

El Reglament inclou també altres articles, que són de compliment obligatori, però que en 
aquesta memòria no es creu que sigui necessària fer especial referència, amb una menció i 
formant part de l’annex de l’anàlisi normatiu serà suficient. Es llisten a continuació: 

- Article 9. Documentació de les instal·lacions 

- Article 10. Execució i posada en servei de les instal·lacions. 

- Article 11. Informació als titulars de la instal·lació. 

- Article 12. Manteniment de l'eficiència energètica de les instal·lacions. 

- Article 13. Inspeccions i verificacions. 

- Article 14. Excepcions. 
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- Article 15. Normes de referència. 

- Article 16. Infraccions i sancions. 

A.2.1. Article 5. Classificació energètica de les instal·lacions. ITC EA 01. 

Les instal·lacions es classificaran segons l’Índex d’eficiència energètica (Iε). Definit en la ITC 
EA 01. 

Per tal de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació d’enllumenat i 
en consonància amb el que estableixen altres reglamentacions, es defineix una etiqueta que 
caracteritza el consum d’energia de la instal·lació mitjançant una escala de set lletres que va 
des de la lletra A (instal·lació més eficient i amb menys consum d’energia) fins a la lletra G 
(instal·lació menys eficient i amb més consum d’energia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poder calcular el Iε hem de obtenir primer el valor d’eficiència energètica ε. 

L’eficiència energètica d’una instal·lació d’enllumenat exterior es defineix com la relació entre 
el producte de la superfície il·luminada per la il·luminació mitjana en servei de la instal·lació 
entre la potència activa total instal·lada. 

Fig.  A.9. Càlcul de l’Índex de consum energètic 

 

Fig.  A.10. Qualificació energètica segons el ICE 
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On: 

ε = eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat exterior (m2 · lx/W) 

P = potència activa total instal·lada (làmpades i equips auxiliars) (W); 

S = superfície il·luminada (m2); 

Em = il·luminació mitjana en servei de la instal·lació, considerant el manteniment previst (lx); 

 

L’eficiència energètica es pot determinar mitjançant la utilització dels factors següents: 

 

 

 
On: 

Eficiència de la làmpada i els equips auxiliars (εL): és la relació entre el flux lluminós emès per una làmpada i 

la potència total consumida per la làmpada més el seu equip auxiliar. 

Factor de manteniment (fm): és la relació entre els valors d’il·luminació que es pretenen mantenir al llarg de la 

vida de la instal·lació d’enllumenat i els valors inicials. 

Factor d’utilització (fu): és la relació entre el flux útil procedent dels llums que arriba a la calçada o superfície a 

il·luminar i el flux emès per les làmpades instal·lades en els llums. El factor d’utilització de la instal·lació és funció 

del tipus de làmpada, de la distribució de la intensitat lluminosa i rendiment dels llums, així com de la geometria de 

la instal·lació, tant pel que fa a les característiques dimensionals de la superfície a il·luminar (longitud i amplada), 

com a la disposició dels llums en la instal·lació d’enllumenat exterior (tipus d’implantació, altura dels llums i 

separació entre punts de llum). 

S’estableixen requeriments mínims d’eficiència energètica, amb independència del tipus de 
làmpada, paviment i de les característiques o geometria de la instal·lació, segons el tipus 
d’instal·lació d’enllumenat,  es diferencia entre enllumenat viari i enllumenat vial ambiental. 

Es defineixen, com a tals, les instal·lacions d’enllumenat viari d’autopistes, autovies, 
carreteres i vies urbanes, considerades a la Instrucció Tècnica Complementària ITC-EA-02 
com a situacions de projecte A i B. 

Fig.  A.11. Eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat 
exterior (m2 · lx/W)  
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L’Enllumenat viari ambiental és el que s'executa generalment sobre suports de baixa altura 
(3-5 m) en àrees urbanes per a la il·luminació de vies de vianants, comercials, voreres, 
parcs i jardins, centres històrics, vies de velocitat limitada, etc.. , considerats a la Instrucció 
tècnica complementària ITC-EA-02 com a situacions de projecte C, D i E. 

 

 

 
 

L’índex d’eficiència energètica (Iε) es defineix com el quocient entre l’eficiència energètica de 
la instal·lació (ε) i el valor d’eficiència energètica de referència (εr) en funció del nivell 
d’il·luminació mitjana en servei projectada, que s'indica en la següent taula. 

Fig.  A.12. Requisits mínims d’eficiència energètica en enllumenat 
viari funcional. 

Fig.  A.13. Requisits mínims d’eficiència energètica en enllumenat 
vial ambiental. 
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A.2.2. Article 6. Resplendor lluminosa nocturna, llum intrusa o molesta. ITC 
EA 03. 

És important tenir present que aquest article complementarà dues lleis anteriors. L’estatal 
6/2001, de 31 de maig , coneguda com la llei de la contaminació Lumínica i  el reglament 
català D 82/2005. Ambdues ja han estat resumides en aquest anàlisis normatiu. 

La resplendor lluminosa nocturna o contaminació lumínica és la lluminositat produïda al cel 
nocturn per la difusió i reflexió de la llum en els gasos, aerosols i partícules en suspensió a 
l’atmosfera, procedent entre altres orígens de les instal·lacions d’enllumenat exterior, o bé 
per emissió directa cap al cel o reflectida per les superfícies il·luminades. 

La ITC EA 03 utilitza les mateixes restriccions de FHS i d’utilització de làmpades, que ja 
legislaven les esmentades lleis anteriorment, per a conèixer-les veure el punt A.1.2 
Utilització de llumeneres i làmpades escaients. 

Fig.  A.15. Índex d’eficiència energètica referència. 

Fig.  A.14. Índex d’eficiència energètica. 
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No obstant, aquesta ITC EA 03 si que ens aporta noves limitacions,  amb l’objectiu de 
minimitzar els efectes de la llum intrusa o molesta procedent d’instal·lacions d’enllumenat 
exterior.  S’estableixen valors màxims que a continuació s’adjunten en una taula, dels 
paràmetres següents: 

- Il·luminació vertical (EV) en finestres; 

- Luminància (L) dels llums mesurada com a intensitat lluminosa (I) emesa per cada 
llum en la direcció potencial de la molèstia; 

- Luminància mitjana (Lm) de les superfícies dels paraments dels edificis que com a 
conseqüència d’una il·luminació excessiva pugui produir molèsties; 

- Luminància màxima (Lmàx) de senyals i anuncis lluminosos; 

- Increment llindar de contrast (TI) que expressa la limitació de l’enlluernament 
pertorbador o incapacitador en les vies de trànsit rodat produït per instal·lacions 
d’enllumenat diferents de les de vials. Aquest increment constitueix la mesura per la 
qual es quantifica la pèrdua de visió causada per l’enlluernament. El TI produït per 
l’enllumenat viari està limitat per la ITCEA-02. 

En funció de la classificació de zones (E1, E2, E3 i E4) la llum molesta procedent de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior s’ha de limitar als valors indicats a continuació. 
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A.2.3. Article 7. Nivells d’il·luminació. ITC EA 02. 

S’entén per nivell d’il·luminació el conjunt de requisits luminotècnics o fotomètrics 
(luminància, il·luminació, uniformitat, enlluernament, relació d’entorn, etc.) coberts per 
aquesta Instrucció.  

Els nivells màxims de luminància o d’il·luminació mitjana de les instal·lacions d’enllumenat 
descrites a continuació no poden superar més d’un 20% els nivells mitjans de referència que 
estableix la ITC. Aquests nivells no tenen la consideració de valors mínims obligatoris. 

Fig.  A.16. Limitacions de la llum molesta procedents de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior 
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També s’ha de garantir el valor de la uniformitat mínima, mentre que la resta de requisits 
fotomètrics, per exemple, valor mínim d’il·luminació en un punt, enlluernament i la 
il·luminació dels voltants, descrits pera cada classe d’enllumenat són valors de referència. 

Per definir el requisits luminotècnics o fotomètrics haurem de seguir un esquema d’ús, que a 
continuació descrivim. 

En primer lloc haurem de classificar quin tipus de vies inclou la nostra zona a reformar, 
aquesta classificació la farem mitjançat la següent taula: 

 

 

 

Un cop classificada la via, es procedeix a l’elecció de la classe de l’enllumenat. Cada tipus 
de via té una taula de classe d’enllumenat, en aquest resum seguirem l’esquema d’ús amb 
un tipus de via B que seran les més habituals, velocitats moderades de entre 30 i 60 km/h. 

 No obstant el RD 1890/2008, podrem trobar totes les taules segons la classificació de les 
vies. Aquest es troba en l’annex de normativa. 

 

Fig.  A.17. Classificació de les vies segons velocitat de trànsit rodat. 

Fig.  A.18. Classe d’enllumenat per a vies tipus B. 
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Seguint amb l’exemple d’ús més habitual, ens situaríem en una via tipus B1 amb un IMD 
(intensitat mitjana de trànsit diari) ≤ 7000. Per tant, la classe d’enllumenat a utilitzar serà del 
tipus ME4b/ME5/ME6. 

 

 

 

Els valors de luminància donats poden convertir-se en valor d’il·luminació, multiplicant-los 
per el coeficient R (segons C.I.E.) del paviment utilitzat. Si aquest és desconegut es pot 
agafar el valor R=15. 

