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1. MEMÒRIA TÈCNICA. 

1.1. ANTECEDENTS. 

La instal·lació elèctrica d’enllumenat de la  Urbanització Les Guilleries del Municipi de Viladrau  
ja existeix però és molt antiga i per aquest motiu   el govern municipal la vol adequar al 
reglament electrotècnic per a baixa tensió per donar compliment al requisits de la normativa 
de seguretat industrial i als requeriments de la LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i del Reial decret 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència   energètica   en   
instal·lacions   d’enllumenat   exterior   i   les   seves instruccions tècniques complementàries 
EA-01 a EA-07. 

1.2. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L'objecte del present projecte és el d'exposar davant els Organismes Competents que les 
modificacions que es realitzaran a la xarxa  d'enllumenat públic que ens ocupa reuniran les 
condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, amb la finalitat d'obtenir 
l'Autorització Administrativa i la d'Execució de la instal·lació, així com servir de base a l'hora de 
procedir a l'execució d'aquesta instal·lació elèctrica. El projecte  es considera una nova 
instal·lació perquè es canvia tot el cablejat, els equips de mesura i protecció i les llumeneres. 

1.3. ABAST PROJECTE. 

La instal·lació d’enllumenat actual actualment existent i està formada per una xarxa aèria en 
Baixa Tensió amb 95  llumeneres  i làmpades de vapor de mercuri de 250 w.  Aquestes 
llumeneres s’aniran substituint progressivament. Aquest projecte te dos objectius principals, 
d’una banda la legalització  d’una nova instal·lació elèctrica amb la instal·lació d’un quadre de 
mesura i protecció amb varies llumeneres LED i una altre part de la instal·lació es realitzarà 
amb punts enllumenat solar autònoms.  Les feines a realitzar en aquest projecte són les 
següents  

 Càlcul de l’escomesa fins a quadre general de mesura i protecció. 

 Quadre general de mesura i protecció. 

 Dimensionament de les línies elèctriques soterrades d’enllumenat convencional. 

 Càlcul i dimensionament dels punts d’enllumenat solar 

 Replantejament de disposició de punts de llums, distàncies i d’alçades 

 Càlculs lumínics de les llumeneres. 

 Eficiència de la instal·lació.  

 Valoració econòmica de la instal·lació per a la seva licitació. 

En aquesta primera actuació  es vol executar els següents items : 
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 Escomesa elèctrica 

 Quadre general de mesura i protecció. 

 Equips de tele gestió i telecontrol. 

 Proteccions de sobretensions permanents i transitòries. 

 Instal·lació de 3 fanals LED amb línia soterrada i columna de suporta a una alçada de 6 
metres. 

 Instal·lació de  12 punts de llums solar de 6 m d’alçada. 

 Retrofit d’una llumenera solar de VSAP. 

 

1.4. REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICULARS. 

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

Reglamentació Elèctrica 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (Reial decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). 

Reglamentació enllumenat Exterior 

 Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'Enllumenat Exterior i 
Instruccions Tècniques Complementàries (Reial decret 1890/2008, de 14 de 
novembre de 2008). 

 Instruccions per a Enllumenat Públic Urbà editades per la Gerència 
d'Urbanisme del Ministeri de l'Habitatge l'any 1.965. 

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

 Norma UNE-EN 60921 sobre Balastres per a llums fluorescents. 

 Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos per a llums de descàrrega, excloses les 
fluorescents. 

 Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrònics alimentats per c.a. per a 
llums fluorescents. 

 Normes UNE-EN 60.598-2-3 i UNE-EN 60.598-2-5 referents a llumeneres i 
projectors per a enllumenat exterior. 

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

 Reial decret 401/1989 de 14 d'abril, pel qual es modifiquen determinats 
articles del Reial decret anterior (B.O.I. de 26-4-89). 
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 Ordre de 16 de maig de 1989, que conté les especificacions tècniques sobre 
columnes i bàculs (B.O.I. de 15-7-89). 

 Ordre de 12 de juny de 1989 (B.O.I. de 7-7-89), per la qual s'estableix la 
certificació de conformitat a normes com a alternativa de l'homologació dels 
llumeneres metàl·liques (bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de 
tràfic). 

 Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances 
Municipals. 

Reglaments i Normes particulars de Companyia Distribuidora. 

 Normes tècniques particulars i de normalització de la Companyia ´Fecsa 
Endesa per Catalunya d’Octubre de 2006. 

 Vademècum de les instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió de Fecsa Endesa de 
Febrer de 2014.  

 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. 

Reglamentació Medi ambient 

 Decret 190/2015 de 25 d’Agost de la Generalitat de Catalunya, de 
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de  maig, d’ordenació municipal per la 
protecció del medi nocturn. 

 Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició.  

Seguretat i salut 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre d'1.997, sobre Disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres. 

 Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

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

Ordenances Municipals. 

 Ordenances Municipals que siguin d’aplicació. 

Normes UNE 

 Normes UNE relacionades en els reglaments, disposicions legals i que són 
d’obligat compliment. 
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1.5. EMPLAÇAMENT. 

L'emplaçament de l'Enllumenat Públic objecte d'aquest projecte és la Urbanització Les 
Guilleries  de Municipi de Viladrau. 

1.6. PETICIONARI. 

El projecte de modificació d’enllumenat públic de la Urbanització Les Guilleries es realitza a 
petició de : 

Excel·lentíssim Ajuntament de Viladrau. 

C/Balcells i Morató,3  

17455 Viladrau (Girona) 

NIF P1723400F 

 

1.7. AUTOR DEL PROJECTE. 

Aquest projecte ha sigut realitzat per l’Enginyer Tècnic Industrial D. Carles Albó Cortina amb 
DNI 77.909.285M col·legiat nº 10.509 del col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona amb 
domicili professional al Polígon industrial Pont Cremat d’Arbúcies (Girona),  telèfon de 
contacte 609.367.592 i adreça de correu electrònic carlesalbo@e3r.com.es.  

 

1.8.  SUBMINISTRAMENT DE L'ENERGIA. 

L'energia que es subministrarà es en Baixa Tensió Trifàsica a la tensió de 400 V procedent de la 
xarxa de distribució en B.T. existent a la zona, propietat de l’empresa Distribuidora d’energia 
Endesa Distribució S.A. , empresa productora i distribuïdora d'energia elèctrica a la província. 

1.9. DESCRIPCIO DE LA INSTAL.LACCIO EXISTENT. 

La instal·lació d’enllumenat actual  és aèria  amb cables d’alumini tensats  en molt mal estat 
sobre suports de formigó. Les característiques principals son les següents : 

 1 quadres de mesura i control. 

 Control d’encesa i apagada amb fotocèl·lula. 

 No hi ha regulador de tensió. 

 95 llumeneres de vapor de mercuri de 250 w de potència. 

 Suports tipus cassoletes amb braç metàl·lic d’un metre. 

 Alçada instal·lació 6 metres amb Inter distàncies de 25-30 metres. 
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1.9.1. Quadre de mesura, comandament i protecció. 

Els quadre de mesura  actual no disposa de les proteccions adequades es per aquest motiu que 
s’ha decidit canviar-ho. També es canviarà la seva ubicació que  queda reflectida en el plànol 
corresponents. 

El nou quadre de mesura i  protecció serà d’acer inoxidable, disposarà de la caixa seccionadora 
en el seu interior i tindrà proteccions per 4 línies d’enllumenat trifàsiques. 

Els quadre estan col·locarà sobre una base de formigó amb una bancada metàl·lica  de suport. 

El control d’encesa i apagada serè per rellotge astronòmic i disposarà d’equips per la seva 
telegestió. 

1.9.2. Xarxa Elèctrica. 

La xarxa elèctrica també està en mal estat i es per aquest motiu que s’anirà substituint. Les 
noves línies elèctriques convencionals aniran soterrades.  

1.9.3. Suports 

Els suports són braços metàl·lics d’acer galvanitzat d’1 metre d’allargada i estan fixats a les 
columnes de formigó per on passa la xarxa elèctrica de baixa tensió. A les derivacions no hi ha 
caixa de protecció amb fusible ni disposen de connexió a terra.  

 

 

 

 

 

 

1.9.4. Llumeneres 

La majoria de de llumeneres actuals son de tipus cassoleta d’alumini amb làmpades de vapor 
de mercuri de  250 w. La instal·lació es a 6 metres d’alçada. En total hi ha 95 làmpades. 
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1.10. JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ. 

1.10.1. Descripció de l’actuació. 

Les actuacions  a realitzar  són  les següents : 

 Retirada dels  elements de la instal·lació existent (bàculs, llumeneres, i suport 
metàl·lics) on s’instal·lin noves llumeneres. 

 De moment no es retirarà el cablejat elèctric. La resta de llumeneres que no es canvien 
restaran en servei. 

 Instal·lació de 1 quadre de mesura, protecció i control per 1 quadre d’acer inoxidable 
amb tots els elements necessaris pel correcta funcionament de la instal·lació i que es 
descriuran més endavant. Cada quadre disposarà d’un sistema de control per poder-ne 
controlar el seu consum i funcionament de forma remota. El quadre tindrà les 
proteccions per controlar 4 línies trifàsiques d’enllumenat independents. 

 Substitució de 3 llumeneres actual de vapor de mercuri per llumeneres LED d’alta 
eficiència.  

 Soterrament de línies elèctriques de l’enllumenat convencional. 

 Instal·lació de 12 punts de llums solar en lloc de 12 llumeneres de vapor de mercuri. 

 El suport de les llumeneres serà una columna troncocònica d’acer galvanitzat i alçada  
de 5-6 metres. 

 Es realitzaran noves rasses allà on els cables siguin soterrats. 

 Instal·lació caixa de derivació per cada llumenera amb protecció individual amb 
fusibles per cada llumenera. Els cables de cada caixa de derivació a la llumenera seran 
de Cu amb secció de 2,5 mm. 

 Instal·lació d’un conductor de protecció per tots els fanals alimentats a 220V i el 
quadre de mesura i protecció. 

 Les llumeneres i les caixes de derivació hauran d’esser forçosament d’aïllament elèctric  
classe II. 

 S’instal·larà un sistema de tele gestió per tal de controlar el consum i el  funcionament 
correcte de la instal·lació en tot moment.  

Bàsicament els motius de l’actuació son:  

 Millorar l’estalvi i l’eficiència energètica i el cost energètic. 

 Donar compliment a la normativa de seguretat industrial. 

 Millorar la qualitat de l’enllumenat de tot el sector reduint la contaminació lumínica i 
molesta. 

 Reduir el cost del manteniment. 
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1.10.2. Zonificació Lumínica ambiental. 

D’acord el que estableix l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de Maig, d’ordenació ambiental per 
a la protecció del medi nocturn la urbanització Les Guilleries  del Municipi de Viladrau una 
classificació com a Zona E3.  

Classificació de zones de protecció contra la contaminació lluminosa 

 

1.10.3. Regulació horària. 

S’estableix  amb  caràcter  general l’horari  de  nit o  horari nocturn a partir de les 23 hores UTC 
(Temps Universal Coordinat) fins a la sortida del sol. L’horari de nit o nocturn es la franja entre 
les 23 hores UTC i la sortida del sol. 

L’horari de vespres es la franja horària compresa des de la posta del sol fins que s’inicia l’horari 
de nit. 

L’ajuntament podrà  establir en el seu terme municipal horaris de nit més amplis. 

1.10.4. Làmpades. 

Les làmpades actuals són de vapor de mercuri. Aquestes seran substituïdes per làmpades LED 
amb una eficiència superior a 100 lumen/w.  Aquestes làmpades junt amb els seus drivers 
d’encesa hauran de complir les recomanacions que marca L’IDAE. El conjunt haurà de tenir una 
vida útil mínima superior a les 40.000 hores. 

CLASSIFICACIÓ DE 
ZONES DESCRIPCIÓ 

E1 

ÀREES AMB ENTORNS O PAISATGES FOSCOS: 
Observatoris astronòmics de categoria internacional, parcs nacionals, 

espais d'interès natural, àrees de protecció especial (xarxa  natura, 
zones de protecció d'ocells, etc.), on les carreteres estan sense 

il·luminar. 

E2 

ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT BAIXA: 
Zones periurbanes o extraradis de les ciutats, sòls no urbanitzables, 

àrees rurals i sectors  generalment  situats fora de les àrees 
residencials urbanes o industrials, on les carreteres    estan    

il·luminades. 

E3 
ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT MITJANA: 

Zones urbanes residencials, on les calçades (vies de trànsit rodat i 
voreres) estan il·luminades. 

E4 
ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT ALTA: 

Centres urbans, zones residencials, sectors comercials i d'oci, amb 
elevada activitat durant la franja horària nocturna. 
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El driver de regulació de les làmpades LED haurà de disposar de proteccions contra 
sobretensions transitòries de 10 Kv com a mínim. També haurà de permetre com a mínim dos 
nivells de regulació de potència. 

Cada punt de llum haurà de tenir compensat individualment el factor de potència perquè sigui 
igual o superior a 0,90.  

Les làmpades a emprar, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la 
contaminació lumínica en què estan ubicades, són les següents: 

Taula 1 – Tipus de làmpada en funció de l’horari 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 Tipus I Tipus I 

E2 Tipus III Tipus II 

E3 i E4 Tipus III Tipus III 
 
Tipus I. Làmpades que tinguin menys del 2 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang 
de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’1% 
per sota dels 500 nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. 

Tipus II. Làmpades que tinguin menys del 5 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang 
de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’15% 
per sota dels 500 nm. 

Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm,  dins del 
rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. 

Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques establerts 
anteriorment. En el cas de no poder justificar documentalment aquest percentatge, s’accepten 
les làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, 
i com a tipus III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a 
4.200 K. 

En tots els casos es pot utilitzar una tipologia de làmpada establerta per a zones de protecció 
més elevada. 

Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència 
energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió 
Europea, amb l’excepció de les làmpades instal·lades en enllumenats de seguretat, senyals i 
anuncis lluminosos i en l’enllumenat nadalenc 

1.10.5. Llumeneres. 

Els llums han de complir els requisits que estableix la normativa d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i addicionalment: 

 Percentatge màxim de flux hemisferi superior. 

Els percentatges màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) d’un llum, en 
funció de l’horari i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està ubicat, 
són els següents: 
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Taula 2 -  Flux lluminós màxim d’hemisferi superior segons la zona lumínica 

 
Zona de protecció 

FHSinst. (%) 

Horari de vespre Horari de nit 

E1 1 1 

E2 5 1 

E3 10 5 

E4 15 10 

 

Els projectors per a la il·luminació de superfícies verticals s’han de situar a la part superior de 
l’objecte a il·luminar, enfocant per sota de l’horitzontal, és a dir, il·luminant de dalt a baix. 
L’enfocament per sobre l’horitzontal només està  permès per a monuments i façanes o 
elements d’un interès especial de tipus cultural, històric o artístic, amb l’autorització prèvia de 
l’ajuntament corresponent. 

Els ajuntaments poden establir valors de flux d’hemisferi superior diferents dels previstos a 
l’apartat 2 de l’annex 2, atenent les característiques i especificitats del seu terme municipal, 
sempre que això no suposi una disminució del nivell de protecció establert per aquest Decret. 

 Intrusió lumínica. 

La intrusió lumínica es pot valorar com a il·luminació intrusa o com a intensitat lluminosa 
emesa per un llum. 

Nivells màxims d’il·luminació intrusa 

Els nivells màxims d’il·luminació intrusa, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció 
envers la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació d’il·luminació, són els 
següents: 

Taula 3 d’il·luminació intrusa màxima 

 
Zona de protecció 

Il·luminació intrusa (lux) 

Horari de vespre Horari de nit 

E1 2 1 

E2 5 2 

E3 10 5 

E4 25 10 

La il·luminació intrusa produïda per l’enllumenat públic sobre la façana d’un edifici es mesura 
per sobre dels 4 m del sòl. 

Intensitat lluminosa màxima 

Els nivells màxims d’intensitat lluminosa emesa per un llum en direccions a àrees protegides i 
cap a determinades àrees que pugui provocar pertorbació al medi, molèstia o enlluernament a 
persones, en funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té 
incidència la instal·lació d’il·luminació, són els següents: 
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Taula 4 d’intensitat lluminosa màxima 

Zona de protecció Intensitat lluminosa (cd) 
E1 2.500 

E2 7.500 

E3 10.000 

E4 25.000 

 

1.10.6. Sistemes d’Accionament. 

Els horaris de funcionament de les instal·lacions d’il·luminació exterior s’han d’adaptar al cicle 
d’il·luminació solar i, per tant, els sistemes d’accionament o de tele gestió han de garantir que 
la instal·lació s’encengui i s’apagui de manera automàtica a unes hores determinades. 

El tres quadres disposaran d’un sistema de control amb rellotge astronòmic i control local o 
remot a nivell de línia de quadre. 

A mes es disposarà d’un sistema de tele gestió per poder analitzar en tot moment i des de 
qualsevol lloc el consum dels quadres elèctrics. D’aquesta manera es podrà determina si hi ha 
alguna zona que te un funcionament incorrecte. 

1.10.7.  Il.luminació. 

La il·luminació mitjana màxima en vies de trànsit de vehicles i/o de vianants és la indicada a la 
taula 5. Les instal·lacions destinades a aquesta il·luminació disposaran d’un sistema de 
regulació de flux lluminós que permeti la disminució de la il·luminació en períodes de baixa 
utilització, sense afectar la seva uniformitat. 

El nivell d’il·luminació be determinat per la classificació de tipus de vial. 

Taula 1. Classificació de les vies 

Classificació Tipus de via Velocitat del trànsit rodat 
(km/h) 

A d'alta velocitat v    >   60 
B de velocitat moderada 30    <    v  :≤ 60 
C carrils  bici -- 
D de baixa velocitat 5    <    v  ≤ 30 
E Vies de vianants v   ≤ 5 

 

En el nostre cas les vies de la urbanització seran de tipus D. 

A la taula 2 veiem el tipus d’enllumenat a utilitzar en funció de la via. 

Taula 2 - Classes d'enllumenat per a vies tipus C i D 

Situacions de 
projecte 

Tipus de vies Classe 
d'enllumenat(*) 
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C1 

Carrils bici independents al llarg de la         calçada, 
entre ciutats en àrea oberta  d'unió en    zones 
urbanes 

Flux de trànsit de ciclistes 
Alt 
Normal  

 
 
 
 

S1 /S2 
S3 / S4 

D1 - D2 

Àrees d'aparcament en autopistes i autovies. 
Aparcaments en general. 
Estacions d'autobusos. 

Flux de trànsit de vianants 
Alt. 
Normal..................................................................................................... 

 
 
 
 

CE1A / CE2 
CE3    /   CE4 

D3 - D4 

Carrers residencials suburbanes amb voreres   per 
als vianants al llarg de la calçada 
Zones de  velocitat molt   limitada 

Flux de trànsit de vianants i ciclistes 
Alt... 
Normal. 

 
 
 
 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

 

Considerem per tant tots el vials com una via del tipus D· i utilitzarem el nivell d’enllumenat S3. 

 

Taula 3 -Sèries S de classe d'enllumenat per a vials tipus C, D i E 

Classe 
d'enllumenat(1) 

Il·luminació horitzontal en l'àrea de la calçada 

Il·luminació mitjana 
Em (lux)(1) 

Il·luminació mínima 
Emín (lux)(1) 

S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de  la  
instal·lació  d'enllumenat. A fi de mantenir aquests nivells de servei, s'ha de 
considerar un factor de manteniment (fm) elevat que depèn de la làmpada 
adoptada, del tipus de llum, grau de contaminació de l'aire i modalitat de 
manteniment  preventiu. 

 

En la taula 4 veiem la uniformitat mitjana necessària. 

Taula 4 - Sèries CE de classe d'enllumenat per a vials tipus D i E  

 
Classe d'enllumenat (1) 

Il·luminació horitzontal 
Il·luminació mitjana 

Em (lux) 
[mínima  mantinguda(1)] 

Uniformitat mitjana 
Um 

[mínima] 
CE0 50 0,40 
CE1 30 0,40 

CE1A 25 0,40 
CE2 20 0,40 
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CE3 15 0,40 
CE4 10 0,40 
CE5 7,5 0,40 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de 
la instal·lació d'enllumenat. A fi de mantenir aquests nivells de servei, s'ha 
de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que depèn de la 
làmpada adoptada, del tipus de llum, grau de contaminació de l'aire i 
modalitat de manteniment preventiu. 
(2) També s'apliquen en espais utilitzats per vianants i ciclistes. 

 

1.11. TIPUS DE VIALS   

Els vials tindran tots una classificació Tipus D ja que es tracta d’una urbanització on la velocitat 
màxima és de 30 km/h. 

Dins d’aquesta classificació el tipus de vial correspon a la sub classificació D3-D4  “Carrers 
residencials suburbans amb voreres per els vianants al llarg de la calçada”. Es considera una 
zona de velocitat molt limitada on el flux de trànsit de vianants i ciclistes es alt. 