La ITC EA 02 inclou també especificacions per a enllumenats específics, així com per a 
enllumenat ornamental, enllumenat de vigilància i seguretat nocturna, enllumenat de senyals 
i anuncis lluminosos, enllumenat de festius i nadalencs. Tots aquests es troben descrits dins 
el RD però no procedeix resumir-los ja que no seran objecte del present projecte. Es poden 
trobar el l’annex de normativa. 

Dins els enllumenats específics i que podrien ser objecte d’aquest projecte hem de 
anomenar el següents: 

- En l’enllumenat addicional dels passos de vianants, la instal·lació del qual és 
prioritària en  els passos sense semàfor, la il·luminació de referència mínima en el 
pla vertical és de 40 lx, i una limitació en l’enlluernament G2 en la direcció de 
circulació de vehicles i G3 en la direcció del vianant (taula 10). La classe 
d’enllumenat ha de ser CE1 en àrees comercials i industrials i CE2 en zones 
residencials. 

Fig.  A.19. Series ME de classes d’enllumenat per a vials secs tipus A i B. 
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- Enllumenat de parcs i jardins, els vials principals, com ara accessos al parc o jardí, 
els passejos i les glorietes, àrees d’estada i escales, que estiguin oberts al públic 
durant les hores nocturnes s’han d’il·luminar com les vies de tipus E . 

 

A.2.4. Article 8. Règim de funcionament. 

Els sistemes d'accionament han de garantir que les instal·lacions d'enllumenat exterior 
s'encenguin i s'apaguin amb precisió, com a màxim durant el període comprès entre la posta 
i la sortida del sol o quan la lluminositat ambient ho requereixi. 

S’haurà de dissenyar l’enllumenat amb dos nivells d'il·luminació de manera que en els casos 
del període nocturn en què disminueixi l'activitat o característiques d'utilització, es passi un 
altre amb nivell d'il·luminació reduït, i es mantingui la uniformitat. 

Les instal·lacions d'enllumenat ornamental, anuncis lluminosos, espais esportius i àrees de 
treball exteriors, s'han d'establir els corresponents cicles de funcionament (encesa i 
apagada) de les instal·lacions, i per això hauran de tenir la capacitat de ser programats per 
cicles diaris, setmanals, mensuals o anuals. Es podrà variar el règim de funcionament i 
establir condicions especials, en èpoques com festivitats i temporada alta d'afluència 
turística. 

Es pot ajustar un règim especial d'enllumenat per als esdeveniments nocturns singulars, 
festius, firals, esportius o culturals que compatibilitzin l'estalvi energètic amb les necessitats 
derivades d'aquests esdeveniments. 

 

A.2.5. ITC-EA-04. Prescripcions sobre materials. 

Aquesta ITC ens marcarà un seguit de prescripcions sobre el tipus de material que 
utilitzarem que complementaran les ja establertes per el REBT i el Plec Tècnic de BCN. 
Moltes de les que ens suggereix ja han estat mencionades, per tant, només seran 
resumides aquelles que no han estat analitzades o que són més restrictives. 

Pel que fa als mètodes de mesurament i presentació de les característiques fotomètriques 
de làmpades i llums, s’ha de seguir el que estableixen les normes rellevants de la sèrie 
UNE-EN 13032 "Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades fotomètriques de 
làmpades i llums". 

Els fabricants han de garantir tots el paràmetres característics mitjançant una declaració 
expressa o certificació d’un laboratori acreditat. 
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Els equips auxiliars que s’incorporin a les instal·lacions d’enllumenat han de complir les 
condicions de funcionament que estableixen les normes UNE-EN : UNE-EN 60921, UNE-EN 
60923 i UNE-EN 60929. 

Les làmpades i lluminàries hauran de complir els següents valors d’eficiència energètica i 
rendiments. 

 

LÀMPADES 

Excepte les il·luminacions de Nadal i festives, les làmpades utilitzades en instal·lacions 
d’enllumenat exterior han de tenir una eficàcia lluminosa superior a  40 lum/W, per a 
enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos i 65 lum/W, 
per a enllumenats viaris, específic i ornamental. 

LLUMENERES 

 

 

 

PRESCRIPCIONS ESPECÍFIQUES DELS PROJECTORS 

Els projectors són llums, la distribució fotomètrica dels quals es aconseguida mitjançant un 
sistema òptic especialment dissenyat, que permeten la il·luminació a una certa distància de 
la ubicació del projector. 

A fi d’aconseguir una elevada eficiència energètica, quan s’utilitzin projectors per a la 
il·luminació de superfícies horitzontals s’han de complir els aspectes següents: 

Fig.  A.20. Característiques de lluminàries i projectors. 
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- S’han d’utilitzar preferentment projectors del tipus asimètric per tal de controlar la 
llum emesa cap a l’hemisferi superior. 

- L’angle d’inclinació en l’emplaçament, que correspon al valor de Imax/2 situat per 
damunt de la intensitat màxima (Imax) emesa pel projector ha de ser inferior a 70° 
respecte a la vertical.  

- La intensitat en angles superiors a 85° emesa pel projector s’ha de limitar a 50 
cd/klm com a màxim. 

En la il·luminació de superfícies verticals, com ara l’ornamental de façanes i monuments, 
sempre que sigui factible, s’han de complir els aspectes següents: 

- Per tal de controlar la llum, s’han d’utilitzar preferentment projectors del tipus 
asimètric o que disposin de l’apantallament necessari. 

- La il·luminació s’ha de fer preferentment en sentit descendent, és a dir, de dalt a 
baix. Quan això sigui impossible, s’ha d’intentar que la línia d’intensitat màxima del 
projector no sobrepassi l’horitzontal en més de 30° 

- El flux lluminós emès pel projector s’ha d’ajustar a la superfície que s’ha d’il·luminar i, 
en tot cas, no s’ha de projectar fora d’aquesta superfície una intensitat lluminosa 
superior a 50 cd/klm. 

EQUIPS AUXILIARS 

 

 

 

Fig.  A.21. Potència total d’equips més làmpada instal·lada en lluminàries. 
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A.2.6. ITC EA 06. Factor de manteniment 

Les característiques i les prestacions d’una instal·lació d’enllumenat exterior es modifiquen i 
es degraden al llarg del temps. Una explotació correcta i un bon manteniment permeten 
conservar la qualitat de la instal·lació, assegurar-ne el millor funcionament possible i 
aconseguir una eficiència energètica idònia. 

El factor de manteniment (fm) és la relació entre la il·luminació mitjana a la zona il·luminada 
després d’un determinat període de funcionament de la instal·lació d’enllumenat exterior 
(il·luminació mitjana en servei - Eservei), i la il·luminació mitjana obtinguda a l’inici del seu 
funcionament com a instal·lació nova (il·luminació mitjana inicial - Einicial). 

 

 

 

El factor de manteniment és el producte dels factors de depreciació del flux lluminós de les 
làmpades, de la seva supervivència i de la depreciació del llum, de manera que s’ha de 
verificar: 

fm = FDFL · FSL · FDLU 
On: 

FDFL = factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada. 

FSL = factor de supervivència de la làmpada. 

FDLU = factor de depreciació del llum. 

 

 

 

 

 

Fig.  A.22. Equació per a l’obtenció del factor de manteniment . 

Fig.  A.23. Equació per a l’obtenció del factor de manteniment . 
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A.3. Check list per a poder realitzar l’anàlisi normatiu 
d’instal·lacions d’enllumenat públic 

Com a resum de l’apart d’anàlisi normatiu, es confecciona un check list. Aquest en permetrà, 
donada una instal·lació existent o bé nova,  que assegurem si aquesta compleix o no amb la 
normativa que l’afecta.  

Construint aquesta eina de treball ens assegurem que quan estiguem en el punt del projecte 
on analitzarem les instal·lacions a reformar, trobem tots els defectes existent. Per tant, serà 
una eina útil a l’hora de justificar la nova instal·lació.  

A més a més, ens serà d’utilitat per a la redacció del projecte de la nova instal·lació, aquest 
check list ens permetrà també assegurar que no oblidem cap punt de normativa existent. 
  

Fig.  A.24. Taules amb els valors de FDFL, FSL I FDLU . 
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Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i Plec d’especificacions 
tècniques de l’ajuntament de Barcelona 

** Per ampliar les descripcions veure punt 3.2 de la memòria. 
Compleix amb els 
requeriments? 

Quadre General de Comandament   

  Ancoratge i subjecció   
  Situació Inaccessibilitat   
  Existència d’interruptor   

  
Protecció contra sobreintensitats 
interruptor general   

  Interruptors diferencials. Actuacions.   

  
PIAS/Fusibles adients de protecció de 
circuits   

  Posta a terra del Quadre Metàl·lic   

  
Posta a terra a més de 15 m de terra 
d’AT   

  
Estat de conservació del Quadre. 
Estanquitat   

  Existència d’Interruptor manual   
  Protecció de la maniobra   
  Contactes directes (Protecció) .   
  Protecció mecànica   
  Armaris de maniobra   

Canalitzacions   
  Arquetes de registre   
  Profunditat de xarxa   
  Empiuladures.   

Línies d’alimentació i terra   
  Continuïtat del conductor Neutre   

  
Secció de conductors de xarxes 
soterrades   

  Empiuladures.   