Les amplades dels carrers es consideren de 5 i 7  metres amb voreres de 1 metre a banda i 
banda. La Inter distància de punts de llums es de 25 metres i les llumeners aniran muntades 
sobre una columna troncocònica de 6 metres d’alçada  i hauran de de poder ser regulable fins 
a 15º. 

1.12. NOVA PROPOSTA D’IL.LUMINACIÓ. 

Les noves llumeneres que s’instal·laran seran del tipus LED amb una eficiència mínima de 100 
lumens/w. Com que les Inter distàncies entre llumeneres són bastant grans s’agafaran aquelles 
que tinguin una òptica amb un angle d’obertura més gran per tant de complir  amb el criteris 
d’il·luminació mitjana mínima  i d’uniformitat. S’estudiaran varis llumeneres LED i es farà 
l’estudi lumínic per veure que la instal·lació compleix amb la normativa actual tant en qualitat 
lumínica com en eficiència. La nova instal·lació haurà de complir de forma general les següents 
característiques. 

 Armari general de mesura i protecció  

o Hi haurà 1  armari de mesura  i protecció amb caixa seccionadora de 160 A 
homologada per la companyia Distribuidora  elèctrica Endesa. 

o Serà d’acer inoxidable. 

o Cada armari disposarà de 4 circuits enllumenat trifàsics, amb protecció 
magneto tèrmica i  amb diferencial. 

o Hi haurà un seccionador general. 

o Les línies d’enllumenat s’hauran de poder provar el seu funcionament de 
forma manual. 

o Disposar de protecció de sobretensions permanents i transitòries. 
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o Sistema de Telegestió per controlar el consum. 

o Control d’encesa i apagada per rellotge astronòmic amb un selector per cada 
circuit per poder engegar de forma manual. 

 

 Cables.  

o Hauran de guardar les distàncies reglamentaries respecte a la línia de 
distribució d’Alta o Baixa  Tensió en cas d’existir.  

o Serà un cable  de Coure de secció adequada amb grau d’aïllament 0,6/1 Kv 
amb les especificacions determinades en aquest projecte.  

o El cable utilitzat haurà de complir les següents normatives: 

 UNE-EN 60332-1-2 No propagador de la flama. 

 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de l’incendi. 

 UNE-EN 61034-2 Baixa emissió de fums opacs. 

 UNE-EN 50267-2-1 Lliure d’halògens. 

 NFC 20454  Reduïda emissió de gasos tòxics. 

 UNE-EN 50267-2-2 Nul·la emissió de gasos corrosius.  

 Connexió a Terra. 

o Cada llumenera disposarà d’una connexió a terra. 

o Les llumeneres i caixes de de derivació seran de classe II o en cas de ser classe I 
s’hauran de  connectar- a terra. 

o En els lloc on hi hagi columnes metàl·liques s’hauran de connectar a terra. El 
primer i el últim de cada zona hauran de disposar piquetes i cada 5 punts de 
llums es posarà una nova piqueta de terra. 

 Caixes de Derivació. 

o Cada llumenera disposarà d’una caixa de derivació classe II. 

o  Disposaran de fusibles de protecció de 6 A. 

o El cable serà de 3x2,5 mm de coure. 

 Suports 

o Seran metàl·lics d’acer galvanitzats i 6 metres d’alçada.. 

o Els braços es substituiran per braços d’un metre de llarg amb una inclinació de 
15º. 

 Llumeneres 

o Hauran de ser classe II de nivell aïllament elèctric. 

o El grau de protecció mecànica serà IP65 IK10. 

o La garantia de tots els elements de la llumenera haurà de ser de 5 o més anys. 
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o La protecció a sobretensions transitòries mínima haurà de ser de 10 kv. 

o La vida útil  de tot l’equip  ha de ser com a mínim  de 40.000 hores. 

o El model haurà de ser el mateix en tots els  punts de llum encara que es canviï 
el tipus de suport. 

1.12.1. Nivell lumínics mínims requerits ITC-02. 

Pel tipus de vial de la urbanització el nivell lumínic que s’ha de aconseguir es del tipus S3. El 
que vol dir que el valors de  il·luminació mitja, mínima i d’uniformitat són els següents: 

Classe  
d'enllumenat 

Il·luminació horitzontal en l'àrea de la calçada 
Il·luminació mitjana 

Em (lux) 

Il·luminació mínima 
Emín (lux) 

Uniformitat     
mitjana mínima 

S3 7 1,5 0,21 
 

Les voreres es consideren també com a tipus d’il·luminació S3. 

1.12.2. Interdistàncies, alçades i suports. 

Les Inter distàncies entre làmpades seran de 25 metres  .  

La disposició de les làmpades serà unidireccional per les llumeneres connectades a la xarxa 
elèctrica i les llumeneres solars s’instal·laran a portell per què ens permetrà millorar-ne la 
uniformitat. 

La alçada de la instal·lació també seguirà sent la mateixa que l’actual que es de 6 metres i 
s’utilitzarà una columna troncocònica de 6 metres  

Les llumeneres es fixaran mitjançant una ròtula a la columna troncocònica. 

1.12.3. Llumeneres LED. 

Les llumeneres que s’utilitzaran en aquest projecte hauran de ser  tipus LED amb la màxima 
eficiència possible i una vida útil superior a les 40.000 hores. 

La potència de les làmpades serà de 35w. 

Nivell de contaminació lumínica FSK<1%. 

La temperatura de color serà de 2.500 K ±10%. 

Els drivers  hauran de tenir 5 nivells diferents de regulació. També hauran de tenir la 
possibilitat de regulació 1-10V o Dali. 

Actualment en el mercat hi ha molts tipus de llumeneres LED amb diferents tipus d’òptiques. 
S’han analitzat varies d’aquestes i finalment per raons tècniques i econòmiques s’han escollit 
dos models, un de Novatilus  i l’altre de Benito per tal de fer l’estudi i veure que es compleix la 
normativa actual. Les característiques  en detall de cada una d’elles s’han adjunt en un annexa 
d’aquest projecte. 
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1.12.4. Retrofit. 

Els sistema Retrofit nomes s’aplicarà a una llumenera solar existent. Es canviarà la làmpada de 
Vapor de Sodi per una làmpada  LED per tal d’augmentar-ne l’autonomia i l’eficiència. 

La garantia del sistema Retrofit ha de ser equivalent a una llumenera LED complerta. 

1.12.5. Llumeneres Solar. 

S’ha fet l’estudi lumínic  de dos llumeneres solars de dos fabricants diferents.  Ens els dos casos 
el model de llumenera LED utilitzat serà el mateix tant si es fa servir per connexió normal com 
si es fa una connexió solar. 

La llumenera solar consta dels següents elements ; 

 Llumenera LED. Amb els següents elements: 

o Làmpada LED. 

o Driver. 

o Òptica. 

o Envolvent. 

 Columna. 

 Placa solar. 

 Bateria.  

 Carregador de bateria. 

Les especificacions dels punts de llums solars ha de  ser les següents : 

Potència panell solar >100w 

Vida mínima Bateria 2.500 cicles al 25% de descàrrega 

Regulador càrrega bateries MPPT incorporat dins la caixa de bateries 

Driver llumenera LED Ha de ser regulable multinivell amb 5 escalons. 

Temperatura de color  2500 K ±10% 

Alçada punt de llum 6 m 

 

L’element més crític es la bateria per la seva capacitat i la seva vida útil més limitada que les 
dels altres components.  

S’ha de garantir que la llumenera tindrà una autonomia de 2 dies durant el dies d’hivern. 

Serà molt important la instal·lació de les plaques per tal de determinar-ne l’orientació i la 
inclinació.  L’orientació sempre que sigui possible serà sud i la inclinació entre 55-i 60 º per tal 
d’optimitzar la producció d’energia durant els mesos d’hivern. 
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S’haurà de tenir també molt en compte les possibles ombres d’edificis, vegetació i altres 
elements pròxims. 

1.12.6. Sectorització elèctrica. 

Es preveu un sol quadre elèctric per donar subministra totes ales lluminàries que s’hagin de 
connectar. Dins del quadre hi hauran 4 línies independents amb les seves proteccions magneto 
tèrmiques i diferencials per tal de que si hi ha un problema en una línies aquest no afecti a les 
altre.  Al disposar d’un sistema de tele gestió en el moment que salti una protecció ho sabrem 
de forma automàtica. 

El punt de llum de subministra més llunyer de la urbanització pot arribar a una distància de 900 
m. 

Al ser llumeneres LED amb una potència de 35w les caigudes de tensió seran inferior al 2%. 

 

Degut a les llargues distàncies que hi ha entre el diferents zones de la urbanització s’han 
mantingut els 3 quadres de mesura i protecció existents. Aquesta mesura s’ha pres per evitar 
grans caigudes de tensió i seccions de cable molt elevades. 

Dos quadres disposen de 3 circuits trifàsics i una altre en disposa de 2.  El tipus i quantitat de 
llumeneres que tindrà cada armari i cada circuit en veu en la taula següent: 

1.13. ESTUDI LUMINIC. 

En aquest apartat estudiarem el compliment de les ITC-EA-01 i ITC-EA-02 del tipus de 
llumeneres que hem escollit. Com ja s’ha dit anteriorment el nivell d’il·luminació necessari al 
tipus de vial que hi ha a la urbanització te la classificació D3 S3.  Es considera una  amplada de 
carrer de 5 metres amb una vorera a cada costat de 1 m. 

El nivells d’enllumenat i d’uniformitat seran els que hi ha en aquesta taula: 

Em (lux) Emin Uniformitat Global 
(Em/Emin) 

7 lux 3 lux 0,3 
 

1.13.1. ILLI01634 Ellium Mini 16 LED @700mA 35 W 3000K T4 

Aquesta llumenera te una potència de 35 w i dona de 3.683 lúmens, el que equival a un 
rendiment lumínic per watt de  105,2 lúmens/w. A l’annexa al final del projecte hi ha fet amb 
Dialux el càlcul lumínic amb les següents dades utilitzades: 

Disposició 
Llumeneres Inter distància Alçada punt de llum Inclinació T 

Longitudinal 25 m 6 m 15º 2500K ±10% 
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Amb aquest valors els resultats lumínics han sigut: 

Em Emin Emax 
Uniformitat 

Emin/Em 
Uniformitat 

Emax/Emin 

13,95 lux 12,0 lux 17,0 lux 0,828 0,669 
 

Calculem el valor d’eficiència  segons la fórmula per veure si es compleix amb l’eficiència 
mínima: 

 

Eficiència energètica 

Superfície  min                
Taula 1 

200,0 m2 80,0 m2*lux/w 7,3 m2*lux/w 
 

Veiem que es compleix el requisit d’eficiència mínima segons ITC-EA-01. 