  
Secció de conductor de xarxa sobre 
façana/aèria   

  Fixació   
  Caixes de connexió   
  Xarxes de control i auxiliars   
  Baixants xarxes sobre façanes   

  
Xarxa de posta a terra connexions 
/seccions /conductors   

Receptors     
  Bàculs/Columnes/Braços (estat físic)   
  Estat de panys i portes   

  
Existència de caixes adients de 
fusibles   

  Calibratge de fusibles   
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  Alçades de portes   
  Cablejat d’equips i subjecció   
  Connexions interiors   
  Conductor interior (Vn/Secció)   
  Correcta posta a terra   
  Connexions equipotencials   
  Lluminàries   
  Pintura de suports   
Receptors aliens     

  
Cabines telefòniques / anuncis 
publicitaris   

  
Vn/Secció conductor de cabina / 
anunci   

  
Correcta posta a terra i connexió 
equipotencial   

  Contactes directes   
Mesures     
  Mesura d’aïllament   
  Caigudes de tensió   
  Resistència de posta a terra   
  Connexions equipotencials   

Llei 6/2001, de 31 de maig , coneguda com la llei de la contaminació 
Lumínica, i reglament català D 82/2005 

** Per ampliar les descripcions veure punt 3.3 de la memòria. 
Compleix amb els 
requeriments? 

Restriccions en l'emissió de llum cap al cel, segons zonificacions   
  Direccionalment flux lluminós   
  Reducció dispersió flux lluminós   
Utilització de llumeneres i làmpades escaients   
  FHS horari de vespre [%]   
  FHS horari de nit [%]   
  Tipus de làmpada vespre/nit   

Nivells d’il·luminació escaients   
Sistemes de regulació i control de l’enllumenat   

RD 1890/2008 

** Per ampliar les descripcions veure punt 3.4 de la memòria. 
Compleix amb els 
requeriments? 

Article 5. Classificació energètica de les instal·lacions. ITC EA 01   
  Qualificació energètica ICE   
  Eficiència energètica mínima. Ε   
Article 6. Resplendor lluminosa nocturna, llum intrusa o molesta. 
ITC EA 03.   
  Il·luminació vertical   
  Intensitat lluminosa emesa per les   
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lluminàries 

  Luminància mitja en façanes   
  Luminància màxima en façanes   

  
Luminància màxima en senyals i 
anuncis lluminosos   

  Increment del llindar de contrast   
Article 7. Nivells d’il·luminació. ITC EA 02   
  Il·luminació mitja   
  Uniformitat global   
  Uniformitat longitudinal   
  Increment del llindar de contrast   
  Relació entorn SR   
Article 8. Règim de funcionament   
Article 9. Documentació de les instal·lacions   
 Article 10. Execució i posada en servei de les instal·lacions.   
Article 12. Manteniment de l'eficiència energètica de les 
instal·lacions.   
Article 13. Inspeccions i 
verificacions.     
ITC-EA-04. Prescripcions sobre materials   
  Eficàcia lluminosa làmpada   
  Rendiment lluminàries   
  Prescripcions en projectors   
  Potències màximes d'equips   
ITC EA 06. Factor de manteniment   
  fm   
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B. ANNEX B: MÉTODE EUROPEU DELS 9 PUNTS. 
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C. ANNEX C: MANUAL INSTAL.LACIÓ MATERIALS 
COLOR KINETICS DE PHILIPS. 
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D. ANNEX D: DETALLS OBRA CIVIL SEGONS 
NORMATIVA MEXICANA. 

D.1. Delimitació d’àrea de treball 

Abans d'iniciar l'obra, es delimita l'àrea de treball, per garantir la seguretat dels vianants i 
automobilistes, per mitjà de cinta de polietilè d'alta densitat color groc amb la llegenda 
"precaució" subjectant de la infraestructura existeixen o per mitjà de varetes ancorades en 
una base piramidal de concret simple. L'àrea per a realitzar els treballs serà mínim de 1.20 
m de cada costat. Així mateix s'utilitzaran dispositius de control de trànsit per seguretat del 
personal operatiu. S'ha de deixar un pas de vianants de com a mínim 1.50m, si no és 
possible s'implementés un pas de vianants sobre el vial vehicular indicat amb dispositius de 
control de trànsit i cinta de polietilè d'alta densitat color groc amb la llegenda "precaució". 

Els treballs d'obra civil, majoritàriament es realitzaran en torn nocturn. Els treballs de 
delimitació de zona de treball es realitzaran amb una quadrilla de dues persones equipades 
amb: casc, guants, botes amb reforç metàl·lic en les puntes i armilla reflectant. 

D.2. Tall en vorera 

Per a la infraestructura localitzada sobre la vorera es farà un tall per mitjans mecànics 
segons els traços indicats amb anterioritat, per a la base de concret de pal, el registre i les 
trajectòries del cablejat. Aquest procediment delimita l'àrea de demolició. 

La mida de la base i els registres determinarà la mida per realitzar el tall. La base per pal a 
utilitzar serà de forma piramidal amb una base major de 60x60, el tall s'ha de fer augmentant 
5 cm de cada costat, de la mateixa manera per als registres s'augmentessin 5 cm de cada 
costat. 

Per al pas del cablejat es farà el tall seguint els recorreguts i es faran dues línies de tall 
paral·leles amb una separació fins a 30 cm. En els encreuaments es seguirà el mateix 
procediment, amb separació de línies de 40cm. 

Aquesta activitat es pot desenvolupar amb un equip de dues persones, i es requereix equip 
de seguretat com: casc, taps de protecció auditiva, lents de seguretat, mascareta per la pols, 
guants, armilla reflectant i botes amb reforç metàl·lic a les puntes. 
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D.3. Demolició 

Amb la guia dels talls a la vorera, es trencarà el ciment per mitjans manuals o mecànics fins 
a poder retirar el material rígid i arribar al terreny natural. Un equip de dues persones és 
suficient per a executar aquesta activitat. Cal equip de seguretat com: casc, taps de 
protecció auditiva, lents de seguretat, mascareta per la pols, guants, armilla reflectant i botes 
amb reforç metàl·lic a les puntes. 

D.4. Excavació 

En retirar les pedres el resultat de la demolició o en terreny natural en cas de la 
infraestructura sobre àrees  enjardinades, el següent pas és fer l'excavació sobre terreny 
natural per a la col·locació de la base, el registre i la canonada. 

La profunditat de la rasa serà de 65cm, és a dir cinc centímetres més de l'alçada del material 
a utilitzar, i prenent com a base les dimensions marcades per l'àrea lliure de concret. Per a 
sòls que es s’enfonsin s'ha de deixar un petit talús o la utilització de mitjans de consolidació 
per a evitar l'enfonsament de les parets de l'excavació. Es necessita un equip de dues 
persones per realitzar aquesta activitat. Es farà servir equip de seguretat com: casc, lents de 
seguretat, mascareta per la pols, guants, armilla reflectant i botes amb reforç metàl·lic en les 
puntes o botes plàstiques per als sòls saturats. 

D.5. Retirada de material resultat de demolició i excavació 

El material resultat de la demolició i excavació ha de ser retirat de la vialitat, per això és 
necessari determinar un punt de concentració d'enderroc. Els recorreguts del material seran 
de fins a 1 km, per la qual cosa s'haurà d'ubicar els punts necessaris. Els costals es pujaran 
manualment en un camió de volteig de 6m³ recorrent els punts fins que completi la seva 
capacitat. El reble haurà de ser traslladat a un centre de transferència autoritzat, comptant 
amb el certificat corresponent, i haurà de ser retirat de la vialitat en un període d'un dia per al 
cas d'aquesta vialitat. 

Es necessitarà una equip de vuit persones per realitzar aquesta activitat incloent l'ompliment 
dels sacs, el trasllat al punt de recol·lecció i pujar-los al camió. L'equip de seguretat 
necessari serà: casc, mascareta per la pols, guants, armilla reflectant i botes amb reforç 
metàl·lic a les puntes. 
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D.6. Anivellació de terreny 

L'anivellament del terreny de l'excavació es pot realitzar amb un nivell de mà, i compactar el 
terreny per mitjans manuals o mecànics. Això, pot fer-se amb un equip de dues persones 
amb equip de seguretat casc, taps de protecció auditiva, lents de seguretat, mascareta per 
la pols, guants, armilla reflectant i botes amb reforç metàl·lic a les puntes. 

Per obtenir la compactació adequada segons el tipus de terreny del lloc, cal fer la prova 
portador, per a aquesta fi s'obtindrà una mostra de 30 kg de terreny natural. La prova es 
realitzarà per a cada tipus de sòl trobat al llarg de la vialitat. 

D.7. Col·locació de base i arquetes 

Sobre el terreny anivellat es col·loca un llit de sorra solta de 5 cm de gruix, sobre la qual 
s'assentarà la base i la arqueta en la posició que marqui el projecte executiu. La feina la es 
realitzarà amb un equip de tres persones amb equip de seguretat casc, guants, armilla 
reflectant i botes amb reforç metàl·lic en les puntes, amb ajuda del braç mecànic de la grua. 

D.8. Instal·lació de ductoria 

Sobre el terreny anivellat, es col·loca un llit de sorra solta de 5 cm de gruix, sobre la qual 
s'assentés la canonada de polietilè d'alta densitat (PAD) de 75mm. Per protegir la canonada 
es farà un cobriment de sorra de 5 cm sobre ella i es segellarà amb una capa de ciment 
simple f'c = 100 kg / cm² de 3cm de gruix. Per dur a terme aquest treball es requereix un 
equip de cinc persones portant equip de seguretat com casc, guants, armilla reflectant i 
botes amb reforç metàl·lic a les puntes. 
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D.9. Emplenar 

Després que el ciment del cobriment hagi enduriment es procedeix a tapar les rases 
de forma manual o mecànica a cada 20cm deixant 10 cm per a l'acabat de ciment o 
la terra per a jardineria. Aquesta activitat pot realitzar-se amb una quadrilla de tres 
persones amb equip de seguretat: casc, guants, armilla reflectant i botes amb reforç 
metàl·lic a les puntes. 