Comparant amb als valors de referència de la mateix ITC tenim que l’índex d’eficiència 
energètica és el següent: 

 

Índex Eficiència Energètica 
Qualificació 
Energètica r                          ICE 

10,8 m2*lux/w 7,4 0,135 <0,91 A 
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1.13.2. ALML60AET3_32 MILAN M LED 50 W 

Aquesta llumenera te una potència de 50 w i dona 5.767 lúmens, el que equival a un 
rendiment lumínic per watt de  106,6 lúmens/w. A l’annexa al final del projecte hi ha fet amb 
Dialux el càlcul lumínic amb les següents dades utilitzades: 

Disposició 
Llumeneres Inter distància Alçada punt de llum Inclinació T 

Longitudinal 25 m 6 m 15º 2500K ±10% 
 

Amb aquest valors els resultats lumínics han sigut: 
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Em Emin Emax 
Uniformitat 

Emin/Em 
Uniformitat 

Emax/Emin 

22,0 lux 11,0 lux 43,00 lux 0,498 0,261 
 

Calculem el valor d’eficiència  segons la fórmula per veure si es compleix amb l’eficiència 
mínima: 

 

Eficiència energètica 

Superfície  min                
Taula 1 

200,0 m2 88,0 m2*lux/w 9 m2*lux/w 
 

Veiem que es compleix el requisit d’eficiència mínima segons ITC-EA-01. 

Comparant amb als valors de referència de la mateix ITC tenim que el índex d’eficiència 
energètica són els següents: 

 

Índex Eficiència Energètica 
Qualificació 
Energètica r                          ICE 

13 m2*lux/w 4,0 0,25 <0,91 A 
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1.14. EFICIENCIA ENERGÈTICA. 

Veiem que amb els dos tipus de llumeneres la instal·lació obtindria una qualificació energètica 

del tipus A. Val el a dir que la segona lluminària és molt més aconsellable perquè ho 
aconsegueix complir la normativa amb una potència inferior. 

Índex Eficiència Energètica Ellium Mini 35w 
Qualificació 
Energètica r                          ICE 

10,8 m2*lux/w 7,4 0,135 <0,91 A 
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Índex Eficiència Energètica MILAN 50 w 
Qualificació 
Energètica r                          ICE 

13 m2*lux/w 4,0 0,25 <0,91 A 
 

1.15. ESTALVI ENERGÈTIC. 

Aquest aparta el calcularem en base  a l’estalvi que podríem obtenir si substituíssim totes les 
làmpades de vapor de mercuri per làmpades solars. 

La instal·lació actual te un total de 95 làmpades de vapor de mercuri de 250w. La potència 
total instal·lada és de 14,25 kw que representa un consum anual de 67.2 Mwh any. Si 
considerem el preu mig de kwh de 0,167 € ens representa un cost de 10.470 €/any. 

L’estalvi que podríem obtenir si féssim servir les llumeneres solars seria del 100% de l’energia. 
És a dir que tindríem un estalvi de 10.470 € anuals.  Amb ell canvi actual de llumeneres 
obtenim un estalvi energètic de 18.240 kwh. 

 

1.16. ESTALVI EMISSIONS DE CO2. 

La reducció d’emissions de CO2 que es podria obtenir amb els dos tipus de llumeneres seria 
dels 100% de les emissions actuals ja que l’energia que utilitzem es 100% renovable. 

Les emissions actuals estimades són de 21,3 Tn CO2. 

1.17. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA. 

El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 3 mesos  a comptar de la data de comanda. 

Aquest seran els que estan determinats en el pla d’obra. 

El termini de garantia es fixa en un any com a mínim a partir del moment en què la Direcció 
Facultativa lliuri el certificat final de recepció. El material que tingui una garantia superior 
donada pel fabricant haurà d’estar contemplada. 

 

1.18. BENS I SERVEIS AFECTATS. 

Atès que els treballs es desenvoluparan sobre les calçades dels carrers que formen part del 
sistema general viari, els quals són de titularitat municipal, no hi haurà afecció a terrenys i 
béns particulars. 

Així mateix i degut al tipus d’obra, no es preveu l’afecció a cap xarxa de serveis públics de 
distribució o subministrament, tret de la que és objecte de l’obra.  
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1.19. SEGURETAT I SALUT. 

En el document adjunt al projecte - Estudi Basic de Seguretat i Salut, es descriu, el compliment 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, té per objecte  establir  les  disposicions  tècniques  
en base a les quals l’Adjudicatari pugui portar a terme les seves obligacions en matèria de 
seguretat i salut: 

1.20. GESTIO DE RESIDUS. 

 Per tal d’aplicar el Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 sobre l’avaluació   
dels  residus de la construcció, s’haurà d’avaluar el volum i característiques dels residus 
produïts per l’obra, segons es justifica a l’Annex corresponent – Gestió de Residus . Aquests 
seran els propis de la demolició dels paviments i  les restes d’obra; són de difícil avaluació a 
priori ja que depenen directament de l’emplaçament escollit i són variables en cada cas, degut 
a la tipologia d’actuació d’aquest projecte. 

Els residus produïts durant les obres seran dipositats en un abocador específic, a través d’un 
gestor autoritzat, al qual s’han d’abonar els costos de gestió inclosos en els preus unitaris. 

1.21. PLA DE QUALITAT. 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assajos necessaris, els quals hauran de ser 
aprovats per la Direcció d’Obra. L’adjudicatari haurà de portar els certificats del fabricant o 
realitzar el assajos necessaris per un laboratori acreditat per justificar que els material 
compleixen el requeriments mínims especificitats en aquest projecte.  Tot el material utilitzat 
haurà de portar marcat el nom del fabricant i la declaració de conformitat CE. 

 

1.22. PRESSUPOST DEL PROJECTE. 

Pressupost d’execució material puja a la quantitat de TRENTA-VUIT MIL DOS CENT SEIXANTA-
NOU EUROS  AMB VUITANTA-CINC  CÈNTMS (38.269,85) que incrementat amb un 6% de 
benefici industrial, aplicant un 13% de despeses generals i més  el 21% d’IVA, ascendeix a un 
pressupost de CINQUANTA-CINC MIL CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMCS 
(55.104,76 €). 

En el document d’amidaments i pressupost es desglossa el cost d’implantació de l’obra  
descrita en aquest projecte. 

Pressupost d'execució material           38.269,85 € 

13% de despeses generals    4.975,08 € 

6% de benefici industrial     2.296,19 € 

Suma  45.541,12 € 
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21% IVA    9.563,64 € 

Pressupost d'execució per contracta   55.104,76€ 

 

El  pressupost d'execució per contracta puja a l'expressada quantitat de CINQUANTA-CINC MIL 
CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMCS.  
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1.23. CONCLUSIONS. 

Aquest projecte tècnic intenta senyalitzar totes les característiques tècniques i econòmiques, 
necessàries per executar les modificacions d’una instal·lació  l’enllumenat públic en baixa 
tensió ja existents a la urbanització de les  Guilleries del Municipi de Viladrau. Els objectius 
principals són: 

 Aconseguir  una bona  instal·lació  d’enllumenat públic a tots els seus carrers donant 
compliment a totes les normatives actuals per garantint el bon funcionament  

 Complir les normatives per garantir la seguretat de les persones. 

 Tenir una bona il·luminació i una bona uniformitat. 

 Evitar la contaminació lumínica i els enlluernaments.  

 Millorar el rendiment energètic 

 Reduir la depeses de manteniment. 

 Tele gestionar  el funcionament de la instal·lació de forma remota. 

 Utilització d’energia solar fotovoltaica com a font de subministra. 

 

 

A Viladrau, 25 de Juny de 2018 
Signat 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carles Albó Cortina 

Col·legiat Nº 10.509 
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2. ESTUDI BASIC PREVENCIÓ RISCOS LABORALS. 
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1. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

1.1. INTRODUCCIÓ. 

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per 

objecte la determinació del tipus bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un 

adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les 

condicions de treball. 

Com a llei estableix un marc legal a partir del com les normes reglamentàries aniran 

fixant i concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.  

Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació: 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 
d'equips de protecció individual. 

1.2. DRETS I OBLIGACIONS. 

1.2.1. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals. 

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el 

treball. 

A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant 

l'adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels 

treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria 

d'avaluació de riscos, informació, consulta,  participació i formació dels treballadors, actuació 

en casos d'emergència i de risc greu i imminent i vigilància de la salut.  

1.2.2.  Principis de l’acció preventiva. 

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conformement als següents 

principis generals: 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos a l'origen. 
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 Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de 
treball, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

 Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 

 Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 

 Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. 

1.2.3.  Avaluació dels riscos. 

L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació 

inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter 

general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin 

exposats a riscos especials. La mateixa avaluació haurà de fer-se en ocasió de l'elecció dels 

equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de 

treball. 

D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents: 

 Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers. 

 Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a 
la qual van ser concebuts o a les seves possibilitats. 

 Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions. Control 
deficient en l'explotació. 

 Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat. 

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir en manejar-les es poden 
resumir en els següents punts: 

 Es pot produir un accident o deterioració d'una màquina si s'engega sense conèixer 
la seva manera de funcionament. 

 La lubricació deficient condueix a un desgast prematur motiu pel qual els punts de 
greixatge manual han de ser greixats regularment. 

 Pot haver-hi certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició 
correcta. 

 El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i 
per això cal protegir-les contra la introducció d'encenalls. 

 Pot haver-hi riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos 
moviments que realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que 
l'operari: 
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 Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol 
estructura fixa o material. 

 Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina. 

 Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats. 

 Ser copejat per altres materials projectats per la màquina. 

 -Pot haver-hi riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització d'energia 
elèctrica, productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc. 

 Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups: 

o Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb 
independència de la inclinació del mateix i encara quan girin lentament. Es 
classifiquen en els següents grups: 

▪ Elements considerats aïlladament tals com a arbres de transmissió, 
plançons, broques, acoblaments. 

▪ Punts d'atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixos o 
dotats de desplaçaments laterals entre  elles. 

o Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa en el lloc on la 
peça dotada d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o 
mòbil i la sobrepassa. 

o Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb 
rodes i volants són alguns dels mecanismes que generalment estan dotats 
d'aquest tipus de moviments. 

o Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació 
pendular generen punts de tisora entre elles i altres peces fixes. 

Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, 

com a conseqüència dels controls periòdics previstos a l'apartat anterior, la seva inadequació a 

les finalitats de protecció requerits. 
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1.2.4. Equips de treball i mitjans de protecció. 

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la 

seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la 

finalitat  que: 

La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització. 

Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats 

pels treballadors específicament capacitats per a això. 

L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 

adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos. 

1.2.5. Informació, consulta i participació dels treballadors. 

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les 

informacions necessàries en relació amb: 

Els regs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 

Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos. 

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans 

competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la 

seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en aquests llocs, quant a 

la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les obres de construcció i quant a 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

1.2.6. Formació dels treballadors. 

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, 

suficient i adequada, en matèria preventiva. 

1.2.7. Mesures d’Emergència. 

L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible 

presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions 

d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra 

incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en 

pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte 

funcionament. 
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1.2.8. Risc greu i imminent. 

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu 

treball, l'empresari estarà obligat a: 

Informar el més aviat possible a tots els treballadors afectats sobre l'existència d'aquest 

risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció. 

Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, 

els treballadors puguin interrompre la seva activitat i, a més, estar en condicions, tenint en 

compte els seus coneixements i dels mitjans tècnics a la seva disposició d'adoptar les mesures 

necessàries per a evitar les conseqüències d'aquest perill. 

1.2.9. Vigilància de la salut. 

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de 

salut en funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells 

reconeixements o proves que causin les menors molèsties al treballador i que siguin 

proporcionals al risc. 

1.2.10. Documentació. 

L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la següent 

documentació: 

 Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció 
preventiva. 

 Mesures de protecció i prevenció a adoptar. 

 Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball. 

 Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors. 

 Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al 
treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. 

1.2.11.  Coordinació d’activitat empresarials. 

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més 

empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de 

riscos laborals. 
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1.2.12.  Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 

L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives 

necessàries, la protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals 

o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat 

física, psíquica o sensorial, siguin específicament sensibles als riscos derivats del treball. 

1.2.13. Protecció de la maternitat. 

L'avaluació dels riscos haurà de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la 

durada de l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent, a agents, 

procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les 

treballadores o del fetus, adoptant, si s’escauen, les mesures necessàries per a evitar 

l'exposició a aquest risc. 

1.2.14.  Protecció dels menors. 

Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a 

qualsevol modificació important de les seves condicions de treball, l'empresari haurà 

d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a exercir pels mateixos, a fi de determinar la 

naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, tenint especialment en compte els riscos 

derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per avaluar els riscos existents o 

potencials i del seu desenvolupament encara incomplet. 

1.2.15.  Relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses 
de treball temporal. 

Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, així com 

els contractats per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix nivell de 

protecció en matèria de seguretat i salut que els restants treballadors de l'empresa en la qual 

presten els seus serveis. 

1.2.16. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el 

compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia 

seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva 

activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la 

seva formació i les instruccions de l'empresari. 

Els treballadors, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de 

l'empresari, deuran en particular: 
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 Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les 
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, 
qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat. 

 Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. 

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents. 

 Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent. 

1.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 

1.3.1. Proteccio i prevenció de riscos professionals. 

En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o 

diversos treballadors per ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o 

concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 

Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i 

dels mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, 

així com els riscos al fet que estan exposats els treballadors. 

En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment 

les funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva 

activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària. 

L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat 

especialitzada aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control 

d'una auditoria o avaluació externa. 

1.3.2. Serveis de prevenció. 

Si la designació d'un o diversos treballadors fos insuficient per a la realització de les 

activitats de prevenció, en funció de la grandària de l'empresa, dels riscos al fet que estan 

exposats els treballadors o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà 

de recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran 

quan sigui necessari. 

S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials 

necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la 

seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint a l'empresari, als treballadors i als 

seus representants i als òrgans de representació especialitzats. 
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1.4. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 

1.4.1.  Consulta dels treballadors. 

L'empresari haurà de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de 

les decisions relatives a: 

 La planificació i l'organització del treball en l'empresa i la introducció de noves 
tecnologies, en tot el relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin 
tenir  per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i 
prevenció dels riscos professionals en l'empresa, inclosa la designació dels 
treballadors encarregats d'aquestes activitats o el recurs a un servei de prevenció 
extern. 

 La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència. 

 El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva. 

1.4.2. Drets de participació i representació. 

Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa en les qüestions relacionades amb 

la prevenció de riscos en el treball. 

En les empreses o centres de treball que comptin amb sis o més treballadors, la 

participació d'aquests es canalitzarà a través dels seus representants i de la representació 

especialitzada. 

1.4.3.  Delegats de prevenció. 

Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions 

específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Seran designats per i entre els 

representants del personal, conformement a la següent escala: 

 De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevenció. 

 De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevenció. 

 De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevenció. 

 De 1001 a 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevenció. 

 De 2001 a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevenció. 

 De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevenció. 

 De 4001 d'ara endavant: 8 Delegats de Prevenció. 

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de 

Personal. En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors hi haurà un Delegat de 

Prevenció que serà triat per i entre els Delegats de Personal. 
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1.5. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 

1.5.1.  Introducció. 

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma 

legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un 

adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les 

condicions de treball. 

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les 

mesures mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre 

aquestes es troben les destinades a garantir que en els llocs de treball existeixi una adequada 

senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se 

suficientment a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva. 

Per tot l'exposat, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril d'1.997 estableix les disposicions 

mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, entenent com a tals 

aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada, 

proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 

mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una 

comunicació verbal o un senyal gestual. 

1.5.2. Obligació general de l’empresari. 

L'elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de 

senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti el més 

eficaç possible, tenint en compte: 

 Les característiques del senyal. 

 Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se. 

 L'extensió de la zona a cobrir. 

 El nombre de treballadors afectats. 

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de 

caiguda de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de 

matèries inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, podrà optar-se per un senyal 

d'advertiment de forma triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons 

groc i vores negres. 

Les vies de circulació de vehicles hauran d'estar delimitades amb claredat mitjançant 

franges contínues de color blanc o groc. 

Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell. 
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La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de 

salvament o socors (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de forma quadrada 

o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.  

La senyalització dirigida a alertar als treballadors o a tercers de l'aparició d'una situació 

de perill i de la consegüent i urgent necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar 

la zona de perill, es realitzarà mitjançant un senyal lluminós, un senyal acústic o una 

comunicació verbal. 

Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats 

regularment. 

1.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA 
UTILITZACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL PELS TREBALLADORS . 

1.6.1.  Introdució. 

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma 

legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un 

adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les 

condicions de treball. 

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les 

mesures mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre 

aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de 

treball posats a la disposició dels treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin 

riscos per a la seguretat o salut dels mateixos. 

Per tot l'exposat, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Julio d'1.997 estableix les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball, entenent com a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el 

treball. 

1.6.2.  Obligació general del l’empresari. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin 

a la disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i 

convenientment adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels 

treballadors en utilitzar aquests equips. 

Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o 

reglamentària que els sigui aplicable. 

Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents 

factors: 

 Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar. 
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 Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball. 

 Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors 
discapacitats. 

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els 

equips de treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. 

Totes les operacions de manteniment, ajust, desbloquejo, revisió o reparació dels equips de 

treball es realitzarà després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran 

de ser encomanades al personal especialment capacitat per a això.  

L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació 

adequades als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada 

preferentment per escrit, haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a: 

 Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte 
les instruccions del fabricador, així com les situacions o formes d'utilització anormals 
i perilloses que puguin preveure's. 

 Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la 
utilització dels equips de treball. 

1.6.3.  Disposicions mínimes genrerals aplicables als equips de treball. 

Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la 

seguretat hauran de ser clarament visibles i identificables i no hauran d'implicar riscos com a 

conseqüència d'una manipulació involuntària. 

Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la 

seva parada total en condicions de seguretat. 

Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions 

haurà d'estar proveït de dispositius de protecció adequats a aquests riscos. 

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o 

per emissió de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop 

de la font emissora corresponent. 

Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els 

seus elements hauran d'estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. 

Quan els elements mòbils d'un equip de treball puguin comportar risc d'accident per 

contacte mecànic, hauran d'anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a 

les zones perilloses. 

Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar 

adequadament il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se. 

Les parts d'un equip de treball que aconsegueixin temperatures elevades o molt baixes 

hauran d'estar protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels 

treballadors. 
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Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra 

el risc de contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, 

vibracions o radiacions haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, 

en la mesura del possible, la generació i propagació d'aquests agents físics. 

Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els 

seus elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels 

mateixos. 

La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les 

instruccions facilitades pel fabricant, comprovant-se abans de l'iniciar la tasca que totes les 

seves proteccions i condicions d'ús són les adequades. 

Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l'atrapament del cabell, robes de 

treball o altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a 

sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions excessives. 

1.6.4.  Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball 
mòbils.  

Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb 

rodes i erugues i  l’atrapament per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de 

protecció que impedeixi que l'equip de treball inclini més d'un quart de volta o una estructura 

que garanteixi un espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui 

inclinar-se més d'un quart de volta. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan 

l'equip de treball es trobi estabilitzat durant la seva ocupació.  

Els carretons elevadors hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una 

cabina per al conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura 

que garanteixi que, en cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el sòl i 

determinades parts d'aquest carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre el 

seient de conducció en bones condicions.  

Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, 

amb dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica 

d'advertiment. En qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin 

rebut una informació específica. 

1.6.5.  Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a 
elevació de càrregues. 

Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les 

tensions induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells 

d’elevació estaran equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors 

elèctrics estaran proveïts de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer 

amb ”pestells de seguretat“ i els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 

m del seu terme mitjançant topalls de seguretat de final de carrera elèctrics. 
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Haurà de figurar clarament la càrrega nominal. 

Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es 

deixi anar o es desviï involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la 

presència de treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a 

treballadors haurà d'evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu aixafament o xoc. 

Els treballs d’elevació, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran 

interromputs sota règim de vents superiors als 60 km/h. 

1.6.6.  Diposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a 
moviment de terres i maquinària pesada en general. 

Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a 

endavant i de reculada, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de reculada, retrovisors en 

tots dos costats, pòrtic de seguretat anti-volcament i anti-impactes i un extintor. 

Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de moviment de 

terres, per evitar els riscos per atropellament. 

Durant el temps de parada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb "senyals 

de perill", per evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant l'engegada. 

Si es produís contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà immòbil en el seu 

lloc i sol·licitarà auxili per mitjà de les botzines. De ser possible el salt sense risc de contacte 

elèctric, el maquinista saltarà fora de la màquina sense tocar, a la vegada, la màquina i el 

terreny. 