S'utilitzaran plaques metàl·liques de 2cm de gruix si l'excavació roman oberta tot el 
dia i anivellar el pas de vianants quan falti l'acabat de pis. Per als encreuaments 
s'utilitzaran plaques de 2,5cm segons sigui el cas del tram d'obertura. 

D.10. Acabats de pis 

Per finalitzar els treballs d'obra civil, es procedeix a donar acabat a la vorera amb ciment 
simple f'c = 150 kg / m²; per les cruïlles del vial s'utilitza concret simple f'c = 200 kg / cm². 
S'aboca la barreja, preparada de manera manual o mecànica sobre la darrera capa, 
s'escampa amb una pala i s'anivella amb un pollina de fusta, a més de donar-li un acabat 
final d'acord a la geometria del lloc. Per a aquesta activitat es necessita un equip de tres 
persones amb equip de seguretat: casc, guants, armilla reflectant i botes amb reforç 
metàl·lic a les puntes. 

Per cada camió de ciment que es rebi, es sol·licita un certificat on s'estableixi que la barreja 
que lliuren ha sigut sotmesa a les proves de revenimient i compressió i que aquesta 
compleix amb els paràmetres de qualitat sol·licitats. 

En espais enjardinats, el farcit serà de material de l'excavació. On es requereixi un acabat 
especial de pis de mateixa geometria de l'existent, segons el projecte executiu, es treballa 
amb material similar. 

Les cintes de polietilè d'alta densitat de color groc amb la llegenda "precaució" es retirin del 
lloc dos dies després de l'aplicació de l'acabat de pis. 

Els equips que s'esmenten en aquesta memòria descriptiva són les necessàries per realitzar 
els treballs aquí descrits, però, s'utilitzaran les quadrilles necessàries per  
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E. ANNEX E: FITXES TÉCNIQUES 
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F. ANNEX F: REPORTATGE FOTOGRÀFIC ESTAT 
ACTUAL INFRAESTRUCTURA I LOCALITZACIÓ 
ZONA DE TREBALL 

F.1. Reportatge fotogràfic 

Com a suport visual de l'anàlisi de la vialitat i de les condicions en què es troba la 
infraestructura d'Enllumenat Públic actualment. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  F.1.  i Fig.  F.2. Estat inicial de l’enllumenat de l’avinguda 
Reforma. 

Fig.  F.3. i  Fig.  F.4.Estat inicial de il·luminació en l’avinguda 
reforma, jardineres en l’avinguda sense enllumenat. 
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Fig.  F.5. Estat inicial de l’enllumenat de l’avinguda Reforma, 
jardineres en l’avinguda sense enllumenat. 

Fig.  F.6. Estat inicial de l’enllumenat de l’avinguda Reforma, 
jardineres en l’avinguda sense enllumenat. 
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F.2. Localització 

A continuació, s’especifica la ubicació dels carrers on es portarà a terme la remodelació de 
l’enllumenat. 

 

 

Fig.  F.7. Ubicació zona a projectar. 
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G. ANNEX G: CÀLCUL DE CAIGUDA DE TENSIÓ 

LÍNEA 6 POTÈNCIA (W) 
FACTOR 

POTÈNC
IA 

INTE
N. 

SECCI
Ó 

LON
G. 

Moment 
Elec. 

 CAIGUDA DE 
TENSIÓ 

 

TENSI
Ó 

TRAM 
PARCI

AL 
TOT
AL 

CORRECT
OR (VA) (A)  (mm2) (m) (kVA*m) 

PARCI
AL 

ACUMUL
AT 

 

(V) 

TAB 
C1-
01 150 5500 1,8 9900 

14,28
9  10 20 198,00 0,221% 0,221% 

 

230/4
00 

C1-
01 

C1-
02 50 5350 1,8 9630 

13,90
0  10 0 0,00 0,000% 0,221% 

 

230/4
00 

C1-
02 

C1-
03 50 5300 1,8 9540 

13,77
0  10 0 0,00 0,000% 0,221% 

 

230/4
00 

C1-
03 

C1-
04 150 5250 1,8 9450 

13,64
0  10 20 189,00 0,211% 0,432% 

 

230/4
00 

C1-
04 

C1-
05 50 5100 1,8 9180 

13,25
0  10 0 0,00 0,000% 0,432% 

 

230/4
00 

C1-
05 

C1-
06 50 5050 1,8 9090 

13,12
0  10 0 0,00 0,000% 0,432% 

 

230/4
00 

C1-
06 

C1-
07 150 5000 1,8 9000 

12,99
0  10 

20 
180,00 0,201% 0,633% 

 

230/4
00 

C1-
07 

C1-
08 50 4850 1,8 8730 

12,60
1  10 

0 
0,00 0,000% 0,633% 

 

230/4
00 

C1-
08 

C1-
09 50 4800 1,8 8640 

12,47
1  10 

0 
0,00 0,000% 0,633% 

 

230/4
00 

C1-
09 

C1-
10 150 4750 1,8 8550 

12,34
1  10 

20 
171,00 0,191% 0,824% 

 

230/4
00 

C1-
10 

C1-
11 50 4600 1,8 8280 

11,95
1  10 

0 
0,00 0,000% 0,824% 

 

230/4
00 

C1-
11 

C1-
12 50 4550 1,8 8190 

11,82
1  10 

0 
0,00 0,000% 0,824% 

 

230/4
00 

C1-
12 

C1-
13 150 4500 1,8 8100 

11,69
1  10 20 162,00 0,181% 1,004% 

 

230/4
00 

C1-
13 

C1-
14 50 4350 1,8 7830 

11,30
2  10 0 0,00 0,000% 1,004% 

 

230/4
00 

C1- C1- 50 4300 1,8 7740 11,17 10 0 0,00 0,000% 1,004% 

 

230/4
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14 15 2  00 

C1-
15 

C1-
16 150 4250 1,8 7650 

11,04
2  10 20 153,00 0,171% 1,175% 

 

230/4
00 

C1-
16 

C1-
17 50 4100 1,8 7380 

10,65
2  10 0 0,00 0,000% 1,175% 

 

230/4
00 

C1-
17 

C1-
18 50 4050 1,8 7290 

10,52
2  10 0 0,00 0,000% 1,175% 

 

230/4
00 

C1-
18 

C1-
19 150 4000 1,8 7200 

10,39
2  10 

20 
144,00 0,161% 1,336% 

 

230/4
00 

C1-
19 

C1-
20 50 3850 1,8 6930 

10,00
3  10 

0 
0,00 0,000% 1,336% 

 

230/4
00 

C1-
20 

C1-
21 50 3800 1,8 6840 9,873  10 

0 
0,00 0,000% 1,336% 

 

230/4
00 

C1-
21 

C1-
22 150 3750 1,8 6750 9,743  10 

20 
135,00 0,151% 1,487% 

 

230/4
00 

C1-
22 

C1-
23 50 3600 1,8 6480 9,353  10 

0 
0,00 0,000% 1,487% 

 

230/4
00 

C1-
23 

C1-
24 50 3550 1,8 6390 9,223  10 

0 
0,00 0,000% 1,487% 

 

230/4
00 

C1-
24 

C1-
25 150 3500 1,8 6300 9,093  10 20 126,00 0,141% 1,627% 

 

230/4
00 

C1-
25 

C1-
26 50 3350 1,8 6030 8,704  10 0 0,00 0,000% 1,627% 

 

230/4
00 

C1-
26 

C1-
27 50 3300 1,8 5940 8,574  10 0 0,00 0,000% 1,627% 

 

230/4
00 

C1-
27 

C1-
28 150 3250 1,8 5850 8,444  10 20 117,00 0,131% 1,758% 

 

230/4
00 

C1-
28 

C1-
29 50 3100 1,8 5580 8,054  10 0 0,00 0,000% 1,758% 

 

230/4
00 

C1-
29 

C1-
30 50 3050 1,8 5490 7,924  10 0 0,00 0,000% 1,758% 

 

230/4
00 

C1-
30 

C1-
31 150 3000 1,8 5400 7,794  10 

20 
108,00 0,121% 1,878% 

 

230/4
00 

C1-
31 

C1-
32 50 2850 1,8 5130 7,405  6 

0 
0,00 0,000% 1,878% 

 

230/4
00 
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C1-
32 

C1-
33 50 2800 1,8 5040 7,275  6 

0 
0,00 0,000% 1,878% 

 

230/4
00 

C1-
33 

C1-
34 150 2750 1,8 4950 7,145  6 

20 
99,00 0,184% 2,063% 

 

230/4
00 

C1-
34 

C1-
35 50 2600 1,8 4680 6,755  6 

0 
0,00 0,000% 2,063% 

 

230/4
00 

C1-
35 

C1-
36 50 2550 1,8 4590 6,625  6 

0 
0,00 0,000% 2,063% 

 

230/4
00 

C1-
36 

C1-
37 150 2500 1,8 4500 6,495  6 20 90,00 0,167% 2,230% 

 

230/4
00 

C1-
37 

C1-
38 50 2350 1,8 4230 6,105  6 0 0,00 0,000% 2,230% 

 

230/4
00 

C1-
38 

C1-
39 50 2300 1,8 4140 5,976  6 0 0,00 0,000% 2,230% 

 