Abans de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el 

paviment (la fulla, cassó, etc.), posat el fre de mà i parat el motor extraient la clau de contacte 

per evitar els riscos per fallades del sistema hidràulic. 

Les passarel·les i esglaons d'accés per a conducció o manteniment romandran nets de 

graves, fangs i oli, per evitar els riscos de caiguda. 

Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per 

evitar els riscos de caigudes o d'atropellaments. 

S'instal·laran topalls de seguretat de finalització de recorregut, davant la coronació dels 

corts (talussos o terraplens) als quals ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el 

moviment de terres, per evitar els riscos per caiguda de la màquina. 

Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i 

senyals normalitzats de tràfic. 

Es prohibeix l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació (com a 

norma general). 

No s'ha de fumar quan es proveeixi de combustible la màquina, doncs podria inflamar-

se. En realitzar aquesta tasca el motor haurà de romandre aturat. 
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Es prohibeix realitzar treballs en un radi de 10 m al voltant de les màquines giratòries, en 

prevenció de cops i atropellaments. 

Les cintes transportadores estaran dotades de passadís lateral de visita de 60 cm 

d'amplària i baranes de protecció d'aquest de 90 cm d'altura. Estaran dotades de guiadors  

anti-despreniments d'objectes per excés de materials. Sota les cintes, en tot el seu recorregut, 

s'instal·laran safates de recollida d'objectes despresos. 

Els compressors seran dels anomenats ”silenciosos“ en la intenció de disminuir el nivell 

de soroll. La zona dedicada per a la ubicació del compressor quedarà acordonada en un radi de 

4 m. Les mànegues estaran en perfectes condicions d'ús, és a dir, sense esquerdes ni desgastos 

que puguin produir una rebentada. 

Cada tall amb martells pneumàtics, estarà treballat per dues quadrilles que s'alternaran 

cada hora, en prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. Les 

trepitjades mecàniques es guiaran avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. 

Per realitzar aquestes tasques s'utilitzarà faixa elàstica de protecció de cintura, canelleres ben 

ajustades, botes de seguretat, cascos anti-soroll i una mascareta amb filtre mecànic 

reemplaçable. 

1.6.7. Disposicions mínimes addicionals aplicables a la maquinària eina. 

Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els 

seus motors elèctrics estaran protegits per la carcassa. 

Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa anti-

projeccions. 

Les que s'utilitzin en ambients inflamables o explosius estaran protegides mitjançant 

carcasses antideflagrants. Es prohibeix la utilització de màquines accionades mitjançant 

combustibles líquids en llocs tancats o de ventilació insuficient. 

Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. 

Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux. 

En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que 

ho produeixin. 

Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc manual no es 

situaran a distàncies inferiors a tres metres de la vora dels forjats, amb l'excepció dels quals 

estiguin clarament protegits (xarxes o baranes, petos de rematada, etc.). En cap concepte es 

retirarà la protecció del disc de tall, utilitzant-se a tot moment olleres de seguretat anti 

projecció de partícules. Com a norma general, s'hauran d'extreure els claus o parts 

metàl·liques clavades en l'element a tallar. 

Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, s'haurà de verificar que no hi 

ha ningú a l'altre costat de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de 

maó buit i s'assegurarà l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret. 
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Per a la utilització dels trepants portàtils i discos elèctrics es triaran sempre les broques i 

discos adequats al material a foradar, s'evitarà realitzar forats en una sola maniobra i forats o 

llimadures inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos. 

En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà casc del soldar o pantalla de mà, 

no es mirarà directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se 

soldarà en un lloc ventilat, es verificarà la inexistència de persones en l'entorn vertical de lloc 

de treball, no es deixarà directament la pinça en el terra o sobre les estructures, s'escollirà 

l'elèctrode adequada per al cordó a executar i se suspendran els treballs de soldadura amb 

vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de pluges. 

En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, 

aquestes es transportaran sobre caixes engabiades en posició vertical i lligades, no se situaran 

al terra ni en posició inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la 

flama. Si es desprenen pintures es treballarà amb mascareta protectora i es farà a l'aire lliure o 

en un local ventilat. 

2.  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ. 

2.1.  INTRODUCCIÓ. 

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma 

legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un 

adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les 

condicions de treball. 

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran 

les mesures mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre 

aquestes es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres 

de construcció. 

Per tot l'exposat, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre d'1.997 estableix les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com a tals 

qualsevol obra, pública o privada, en la qual s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria 

civil. 

L'obra en projecte referent a l'Execució d'una Xarxa d'Enllumenat Públic es troba inclosa 

en l'Annex I d'aquesta legislació, amb la classificació a) Excavació, b) Moviment de terres, c) 

Construcció, i) Condicionament o instal·lació, k) Manteniment i l) Treballs de pintura i de 

neteja. 

En tractar-se d'una obra amb les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.759,08 

euros. 
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b) La durada benvolguda és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se a cap moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum de mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del 

total dels treballadors en l'obra, és inferior a 500. 

Per tot l'indicat, el promotor estarà obligat al fet que en la fase de redacció del projecte 

s'elabori un estudi bàsic de seguretat i salut. Cas de superar-se alguna de les condicions 

citades anteriorment haurà de realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut. 

2.2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

2.2.1. Riscos més freqüents en les obres de construcció. 

Els Oficis més comuns en l'obra en projecte són els següents: 

 - Moviment de terres. Excavació de pous i rases. 

 - Farciment de terres. 

 - Encofrats. 

 - Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 

 - Treballs de manipulació del formigó. 

 - Muntatge d'estructura metàl·lica 

 - Muntatge de prefabricats. 

 - Obra de paleta. 

 - Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra. 

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els descrits a continuació: 

 - Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús 
adequat, per variació de la humitat del terreny, etc.).  

 - Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesada en general. 

 - Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a 
moviment de terres. 

 - Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils. 

   Els derivats dels treballs amb pols. 

 - Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc.). 

 - Despreniments per mal apilament de la fusta, planxes metàl·liques, etc. 

 - Talls i ferides en mans i peus, aixafaments, ensopegades i esquinços  en 
caminar sobre les bastides. 

 - Enfonsaments, trencament o rebentada d'encofrats, fallades d’estivacions. 
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 - Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, 
cremades, etc. 

 - Cossos estranys en els ulls, etc. 

 - Agressió per soroll i vibracions en tot el cos. 

 - Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja. 

 - Agressió mecànica per projecció de partícules. 

 - Cops. 

 - Talls per objectes i/o eines. 

 - Incendi i explosions. 

 - Risc per sobreesforços musculars i mals gestos. 

 - Càrrega de treball física. 

 - Deficient il·luminació. 

 - Efecte psico-fisiològic d'horaris i torn. 

2.2.2. Mesures preventives de caràcter general. 

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos (bolcada, 

atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials 

inflamables, prohibit fumar, etc.), així com les mesures preventives previstes (ús obligatori del 

casc, ús obligatori de les botes de seguretat, ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de 

seguretat, etc.). 

S'habilitaran zones o estades per a l'apilament de material i útils (ferralla, perfilaria 

metàl·lica, peces prefabricades, material elèctric, etc.). 

Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els 

elements de protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de 

cops en els peus, casc de protecció per al cap i cinturó de seguretat. 

El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant 

eslingues, i es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les 

maniobres. 

El transport d'elements pesats es farà sobre carretó de mà i així evitar sobreesforços. 

Les bastides, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball d'amplària 

no inferior a 60 cm (3 taulons travats entre si), prohibint-se la formació de bastides mitjançant 

bidons, caixes de materials, banyeres, etc. 

Es tendiran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en els quals 

enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs 

en altura. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyazzwITOAhXG6RQKHaXxBnYQjRwIBw&url=https://www.flexsol.mx/content/19-dexcell&psig=AFQjCNEYdx6MWOhJj49jqacKkFYkG1ntvw&ust=1469188791096916


 

 

Página 

22 de 29 

La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, 

delimitant les zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions 

entre màquines i equips, etc. 

L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar 

moviments forçats. 

Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan en posició 

inestable. 

S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme 

massa alt de treball. 

Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat. 

Es recomana evitar els fanguers, en prevenció d'accidents. 

S'ha de seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i 

ús correcte d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur. 

La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux. 

És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes en comprendre 

entre elles quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i 

orelleres. Es protegirà al treballador de vents mitjançant apantallaments i s'evitarà que la roba 

de treball es xopi de líquids evaporables. 

Si el treballador sofrís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la 

finalitat de disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per 

radiació, dotar al treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions 

solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de 

recuperació si les solucions anteriors no són suficients. 

L'aportació alimentària calòrica ha de ser suficient per compensar la despesa derivada 

de l'activitat i de les contraccions musculars. 

Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o 

allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició 

d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i 

recobriment o aïllament de les parts actives. 

Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les 

masses (conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius 

de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les 

condicions d'humitat i resistència de terra de la instal·lació provisional). 

Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se a 

tot moment per personal amb la suficient formació per a això. 
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2.2.3.  Mesures preventives de caràcter paticular per a cada ofici. 

Moviment de terres. Excavació de pous i rases. 

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles 

esquerdes o moviments del terreny. 

Es prohibirà l'apilament de terres o de materials a menys de dos metres de la vora de 

l'excavació, per evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més 

mitjançant una línia aquesta distància de seguretat. 

S'eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts de l'excavació que per la seva situació 

ofereixin el risc de despreniment. 

La maquinària estarà dotada d'esglaons i agafador per pujar o baixar de la cabina de 

control. No s'utilitzarà com a suport per pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i 

protectors parafangs. 

Els desplaçaments per l'interior de l'obra es realitzaran per camins senyalitzats. 

S'utilitzaran xarxes tibants o mallats electrosoldats situades sobre els talussos, amb un 

solapament mínim de 2 m. 

La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació 

no superior als 3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats. 

Es conservaran els camins de circulació interna cobrint sots, eliminant enfonsaments i 

compactant mitjançant grava. 

L'accés i sortida dels pous i rases s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en 

la part superior del pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants. 

Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., s’apuntalarà. (o encamisarà) 

el perímetre en prevenció d'esfondraments. 

S'efectuarà l'acovardeixi immediat de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les 

rases, per evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 

En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les següents 

condicions: 

Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i 

posada a terra dels cables, abans de realitzar els treballs. 

La línia elèctrica que afecta a l'obra serà desviada del seu actual traçat al limiti marcat en 

els plànols. 

La distància  de seguretat pel que fa a les línies elèctriques que creuen l'obra, queda 

fixada en 5 m., en zones accessibles durant la construcció. 

Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l'electricitat en 

proximitat amb la línia elèctrica. 
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Farciment de terres. 

Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre 

superior als seients existents a l'interior. 

Es regaran periòdicament les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 

Especialment si s'ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres. 

S'instal·larà, en la vora dels terraplens d'abocament topalls sòlids de limitació de 

recorregut per a l'abocament en reculada. 

Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. entorn de les 

compactadores i piconadores en funcionament.  

Els vehicles de compactació i piconat, aniran proveïts de cabina de seguretat de 

protecció en cas de bolcada. 

Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 

Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de 

fusta capa a capa, evitant-se les altures de les piles superiors a l'1'50 m. 

S'efectuarà un escombrada diària de puntes, filferros i retalls de ferralla entorn del banc 

(o bancs, cavallets, etc.) de treball. 

Queda prohibit el transport aeri d'estructures de pilars en posició vertical.  

Es prohibeix grimpar per les armadures en qualsevol cas. 

Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals, sense abans estar correctament 

instal·lades les xarxes de protecció. 

S'evitarà, en tant que sigui possible, caminar pels encofrats de jàsseres o bigues. 

Treballs de manipulació del formigó. 

S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en evitació de 

bolcades. 

Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. de la vora de 

l'excavació. 

Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua 

que ho sustenta. 

Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats, ni els apuntalament. 

La canonada de la bomba de formigonar, es recolzarà sobre cavallets, es travaran  les 

parts susceptibles de moviment. 

Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es formigona, 

s'establiran plataformes de treball mòbils formades per un mínim de tres taulons, que es 

disposaran perpendicularment a l'eix de la rasa o sabata. 
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Muntatge d'elements metàl·lics. 

Els elements metàl·lics (bàculs, pals, etc.) s'apilaran ordenadament sobre dorments de 

fusta de suport de càrregues, establint capes fines a una altura no superior a l'1'50 m. 

Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l'interior d'una guindola de 

soldador, proveïda d'una barana perimetral d'1 m. d'altura formada per passamans, barra 

intermèdia i roda peu. El soldador, a més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de 

seguretat, o a argolles soldades a aquest efecte en la perfilaria. 

Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 

L'ascens o descens, es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de sabates 

antilliscants i ganxos de penjari immobilitzar disposats de tal forma que sobrepassi l'escala 1 

m. l'altura de desembarcament. 

El risc de caiguda al buit  es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de seguretat (o de 

safata). 

Muntatge de prefabricats. 

El risc de caiguda des d'altura, s'evitarà realitzant els treballs de recepció i instal·lació del 

prefabricat des de l'interior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm., 

d'altura, formades per passamans, llistó intermedi i roda peu de 15 cm., sobre bastides 

(metàl·lics, tubulars de cavallets). 

Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del 

risc de desplomi. 

Els prefabricats s'apilaran en posició horitzontal sobre dorments disposats per capes de 

tal forma que no es malmetin els elements d'enganxar per la seva elevació. 

Es paralitzaran treballs d'instal·lació dels prefabricats sota règim de vents superiors a 60 

Km/h. 

Obra de paleta. 

Els enderrocs i rebles s'evacuaran diàriament, per evitar el risc de trepitjades sobre 

materials. 

Pintura i vernissos. 

Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els 

recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes 

tòxiques o explosives. 

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs propers als talls en els quals 

s'emprin pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió o d'incendi. 

Es posaran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de l'estructura, per evitar el risc 

de caiguda des d'altures. 
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Es prohibeix la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament (ponts grua per 

exemple) durant les operacions de pintura de carrils, suports, topalls, baranes, etc., en 

prevenció d'atrapaments o caigudes des d'altura. 

Instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció 

dels riscos per muntatges incorrectes. 

El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de 

suportar. 

Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. No s'admetran 

trams defectuosos. 

La distribució general des del quadre general d'obra als quadres secundaris, s'efectuarà 

mitjançant mànega elèctrica anti humitat. 

L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs per 

als vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions 

normalitzades estances anti humitat. 

El allargaments elèctrics per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses 

pel terra, però acostades als paraments verticals. 

Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta 

d'entrada amb pany de seguretat. 

Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments 

verticals o bé a "peus drets" ferms. 

Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una 

banqueta de maniobra o catifa aïllant. 

Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades 

blindades per a intempèrie. 

La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els 

contactes elèctrics directes. 

Els interruptors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats: 

300 mA.. Alimentació a la maquinària. 

30 mA..  Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 

30 mA..  Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat. 

Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
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El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. 

El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es 

prohibeix expressament utilitzar-ho per a altres usos. 

La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma: 

Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta 

dotada de ganxo de penjar a la paret, mànega anti humitat amb clavilla de connexió 

normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24 V. 

La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la 

superfície de suport dels operaris en el lloc de treball. 

La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de 

disminuir ombres. 

Les zones de pas de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 

No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.  

No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden 

pelar-se i produir accidents. 

No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements 

longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables). La inclinació 

de la peça pot arribar a produir el contacte elèctric. 

2.2.4.  Disposicions específiques de segueretat i salut durant l’execució de les 
obres. 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 

treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic 

competent integrat en la direcció facultativa. 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran 

assumides per la direcció facultativa. 

En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de 

seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes en l'estudi desenvolupat en el projecte, en funció del seu propi sistema 

d'execució de l'obra. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 

laboral competent. 
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3.  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 

UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL. 

3.1. INTRODUCCIÓ. 

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos 

bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la 

salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 

Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures 

mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es 

troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors en el treball d'equips de 

protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la 

seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant la utilització de 

mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització en el treball. 

3.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI. 

Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es 

desenvolupen. 

3.2.1. Protector del cap. 

 Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la finalitat 
de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics. 

 Protectors auditius acoblables als cascos de protecció. 

 Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols. 

 Mascareta antipols amb filtres protectors. 

 Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica. 

3.2.2. Protector de mans i braços. 

 Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions). 

 Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó. 

 Guants dielèctrics per a B.T. 

 Guants de soldador. 

 Canelleres. 

 Mànec aïllant de protecció en les eines. 
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3.2.3. Protectors de peus i cames. 

 Calçat proveït de sola i capdavantera de seguretat contra les agressions mecàniques. 

 Botes dielèctriques per a B.T. 

 Botes de protecció impermeables. 

 Polaines de soldador. 

 Genolleres. 

3.2.4. Protectors del cos. 

 Crema de protecció i pomades. 

 Armilles, jaquetes i davantals de cuir per a protecció de les agressions mecàniques. 

 Vestit impermeable de treball. 

 Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A. 

 Faixes i cinturons anti vibracions. 

 Perxa de B.T. 

 Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T. 

 Llanterna individual de situació. 

 Comprovador de tensió. 
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3. PRESSUPOSTOS I AMIDAMENTS. 

3.1. AMIDAMENTS. 

3.2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

3.3. QUADRE PREUS Nº 1. 

3.4. Quadre de Preus Nº 2.  

3.5. PRESSUPOST PER CAPITOLS. 

3.6. RESUM PEM, DG, BI i PEC. 

3.7. PRESSUPOST PER NATURALESA. 

3.8. PRESSUPOST PERCENTUAL PER CAPÍTOLS. 
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Amidament



1.1 DESCONECIÓ INSTAL.LACIÓ EXISTENT
1.1.1 Desmuntar ut Desmuntatge llumeneres actuals  i transport a abocador o lloc d'acopi. La

linies quedaran en tensió per donar suministre a les llumeneres que no es
canvien.

Total ut............: 12,000

Projecte Enllumenat Urbanització Les Guilleries Viladrau Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 ACTUACIONS PRÈVIES

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total



2.1 MOVIMENTE DE TERRES
2.1.1 Rasa_Terra m3 Excavació de rases en terra per a instal·lacions d'enllumenat públic fins a

80cm de fondària dins de nucli urbà, en tot tipus de terreny i acabat jardí o
terra, inclús roca, amb mitjans mecànics adients, incloent refinats,
esgotaments i estrebades si calen. Inclòs reblert compactat de rasa amb
productes tolerables procedents de la pròpia excavació, estès en capes
inferiors a 25 cm i compactat al 98% PM, sorra col·locada en rasa per a
protecció del conducte, amb estesa i anivellació. S'inclou detecció prèvia de
serveis i la seva reposició.

2 25,000 0,400 0,600 12,000Rasa de quadre general a
llumenera 1 [A*B*C*D]

Total m3............: 12,000

2.1.2 Base_Formigo m3 Excavació de rassa en terra de 80 cm de fondària i 60x60cm  en tot tipus de
terreny i  reomplanat amb formigó i 4 perns de M16 o els que correpongui per
conexió de fanal solar.

Total m3............: 13,000

2.1.3 Base_FormigoP m3 Excavació de rassa en terra de 100 cm de fondària i 50x50cm  en tot tipus de
terreny i  reomplanat amb formigó de densitat 200 kg/m3 com a mínim.

Total m3............: 1,000
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3.1 ESCOMESA
3.1.1 SuportXarxaAeria ut Partida alçada peñ subministrament i col·locació de suport  d'acer de 101,6 mm

(4") i espesor de paret > 3,5 mm.
Cable trenat de la conexió de servei ( a instal.lar per Endesa)
Pinça d'ancoratge (a instal.lar per Endesa)
Ganxo espiral obert galvanitzat en calent.
Cable RZ 0,6/1KV Al 4x25 mm2.
Tub de protecció, rígid corbable en calent, de M40 i RI codi 3 (mínim)
S'uneix a la CPM mitjançant premsaestopes o con elàstic.
Grapes de Subjecció del yub (cada 35 mm) d'acer inoxidable o acer galvanitzat.
CPM permanenment accesible.
Premsaestopes aïllat o con elàstic.
Suport d'acer

Total ut............: 1,000

3.2 INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA
3.2.1 QUADRE DE MESURA I PROTECCIÓ
3.2.1.1 CITI10CS Subministrament i instal.lació Armari CITI 10 CS

4 sortides d'enllumeat. Diferencial instantani i Telecontrol.
Armari amb dues portes i dimensions 1350x1700x320mm. 
Material Xapa en acer inoxidable AISI304 pintat amb color RAL7032
Armari a una cara. Posterior cega.
Mòdul d'abonat i escomesa independents.
Tancaments antivandàlics de triple acció.
Escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica ENDESA.
Caixa de seccionamient CS160 normalitzada.
CGP-7-160A BUC00
Muntatge sobre caixes doble aïllament. Conjunt IP65 IK10.
Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
4 Sortides protegides per magnetotérmico IV corba "C" i 
Diferencial instantani 300 mA classe A.