230/4
00 

C1-
39 

C1-
40 150 2250 1,8 4050 5,846  6 20 81,00 0,151% 2,381% 

 

230/4
00 

C1-
40 

C1-
41 50 2100 1,8 3780 5,456  6 0 0,00 0,000% 2,381% 

 

230/4
00 

C1-
41 

C1-
42 50 2050 1,8 3690 5,326  6 0 0,00 0,000% 2,381% 

 

230/4
00 

C1-
42 

C1-
43 150 2000 1,8 3600 5,196  6 

20 
72,00 0,134% 2,515% 

 

230/4
00 

C1-
43 

C1-
44 50 1850 1,8 3330 4,806  6 

0 
0,00 0,000% 2,515% 

 

230/4
00 

C1-
44 

C1-
45 50 1800 1,8 3240 4,677  6 

0 
0,00 0,000% 2,515% 

 

230/4
00 

C1-
45 

C1-
46 150 1750 1,8 3150 4,547  6 

20 
63,00 0,117% 2,632% 

 

230/4
00 

C1-
46 

C1-
47 50 1600 1,8 2880 4,157  6 

0 
0,00 0,000% 2,632% 

 

230/4
00 

C1-
47 

C1-
48 50 1550 1,8 2790 4,027  6 

0 
0,00 0,000% 2,632% 

 

230/4
00 

C1-
48 

C1-
49 150 1500 1,8 2700 3,897  6 20 54,00 0,100% 2,732% 

 

230/4
00 

C1-
49 

C1-
50 50 1350 1,8 2430 3,507  6 0 0,00 0,000% 2,732% 

 

230/4
00 
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C1-
50 

C1-
51 50 1300 1,8 2340 3,377  6 0 0,00 0,000% 2,732% 

 

230/4
00 

C1-
51 

C1-
52 150 1250 1,8 2250 3,248  6 20 45,00 0,084% 2,816% 

 

230/4
00 

C1-
52 

C1-
53 50 1100 1,8 1980 2,858  6 0 0,00 0,000% 2,816% 

 

230/4
00 

C1-
53 

C1-
54 50 1050 1,8 1890 2,728  6 0 0,00 0,000% 2,816% 

 

230/4
00 

C1-
54 

C1-
55 150 1000 1,8 1800 2,598  6 20 36,00 0,067% 2,883% 

 

230/4
00 

C1-
55 

C1-
56 50 850 1,8 1530 2,208  6 0 0,00 0,000% 2,883% 

 

230/4
00 

C1-
56 

C1-
57 50 800 1,8 1440 2,078  6 0 0,00 0,000% 2,883% 

 

230/4
00 

C1-
57 

C1-
58 150 750 1,8 1350 1,949  6 20 27,00 0,050% 2,933% 

 

230/4
00 

C1-
58 

C1-
59 50 600 1,8 1080 1,559  6 0 0,00 0,000% 2,933% 

 

230/4
00 

C1-
59 

C1-
60 50 550 1,8 990 1,429  6 0 0,00 0,000% 2,933% 

 

230/4
00 

C1-
60 

C1-
61 150 500 1,8 900 1,299  6 20 18,00 0,033% 2,967% 

 

230/4
00 

C1-
61 

C1-
62 50 350 1,8 630 0,909  6 0 0,00 0,000% 2,967% 

 

230/4
00 

C1-
62 

C1-
63 50 300 1,8 540 0,779  6 0 0,00 0,000% 2,967% 

 

230/4
00 

C1-
63 

C1-
64 150 250 1,8 450 0,650  6 20 9,00 0,017% 2,983% 

 

230/4
00 

C1-
64 

C1-
65 50 100 1,8 180 0,260  6 0 0,00 0,000% 2,983% 

 

230/4
00 

C1-
65 

C1-
66 50 50 1,8 90 0,130  6 0 0,00 0,000% 2,983% 

 

230/4
00 
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H. ANNEX H: REPORTATGE FOTOGRÀFIC DELS 
RESULTATS ACONSEGUITS 

 

H.1. Il·luminació de la Font de la Diana Caçadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  H.1. Fotografies reals de com es veu la Fuente de la 
Diana  amb  Il·luminació LED RGB. 
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Fig.  H.2. Fotografies reals de com es veu la Fuente de la 
Diana  amb  Il·luminació LED RGB. 

Fig.  H.3. Fotografies reals de com es veu la Fuente de la 
Diana  amb  Il·luminació LED RGB. 
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3.2.8.2 Il·luminació del Monument del Ángel de la 
Independència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  H.4. Fotografies reals de com es veu l’Àngel de la 
independència amb  Il·luminació LED RGB. 
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H.2. Il·luminació de las jardineres i enllumenat públic del 
Passeig de la Reforma. 
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Fig.  H.5. Fotografies reals de com es veu la il·luminació 
de l’enllumenat públic i les jardineres en el passeig Reforma. 
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Fig.  H.6. Fotografies reals de com es veu la il·luminació 
de l’enllumenat públic i les jardineres en el passeig Reforma. 
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I. ANNEX I: PRESSUPOST 

 
  

CLAU DESCRIPCIÓ UNITAT QUANTITAT
PREU	

UNITARI	[€]
PREU	TOTAL	

[€]
Capítol Reforma	Tram	Sevilla-Niza 1.817.476,51

Subcapítol 			Luminotècnia 949.516,63

Concepte AP	V Subministrament de columna tipus reforma viària amb braç de disseny i lluminària de philips capella en
140w

peça 92 2725,68 250762,43

Concepte AP	VP Subministrament de columna tipus reforma viària - vianants amb braç de disseny, subministrament d'1
lluminària	de	philips	capella	en	140w	i	lluminària	de	philips	capella	en	60w

peça 98 3525,25 345474,71

Concepte AP	P Subministrament de columna tipus reforma andadores de 4.20m bicolor, amb lluminària de philips Urban
CENE	en	150w	AM

peça 197 990,89 195204,95

Concepte IE	CB Subministrament	i	instal·lació	de	luminaris	Color	Blast	en	punta	de	pal peça 183 863,80 158074,54
Subcapítol 			Obra	Elèctrica 111.274,96

Concepte IE	0E	02

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE monopolar TIPUS THW-LS, DE COURE SUAVE, CLASSE B
AMB AÏLLAMENT DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL CONDUCTOR 90 C. CAL. 10 AWG, el preu
inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada i aïllar, guia de filferro galvanitzat, mà d'obra i
equip.

m 13.133 0,54 7.035,54

Concepte OE	002
Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE DE COURE NU TEMPLE semidur FORMAT PER 7 FILS, CAL.
10 AWG, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada i d'aïllar, guia de filferro
galvanitzat,	mà	d'obra	i	equip.

m 6.567 0,50 3.294,00

Concepte OE	003 Subministrament, instal·lació i prova d'elèctrode VARETA PER TERRES COPPER-WELD 5/8 "Ø x 3.05 MTS.
DE	LONGITUD,	el	preu	inclou:	materials,	elements	de	suport	i	fixació,	neteja,	eina	i	equip.

peça 4 15,84 63,35

Concepte OE	004

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE UTP CATEGORIA 7 PER A CONTROL DMX, conductor de
coure sòlid recuit Cal. 22 AWG, aïllament de piliolefina amb coberta interior de PVC gris, coberta exterior
de polietilè, quatre parells, resistència en CD de 80 Ohms / 100m @ 20 ° C, capacitat mútua (nominal)
de 1.2 nF / 100m @ 1 kHz, velocitat nominal de propagació de 76-80% velocitat llum, retard de
propagació màxima de 5 ns @ 10 MHz; Inclou: talls, deixalles i implico lliure horitzontal i vertical, neteja,
mà	d'obra	i	equip	necessari	per	a	la	seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 7.250 1,07 7.756,26

Concepte OE	005

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE TIPUS ÚS RUDO, CONDUCTORS FLEXIBLES SUAVE DE

COURE, AMB COBERTA EXTERIOR DE PVC, 2000 V, antiflama, TEMP. MAX. AL CONDUCTOR 90 C. CAL.

4x12 AWG, AÏLLAMENT INTERN COMBINAT DE EPFR-CPE TIPUS RHW-2, MCA. CONDUMEX o similar, el

preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada i aïllar, transport lliure horitzontal i vertical,

bastides	i	/	o	escala,	neteja,	mà	d'obra	i	equip	necessari	per	a	la	seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 5.800 3,78 21.932,41

Concepte OE	006

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE TIPUS ÚS RUDO, CONDUCTORS FLEXIBLES SUAVE DE

COURE, AMB COBERTA EXTERIOR DE PVC, 2000 V, antiflama, TEMP. MAX. AL CONDUCTOR 90 C. CAL.

3x12 AWG, AÏLLAMENT INTERN COMBINAT DE EPFR-CPE TIPUS RHW-2, MCA. CONDUMEX o similar, el

preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada i aïllar, transport lliure horitzontal i vertical,

bastides	i	/	o	escala,	neteja,	mà	d'obra	i	equip	necessari	per	a	la	seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 1.450 6,39 9.267,32

Concepte OE	007

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE D'ALUMINI 2 + 1 CAL.6 SUBTERRANI, CONDUCTORS
FLEXIBLES SUAVE DE COURE, AMB COBERTA EXTERIOR DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL
CONDUCTOR 60 C. G, AÏLLAMENT INTERN DE PVC PER CONDUCTOR EN COLOR NEGRE, BLANC,
VERMELL I VERD MCA. CONDUMEX o similar, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta
vulcanitzada i aïllar, transport lliure horitzontal i vertical, bastides i / o escala, neteja, mà d'obra i equip
necessari	per	a	la	seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 3.846 1,75 6.736,65

Concepte OE	008

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE D'ALUMINI 2 + 1 CAL.1-0 SUBTERRANI, CONDUCTORS
FLEXIBLES SUAVE DE COURE, AMB COBERTA EXTERIOR DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL
CONDUCTOR 60 C. G, AÏLLAMENT INTERN DE PVC PER CONDUCTOR EN COLOR NEGRE, BLANC,
VERMELL I VERD MCA. CONDUMEX o similar, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta
vulcanitzada i aïllar, transport lliure horitzontal i vertical, bastides i / o escala, neteja, mà d'obra i equip
necessari	per	a	la	seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 2.553 1,79 4.561,65

Concepte OE	009

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE D'ALUMINI 2 + 1 CAL.4 SUBTERRANI, CONDUCTORS
FLEXIBLES SUAVE DE COURE, AMB COBERTA EXTERIOR DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL
CONDUCTOR 60 C. G, AÏLLAMENT INTERN DE PVC PER CONDUCTOR EN COLOR NEGRE, BLANC,
VERMELL I VERD MCA. CONDUMEX o similar, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta
vulcanitzada i aïllar, transport lliure horitzontal i vertical, bastides i / o escala, neteja, mà d'obra i equip
necessari	per	a	la	seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 2.864 1,92 5.511,22

Concepte OE	010

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE D'ALUMINI 2 + 1 CAL.2 SUBTERRANI, CONDUCTORS
FLEXIBLES SUAVE DE COURE, AMB COBERTA EXTERIOR DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL
CONDUCTOR 60 C. G, AÏLLAMENT INTERN DE PVC PER CONDUCTOR EN COLOR NEGRE, BLANC,
VERMELL I VERD MCA. CONDUMEX o similar, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta
vulcanitzada i aïllar, transport lliure horitzontal i vertical, bastides i / o escala, neteja, mà d'obra i equip
necessari	per	a	la	seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 3.226 2,36 7.602,42

Concepte OE	011

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE D'ALUMINI 3 + 1 CAL.2 / 0 SUBTERRANI, CONDUCTORS
FLEXIBLES SUAVE DE COURE, AMB COBERTA EXTERIOR DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL
CONDUCTOR 60 C. G, AÏLLAMENT INTERN DE PVC PER CONDUCTOR EN COLOR NEGRE, BLANC,
VERMELL I VERD MCA. CONDUMEX o similar, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta
vulcanitzada i aïllar, transport lliure horitzontal i vertical, bastides i / o escala, neteja, mà d'obra i equip
necessari	per	a	la	seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 2.553 13,53 34.553,96

Concepte OE	012
Centre de càrrega i control de l'obra d'il·luminació. Inclou: mà d'obra, eina, materials, equip i posada en
funcionament.

peça 4 740,04 2.960,17
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Subcapítol 			Obra	Civil 570.313,36

Concepte OC	001
Subministrament i estesa de PAD Llis color taronja de 78 mm de diàmetre (3 "), inclou: acarreos,
materials per a la seva fixació, bastides, eina menor, mà d'obra i tot el necessari per a la seva correcta
execució.

m 257 5,14 24.761,95

Concepte OC	002

Demolició de voreres així com la seva base de gruix variable, per mitjans mecànics i afins manuals.
Inclou: mà d'obra, acarreos horitzontals i verticals fins al lloc d'apilament dins de l'obra indicat per la
supervisió i retiro fora de l'obra a ubicació autoritzada. Neteja de l'àrea de treball, l'eina, equip de
seguretat i tot el necessari per a la seva correcta execució. Senyalització preventiva, informativa i
restrictiva de l'àrea de treball, la mà d'obra per a assenyalament, equip i eina necessaris per a la
correcta execució del treball. Així com la neteja parcial i total de l'àrea al final d'aquesta activitat.
P.U.O.T.

M3 386,04 15,71 6.062,84

Concepte OC	003 Excavació per mitjà manuals de rasa de 30 d'ample per 50 cm de profunditat, inclou: mà d'obra, eina i
equip	de	seguretat.

m3 1.795 8,89 15.955,02

Concepte OC	004 Llit de sorra de 12 cm de gruix per assentar canonada, inclou: traç i anivellament, materials, mà d'obra,
equip	i	eina.

m3 7,91 17,53 138,64

Concepte OC	005 Reblert	de	tepetate	compactat.	inclou:	materials,	mà	d'obra,	equip,	eina. m3 11,86 11,58 137,33

Concepte OC	006 Subministrament i estesa de PAD Llis color taronja de 53 mm de diàmetre (2 "), inclou: materials, estesa,
eina	menor,	mà	d'obra	i	equip	de	seguretat.

m 12.490 3,96 49.513,93

Concepte OC	007 Ranurat de guarnició existent per la cara interior, inclou: ciment amb agregat de granit, mà d'obra, eina
menor,	equip	de	seguretat.

ml 24.470 18,26 446.760,11

Concepte OC	008 Vorera	de	ciment	de	f'c	=	250	kg	/	cm2	amb	acabat	polit	de	granit,	Inclou:	mà	d'obra,	eina,	equip. ml 154,17 23,60 3.638,61

Concepte OC	009
Subministrament i col·locació de arqueta elèctrica de 40x40x60 cm de profunditat (mesures interiors).
Inclou: llit de grava de màxim 12 cm de gruix, excavació de soca de 65 X 70 X 70 cm, Mà d'Obra,
materials,	i	equip.

peça 197 49,54 9.758,54

Concepte OC	010
Subministrament i col·locació de arqueta elèctrica de 40X60X60 cm de profunditat (mesures interiors).
Inclou: llit de grava de màxim 12 cm de gruix, excavació de soca de 65 X 70 X 70 cm, Mà d'Obra,
materials,	i	equip.

peça 4 67,42 269,66

Concepte OC	011 Transport de reble en carretó a 20.00 mts de distància horitzontal 1a estació, cascall producte de la
demolició.	Inclou	càrrega	i	descàrrega.

m3 386 1,71 660,89

Concepte OC	012 Càrrega i transport sobre camió de volteig de 7m3 de material producte de l'excavació i / o demolició,
primer	quilòmetre,	sobre	camí	pavimentat.

m3 386 1,24 477,15

Concepte OC	013 Tall de carpeta de paviment asfàltic amb equip de tall manual fins a 2.5 cm de profunditat. Inclou: mà
d'obra,	eina	menor,	equip	de	seguretat,	talladora	elèctrica.

ml 386 0,38 147,32

Concepte OC	014 Implico sobre camió de volteig de 7m3 de material producte de l'excavació i / o demolició, quilòmetres
subsecuentes,	sobre	camí	pavimentat.

m3/km 4.632 0,11 523,45

Concepte OC	015

Construcció de base per a columna d'enllumenat públic (vianants), a base de ciment f'c = 250 kg / cm2
de	0.60x0.60m	de	base,	0.40x0.40m	de	corona	i	0.60m	d'altura,	armada	amb	8	var	#	3	i	estreps	del	#	3	@	
20cm, el preu inclou: excavació, plantilla de ciment simple de 5 cm. De gruix, tub conduit de PVC pesat
de	2	",	materials,	mà	d'obra,	equip	i	eina.	PUOT

peça 197 58,42 11.507,91
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Subcapítol 			Rotondas	Reforma 186.371,57
Nivell	3 						Ángel	de	la	Independencia 142.675,75
Nivell	4 									Luminotècnia 138.142,67
Concepte IE	001 Subministrament	i	instal·lació	de	luminaris	Color	Blast peça 8,00 1.049,48 8.395,80
Concepte IE	002 Subministrament	i	instal·lació	de	luminaris	Color	Rich peça 40,00 3.243,67 129.746,87
Nivell	4 									Obra	Elèctrica 4.533,08

Concepte IE	0E	01

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE monopolar TIPUS THW-LS, DE COURE SUAVE, CLASSE B
AMB AÏLLAMENT DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL CONDUCTOR 90 C. CAL. 12 AWG, MCA.
CONDUMEX, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada, guia de filferro galvanitzat,
transport lliure horitzontal i vertical, bastides i / o escala, neteja, mà d'obra i equip necessari per a la
seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 780 0,83 643,62

Concepte IE	0E	02

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE monopolar TIPUS THW-LS, DE COURE SUAVE, CLASSE B
AMB AÏLLAMENT DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL CONDUCTOR 90 C. CAL. 10 AWG, el preu
inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada i aïllar, guia de filferro galvanitzat, mà d'obra i
equip.

m 370 0,54 198,21

Concepte IE	0E	03

Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE TIPUS ÚS RUDO, CONDUCTORS FLEXIBLES SUAVE DE
COURE, AMB COBERTA EXTERIOR DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL CONDUCTOR 60 C. CAL.
4x12 AWG, AÏLLAMENT INTERN DE PVC PER CONDUCTOR EN COLOR NEGRE, BLANC, VERMELL I VERD
MCA. CONDUMEX o similar, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada i aïllar,
transport lliure horitzontal i vertical, bastides i / o escala, neteja, mà d'obra i equip necessari per a la
seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 10 244,70 2.447,04

Concepte IE	0E	04 Subministrament,	col·locació	de	condulet	LB	19	mm peça 13 5,50 71,53
Concepte IE	0E	05 Subministrament,	col·locació	de	condulet	LT	19mm peça 7 6,20 43,43
Concepte IE	0E	06 Subministrament,	instal·lació	i	proves	d'CABLE	UTP	Cal.	22	1000	MHZ	Reel	Violer	Mca	Siemon m 210 1,63 342,76

Concepte OE	002
Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE DE COURE NU TEMPLE semidur FORMAT PER 7 FILS, CAL.
10 AWG, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada i d'aïllar, guia de filferro
galvanitzat,	mà	d'obra	i	equip.

m 185 0,50 92,80

Concepte IE	0E	07
Centre de càrrega i control de l'obra d'il·luminació. Inclou: mà d'obra, eina, materials, equip i posada en
funcionament.

peça 1 693,69 693,69

Nivell	3 						Diana	Cazadora 43.695,81
Nivel	4 									Obra	Elèctrica 2.946,14

Concepte IE	0E	08

Subministrament i col·locació de base de pedrera per a instal·lació de tuberia i luminaris, secció de la
base de pedrera diverses seccions, color de la pedrera d'acord a la zona a instal·lar, gruix de la placa de
pedrera de 3 cm. La ranura interior pot variar depenent la canonada que suporti. Inclou: resina epòxica
com	adhesiu	de	nul·la	agressivitat	a	les	superfícies.	Inclou:	materials,	mà	d'obra,	eina	i	equip

peça 48 4,67 224,09

Concepte IE	0E	09

Subministrament, col·locació i proves de CANONADA CONDUIT GALVANIZADA PARET GROSSA NORMA

NMX	J-535,	EN	TRAMS	DE	3.0	MTS.	DE	LONGITUD	AMB	ROSCA	ALS	DOS	EXTREMS	I	UN	COPLE	PER	TRAM	

MCA. PEASA, DE 13mm DIAM. el preu inclou: talls, malbaratament, transport lliure horitzontal i vertical,

bastides	i	/	o	escala,	neteja,	mà	d'obra	i	equip	necessari	per	a	la	seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 218 4,01 873,74

Concepte IE	0E	10 Subministrament,	col·locació	de	contra	i	monitor peça 30 3,01 90,29
Concepte IE	0E	11 Col·locació	de	pedrera	en	forma	de	prisma	rectangular	amb	dimensions	de	5X13X30xm. peça 57 12,47 711,04
Concepte IE	0E	12 Resane	amb	ciment	f'c	=	100	kg	/	cm2,	amb	un	agregat	màxim	de	20	mm	resistència	normal M2 0,94 6,01 5,65

Concepte IE	0E	01

Subministrament, instal·lació i proves de CABLE monopolar TIPUS THW-LS, DE COURE SUAVE, CLASSE B
AMB AÏLLAMENT DE PVC, 600V, antiflama, TEMP. MAX. AL CONDUCTOR 90 C. CAL. 12 AWG, MCA.
CONDUMEX, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada, guia de filferro galvanitzat,
transport lliure horitzontal i vertical, bastides i / o escala, neteja, mà d'obra i equip necessari per a la
seva	correcta	execució.	P.U.O.T.

m 310 0,83 255,80

Concepte IE	0E	13 Subministrament,	col·locació	de	caixa	arqueta peça 30 7,58 227,40

Concepte IE	0E	14
Subministrament, instal·lació i proves d'CABLE DE COURE NU TEMPLE semidur FORMAT PER 7 FILS, CAL.
12 AWG, el preu inclou: talls, deixalles, encintat amb cinta vulcanitzada i d'aïllar, guia de filferro
galvanitzat,	mà	d'obra	i	equip.

m 155 0,39 60,31

Concepte IE	0E	06 Subministrament,	instal·lació	i	proves	d'CABLE	UTP	Cal.	22	1000	MHZ	Reel	Violer	Mca	Siemon m 305 1,63 497,82
Nivell	4 									Luminotècnia 40.749,67
Concepte IE	003 Subministrament	i	instal·lació	de	luminaris-Splash peça 4 848,9514925 3.395,81
Concepte IE	004 Subministrament	i	instal·lació	de	luminaris-Splash peça 44 848,9514925 37.353,87
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J. ANNEX J: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA SEGONS 
REIAL DECRET 1890/2008 

J.1. Eficiència energètica 

Segons el REIAL DECRET 1890/2008 les instal·lacions d’enllumenat exterior han de 

complir les condicions reunides al REGLAMENT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 

INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR i les seves Especificacions Tècniques 

Complementaries EA-01 a EA-07. Aquest té com objectiu establir les condicions tècniques 

de disseny, execució i manteniment que han de reunir les instal·lacions d’enllumenat exterior 

amb la finalitat de: 

- Millorar l’eficiència i estalvi energètic, així com la disminució de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle. 

- Limitar el resplendor lluminós nocturn o contaminació lluminosa i reduir la llum 

intrusa molesta. 

En l’ANNEX J es fa l’estudi energètic de la instal·lació, a continuació s’adjunten els resultats. 

REQUERIMENTS LUMÍNICS 

Segons el Reglament d’Eficiència Energètica, s’estableix un classificació del tipus 

d’instal·lació segons la funcionalitat de l’emplaçament de la instal·lació i dels diferents 

emplaçaments que l’envolten i que formen part de l’àmbit d’obra. Així doncs, segons l’article 

2 del Real Decret 1890/2008, classificarem el Paseo de la Reforma com a un Vial Ambiental 

i Vial Funcional. Dins d’aquesta classificació i tenint en compte la instrucció ITC-EA-02, 

classificarem la part de les jardineres com a VIAL AMBIENTAL. Aquesta classificació inclou 

la il·luminació de vies per als vianants, comercials, voreres, parcs i jardins, entre d’altres. La 

part de les vies urbanes la classificarem com a VIAL FUNCIONAL. Aquesta classificació 

inclou la il·luminació de vial de autopistes, autovies, carreteres i vies urbanes.  

Segons l’article 4 del Real Decret que ens ocupa, tot enllumenat classificat com a vial 

funcional i ambiental, haurà de complir amb la instrucció ITC-EA-01 i no podrà superar mai 

els nivells d’il·luminació establerts a la instrucció ITC-EA-02. Així doncs, i seguint el punt 1 

de la ITC-EA-02, les nostres instal·lacions hauran de garantir el següents paràmetres:  

- uns nivells d’il·luminància mitjos de referència establerts a les taules de la mateixa 
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instrucció (segons tipus de classificació) 

- uns nivells d’il·luminància màxims que no superin el 20% dels nivells 

d’il·luminància mitjos.  

- S’haurà de garantir el valor de la uniformitat mínima que estableixen també les 

taules de la mateixa instrucció.  

Així doncs, i per establir els nivells de referència de la instal·lació que ens ocupa, 

classificarem l’interior del recinte segons el punt 3 de la instrucció ITC-EA-02. 

J.2. Classificació dels tipus de vies 

Jardineres de Paseo de la Reforma 

El punt 3.4 de la ITC-EA-02 estableix que l’enllumenat de Parcs i Jardins és del tipus E 

Classificació de vies segons velocitat de circulació:    tipus E 

VIA DE VIANANTS 

Situació de projecte segons tipus de via i intensitat 

mitjana de circulació:        tipus E1 

ESPAI PER A VIANANTS DE CONNEXIÓ, CARRERS PER A VIANANTS I VORERES AL 
LLARG DE LA CALÇADA 

Classe d’enllumenat segons necessitats associades 

a tota la superfície de vorera i calçada:    tipus S1 

Flux de vianants Alt 

Vies urbanes de Paseo de la Reforma 

Classificació de vies segons velocitat de circulació:    tipus B 

VIA DE VEHICLES 

Situació de projecte segons tipus de via i intensitat 

mitjana de circulació:        tipus B1 

VIES URBANES SECUNDÀRIES DE CONNEXIÓ A URBANES DE TRÀFIC IMPORTANT. 
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Classe d’enllumenat segons necessitats associades 

a tota la superfície de vorera i calçada:    tipus ME2 

Flux del tràfic Alt 

J.3. Definició dels nivells mitjos i màxims teòrics 

Un cop establerta la classificació del vial, establirem els nivells mitjos i màxims seguint les 

taules (de la 6 fins a la 9) de la instrucció ITC-EA-02, tenint en compte aquests quatre 

factors:  

- Les taules ens proporcionaran els nivells mitjos de referència que ha de complir la 

instal·lació.  

- El nivells mitjos de la nostra instal·lació, mai podran superar en un 20% els nivells 

mitjos de referència establerts a les taules.  

- Si la classificació dels nostres vials és tipus A o B, els nivells d’il·luminància mitjos 

els obtindrem (segons les taules 6 i 7 de la ITC-EA-02) multiplicant per 15 els 

valors de luminància mitjos establerts a taules segons s’explica al parèntesi 4 de 

les pròpies taules.  

- La uniformitat que cal garantir és la Uniformitat Global reflectida a taules. 

Així doncs, i segons les classificacions obtingudes per a cada vial, tindrem que els intervals 

de treball dels nivells d’il·luminació seran:  

CARRER TIPUS  

VIA 

Situa-cions 
de projecte 

(*) 

CLASSE 

ENLLU 

MENAT 

Il·luminàn-cia 
mitja en servei 

Em (lx) 

Il·luminància 
màxima en servei 

Emax (lx) 

Uniformitat 
Global  

(Emin/ Em) 

Jardí E E1 S1 15 lx 18 lx 0,33 

(*) Intensitat mitjana de tràfic diari 

 

CARRER TIPUS  

VIA 

Situa-cions 
de projecte 

(*) 

CLASSE 

ENLLU 

MENAT 

Il·luminàn-cia 
mitja en servei 

Em (lx) 

Il·luminància 
màxima en servei 

Emax (lx) 

Uniformitat 
Global  

(Emin/ Em) 
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Carretera B B1 ME2 22,5 lx 27 lx 0,40 

(*) Intensitat mitjana de tràfic diari 

J.4.  Càlcul de l’eficiència energètica 

Un cop classificats els vials ja podem calcular com d’eficient és la nostra instal·lació.  

Segons la instrucció ITC-EA-01 del Real Decret 1890/2008, l'eficiència energètica d'una 

instal·lació d'enllumenat exterior es defineix com la relació entre el producte de la superfície 

il·luminada per la luminància mitja en servei de la instal·lació entre la potència activa total 

instal·lada sent: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

W
luxm

P
EmS ·· 2

ε      (Ec.  J.1) 

 

E=  Eficiència energètica de la instal·lació d'enllumenat exterior (m2·lx/W) 

P=  Potència activa total instal·lada (llums i equips auxiliars) (W)  

S=  Superfície il·luminada (m²)  (ídem a: terra del carrer) 

Em= luminància mitja en servei de la instal·lació, considerant manteniment previst (lx) 

 

Calcularem l’eficiència  energètica de la instal·lació per a un tram determinat dels diferents 

carrers que formen la urbanització.  

Per a la jardinera es considera una interdistància de 21m, un amplada del carrer de 8 

metres. 

Per a la carretera es considera una interdistància de 20m, un amplada del carrer de 9 

metres. 
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J.5. Requisits mínims d’eficiència energètica 

Els requisits mínims d'eficiència energètica en les instal·lacions d'enllumenat funcional i vial 

ambiental, ens els dóna la taula 1 i 2 de la instrucció ICT-EA-01 del Real Decret d’Eficiència 

Energètica. S’adjunten a continuació. 

Funcional 

Il·luminància mitja 
en servei Em (lx) 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

MÍNIMA ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

W
luxm ·2

 

≥30 22 

25 20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

≤7,5 9,5 

 

Vial ambiental 

CARRER CÀLCUL EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 

RESULTAT 

EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 

Jardí 
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅
==

3750
8,21200.4·

P
EmS

ε  
=ε 24,42 
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Il·luminància mitja 
en servei Em (lx) 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

MÍNIMA ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

W
luxm ·2

 

≥20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 

≤5 3,5 

 

Aquestes taules ens donen una idea de quan d’eficients energèticament hem de ser segons 

els nivells d’il·luminació mitjos projectats. Es pot observar que, a nivells d’il·luminació més 

alts, més eficients energèticament cal ser.  

Per valors d’il·luminació mitja projectada compresos entre els valors indicats a la taula, 

l’eficiència energètica de referència s’obtindrà per interpolació lineal.  

Anem a comparar ara la eficiència energètica calculada, està per sobre de l’eficiència 

energètica mínima requerida segons els nivells d’il·luminació mitjos projectats.  

 

CARRER Il·luminàn-
cia mitja en 
servei Em 

(lx) 

Eficiència Energètica 
obtinguda 

m2·lx/W 

Eficiència Energètica mínima 
(per taules i interpolació l.) 

m2·lx/W  

Jardí 15 24,42 7,5 

Carretera 22,5 39,34 18,75 
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S’observa com l’eficiència energètica de la instal·lació, superen els valors mínims 

d’eficiència energètica requerits.  

J.6. Índex d’eficiència energètica 

Tal i com s’exposa a la ITC-EA-01, les instal·lacions d'enllumenat exterior, excepte les 

d'enllumenat de senyals i anuncis lluminosos, festius i nadalencs, es qualificaran en funció 

del seu índex d'eficiència energètica. L'índex d'eficiència energètica (E) es defineix com el 

quocient entre l'eficiència energètica de la instal·lació ε i el valor d'eficiència energètica de 

referència (ER) en funció del nivell d’il·lluminància mitja en servei projectada. 

S’adjunta la taula 3 de la instrucció ITC-EA-01 on s’indiquen els valors d’eficiència 

energètica de referència per als enllumenats vials funcionals i ambientals com els carrers 

que ens ocupen.  

R

I
ε
ε

ε =                                                    (Ec.  J.2) 

 

Funcional 

Il·luminància mitja en servei 

projectada Em (lx) 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 

REFERENCIA Rε  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

W
luxm ·2

 

≥30 32 

25 29 

20 26 

15 23 

10 18 

≤7,5 14 
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Ambientals 

Il·luminància mitja en servei 

projectada Em (lx) 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 

REFERENCIA Rε  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

W
luxm ·2

 

≥20 13 

15 11 

10 9 

7,5 7 

≤5 5 

 

A continuació calculem l’eficiència energètica de referència dels carrers a estudiar i 

finalment, l’Índex d’Eficiència Energètica.  

 

CARRER Il·luminàn-cia 
mitja en 

servei Em (lx) 

Eficiència 

Energètica Rε  

obtinguda (per 
taules i 

interpolació l.) 

m²·lx/W 

Eficiència 
Energètica 
obtinguda 

m²·lx/W 

Índex d’eficiència 
energètica 

R

I
ε
ε

ε =  

Jardí 15 14,65 24,42 εI =1,66 

Carretera 22,5 27,5 39,34 εI =1,43 
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A fi de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació d'enllumenat i 

d'acord amb l'establert en altres reglamentacions, es defineix una etiqueta que caracteritza 

el consum d'energia de la instal·lació mitjançant una escala de set lletres que va des de la 

lletra A (instal·lació més eficient i amb menys consum d'energia) a la lletra G (instal·lació 

menys eficient i amb més consum d'energia). L'índex utilitzat per a l'escala de lletres serà 

l'índex de consum energètic (HISSI) que és igual a l'invers de l'índex d'eficiència energètica, 

segons indica la instrucció ITC-EA-01.  

εI
ICE 1

=                                                   (Ec.  J.3) 

 

CARRER Il·luminàn-cia 
mitja en 

servei Em (lx) 

Eficiència 
Energètica 
obtinguda 

m²·lx/W 

Índex 
d’eficiència 
energètica 

 

R

I
ε
ε

ε =  

Índex d’eficiència 
energètica 

 

εI
ICE 1

=  

Jardì 15 lx 14,65 εI =1,66 ICE= 0,60 

Carretera 22,5 lx 39,34 εI =1,43 ICE= 0,69 

 

J.7. Qualificació energètica de la instal·lació 

A continuació, s’adjunta la taula 4 de la instrucció ITC-EA-01 on es determinen els valors 

definits per les respectives lletres de consum energètic, en funció dels índex d’eficiència 

energètica i dels índex de consum energètic declarats.   
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Qualificació 

energètica 

Índex de consum 

energètic 

Índex d’eficiència energètica 

A ICE < 0,91 Iε > 1,1 

B 0,91 <= ICE < 1,09 1,1 >= Iε > 0,92 

C 1,09 <= ICE < 1,35 0,92 >= Iε > 0,74 

D 1,35 <= ICE < 1,79 0,74 >= Iε > 0,56 

E 1,79 <= ICE < 2,63 0,56 >= Iε > 0,38 

F 2,63 <= ICE < 5,00 0,38 >= Iε > 0,20 

G ICE >= 5,00 Iε <= 0,20 

 

Així doncs, la Qualificació Energètica de la nostra instal·lació d’enllumenat de vial és:  

 

CARRER Índex 
d’eficiència 
energètica 

 

R

I
ε
ε

ε =  

Índex de 
consum 

energètic 

 

εI
ICE 1

=  

Qualificació 
energètica  

Jardí εI =1,66 ICE= 0,60 A 

Carretera εI =1,43 ICE= 0,69 A 
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J.8. Factor de manteniment 

El factor de manteniment d’una instal·lació, és la relació entre la il·luminància mitja a la zona 

il·luminada després d’un determinat període de funcionament de la instal·lació d’enllumenat 

exterior. 

Es calcularà mitjançant la següent fórmula:  

 

fm = FDFL • FSL • FDLU                        (Ec.  J.4) 

Sent: 

FDFL = factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada. 

FSL = factor de supervivència de la làmpada. 

FDLU = factor de depreciació de la lluminària. 

Per a les làmpades d’additiu metàl·lic: 

El factor de manteniment el calcularem a partir de les taules 1, 2 i 3 de la instrucció ITC-EA-

06 del Real Decret d’eficiència energètica on tindrem que:  

FDFL = S’obtindrà a partir de la taula 1, tenint en compte que la nostra instal·lació és 

d’Halogenurs Metàl·lics i el període de funcionament és de 12.000h.  

FDFL=0,73 (de taules) 

FSL= S’obtindrà a partir de la taula 2, tenint en compte que la nostra instal·lació és 

d’Halogenurs Metàl·lics i el període de funcionament és de 12.000h.  

FSL=0,88 (de taules) 

FDLU= S’obtindrà tenint en compte que les lluminàries de la nostra instal·lació tenen un 

índex IP de 66 ( IP 6X mitjà) i hi ha un grau de contaminació alt.  

FDLU=0,83 

Per tant, el factor de manteniment de la nostra instal·lació, serà de:  
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fm = FDFL • FSL • FDLU= 0,73·0,88·0,83 = 0,53 

 