Total ............: 1,000

3.2.2 INSTAL.LACIÓ DE TERRA
3.2.2.1 Pressa_Terra ut Subministrament i col.locació piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment

de coure, de 2000 mm de llargaria de 14,6 mm de diametre, 300 micres i
clavada a terra, inclos p.p. elements connexio i 1,50 m de cable de coure
VV-06/1KV unipolar de 1x16 mm2 connectat a suport lluminaria i sota tub de
75mm de PE

Total ut............: 3,000

3.2.2.2 Cu_1x35 m Subministra i instal.lació conductor de Coure nu 1x35mm2 muntat dins rasa,
amb p.p. connectors a piquetes, tubs metàl·lics,columnes lluminàries i altres
elements de la instal·lació

Total m............: 50,000

3.2.3 CANALITZACIONS PRINCIPALS
3.2.3.1 Canal_110mm ml Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat exterior i llis interior de

POLIETILE de 110 mm. de diàmetre amb cinta senyalitzador a, col·locat dins de
rasa i filferro fiador

Total ml............: 50,000

3.2.3.2 Arqueta ud Construcció d'arqueta de pas o registre de 40x40x100 cm. amb maó perforat de
10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre
base de formigó, inclús marc i tapa de fosa dúctil classe C-250.

Total ud............: 1,000

3.2.4 LINIES DISTRIBUCIÓ
3.2.4.1 VVK_4x6 m Conductor de coure per a enllumenat públic de (4x6) mm2 amb aillament tipus

VV-0,6/1 kV, per canalitzat sota tub de PE en montatge soterrat, amb elements
de connexió, instal.lat, transport i connectat

Total m............: 50,000
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3.2.4.4 3.2.5.6 m Subministrament i col.locació de conductor de coure tripolar de 3x2.5 mm2.,
segons UNE VV 0.6/1 KV. Interior columnes i bàculs

6 6,000Metres cable làmpara 1 [A]
6 6,000Meres cable làmpara 2 [A]
6 6,000Metres cable làmpara 3 [A]

Total m............: 18,000

3.3 GESTIO I CONTROL ENLLUMENAT
3.3.1 1100 ud Sistema de Telegestió 

Subministra i instal·lació de sistema de tele gestió d'enllumenat  preparat per a
connexió web amb informació a temps reial, actuació remota a nivell de línies,
consulta d’històrics, informes d'alarma, SMS o e-mail, amb 3 nivells d'usuaris,
inclourà contacte per a porta quadre elèctric, i senyals de cada diferencial i
magneto tèrmic de cada una de les línies d'enllumenat. Antena i mòduls GSM
inclòs.
El sistema de tele gestió haurà de tenir com a mínim les següents
funcionalitats:
Subministra  i instal·lació de tots els equips necessaris per realitzar totes les
funcionalitats de gestió i control i les seves proteccions.
Aquest podran anar dins del quadre d'enllumenat o dins d'un altre armari en
cas de que no hi hagués espai. La protecció haurà de ser IP66 IK09 amb clau
JIS.
EL preu haurà d'incloure la despesa de comunicacions 3G  o Wifi i els equips 
necessaris.
El sistema haurà de poder visualitzar els consums d'energia activa i reactiva
del quadre de forma remota i hauran de quedar registrats.
El preu també ha d'incloure el software i copies de seguretat del sistema
durant dos anys.
En cas d'utilitzar un software de gestió tipus  SAS (Software as a Service)  la
partida inclourà el preu durant 2 anys amb el registre de com a mínim 3
variables per quadre. 
El software s'ha de poder visualitzar via WEB.
Els equips de hardware mínims necessaris seran
Rellotge astronòmic.
Analitzador de xarxa.
Data logger.
Comunicacions Modbus RS485
Telecontrol  mínim de 4 línies d'enllumenat pe equip 
S'hauran de poder visualitzar i/oi rebre un missatge per correu electrònic o
SMS de les següents alarmes:
•    Protecció elèctrica dispar magneto tèrmic i/o diferencial.
•    Aquestes senyals  hauran d'estar cablejades i funcionant correctament.
•    Sobre consum o subconsum.

Total ud............: 1,000

3.4 PROTECCIONS SOBRETENSIONS
3.4.1 1200 ud Equip de protecció de sobretensions transitòries  

Instal.lació d'un equip per fase.
Substitució individual.
Proteccio minima 5 KV, 20 KA
Temps de resposta < 25 ns.
Indicador d'estat verd/vermell.

Total ud............: 1,000

3.4.2 1201 ud Equip de protecció de sobretensions permanents

Protector sobretensión 40kA, protección 2,3kV, 1 polo

Subministra i instal·lació d'un equip de de protecció de sobretensions
transitòries  i permanents. Protegeix les línies de les llumeneres de
sobretensions transitòries degudes a llamps, curtcircuits a la línia

Total ud............: 1,000

3.5 ENLLUMENAT LED CONVENCIONAL
3.5.1 PB_1022 m Subministrament i col.locació de llumenera LED

Total m............: 3,000
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3.5.2 PB_ICAP60PP ud Subministrament i col·locació de bàcul d'acer galvanitzat, de 6 m. d'alçària,
sobre dau de formigó.

Total ud............: 3,000

3.6 ENLLUMENAT SOLAR
3.6.1 Farola_Solar ud Subministra i instal.lació Farola Solar Benito 5-6 m RAL 7040 250 Wp

Columna fabricada en acer S-235 JR, galvanitzada i acabada en color gris.
Estrutura formada amb porta de registre i fuste amb braç de diàmetre 60 per
instal.lar lluminària amb entrada lateral.
Incorporar dues bateries de gel de 12V-75Ah que han de conectar-es en serie,
de forma que el sistema treballa a 24 V
Mòdul Fotovoltaic Cristali de 250 Wp i regilador de càrrega per facilitar tasques
de manteniment i programació sense necessitat de maquinaria  d'elevació.
Unicament es poden instal.lar llumeneres LED amb alimentació d'entrada
24VDC

Total ud............: 12,000

3.7 RETROFIT
3.7.1 PB_1301 ud Subministra i instal·lació  sistema Retrofit B_Flex LED 35w per Ambiental

urbana  o similar
Desmuntatge de llumeneres existents d'enllumenat públic amb càrrega i
transport a abocador o lloc d’ acopi.
Les llumeneres han de complir amb el requeriments tècnics exigibles en
tecnologia LED d’enllumenat exterior que marca el IDAE i el Comitè Espanyol
d’il·luminació.
Subministra i instal·lació de llumenera LED amb les següents característiques.
Característiques generals mòdul
•    Mòdul B-Flex estanc IP67
•    3000K T3 Aïllament  elèctric Classe II o equivalent.
•    Dissipador  d’alumini.
•    Flux Lluminós lluminària 3758 lm o superior.
•    Rendiment lumínic de 100 lúmens/w  com a mínim.
•    Potència del mòdul 35W.
•    Mides 180x180x105 o similar.
•    Temperatura de color de 3000K.
•    Rendiment Cromàtic mínim de 70.
•    Estanqueïtat IP66 IK09.
•    Connexió directe amb 4 cargols M4 amb disponibilitat de placa de suport.
•    Garantia del conjunt 10 anys  100.000 hores de funcionament.
•    Factor de potència superior a 0,9.
Característiques  del driver
•    Possibilitat de programació  amb 3 nivells de potència com a mínim i
disposar de comunicacions 0-10 V i/o Dali.
•    Protecció de sobretensions transitòries  de 10KV o superior.
•    Sensor NTC per control de la temperatura.
Característiques de l’òptica
•    Distribució de l'òptica simètrica tipus T3 per il·luminació urbana.
•    Difusor de vidre temperat.
Característiques del LED.
•    Nº de LED mínim 16.
Vida útil L70 B10  100.000 h a -20ºC<TC< 75º C

Total ud............: 1,000
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Annex de justificació de preus



1 1100 ud Sistema de Telegestió 
Subministra i instal·lació de sistema de tele
gestió d'enllumenat  preparat per a connexió
web amb informació a temps reial, actuació
remota a nivell de línies, consulta
d’històrics, informes d'alarma, SMS o e-mail,
amb 3 nivells d'usuaris, inclourà contacte
per a porta quadre elèctric, i senyals de
cada diferencial i magneto tèrmic de cada una
de les línies d'enllumenat. Antena i mòduls
GSM inclòs.
El sistema de tele gestió haurà de tenir com
a mínim les següents funcionalitats:
Subministra  i instal·lació de tots els
equips necessaris per realitzar totes les
funcionalitats de gestió i control i les
seves proteccions.
Aquest podran anar dins del quadre
d'enllumenat o dins d'un altre armari en cas
de que no hi hagués espai. La protecció haurà
de ser IP66 IK09 amb clau JIS.
EL preu haurà d'incloure la despesa de
comunicacions 3G  o Wifi i els equips 
necessaris.
El sistema haurà de poder visualitzar els
consums d'energia activa i reactiva del
quadre de forma remota i hauran de quedar
registrats.
El preu també ha d'incloure el software i
copies de seguretat del sistema durant dos
anys.
En cas d'utilitzar un software de gestió
tipus  SAS (Software as a Service)  la
partida inclourà el preu durant 2 anys amb el
registre de com a mínim 3 variables per
quadre. 
El software s'ha de poder visualitzar via
WEB.
Els equips de hardware mínims necessaris
seran
Rellotge astronòmic.
Analitzador de xarxa.
Data logger.
Comunicacions Modbus RS485
Telecontrol  mínim de 4 línies d'enllumenat
pe equip 
S'hauran de poder visualitzar i/oi rebre un
missatge per correu electrònic o SMS de les
següents alarmes:
•    Protecció elèctrica dispar magneto
tèrmic i/o diferencial.
•    Aquestes senyals  hauran d'estar
cablejades i funcionant correctament.
•    Sobre consum o subconsum.

Sense descomposició 2.441,667
2,000 % Costos indirectes 2.441,667 48,833

Total per ud ............: 2.490,50
Són DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS per ud.
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2 1200 ud Equip de protecció de sobretensions
transitòries  
Instal.lació d'un equip per fase.
Substitució individual.
Proteccio minima 5 KV, 20 KA
Temps de resposta < 25 ns.
Indicador d'estat verd/vermell.

Sense descomposició 122,108
2,000 % Costos indirectes 122,108 2,442

Total per ud ............: 124,55
Són CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS per ud.

3 1201 ud Equip de protecció de sobretensions
permanents

Protector sobretensión 40kA, protección
2,3kV, 1 polo

Subministra i instal·lació d'un equip de de
protecció de sobretensions transitòries  i
permanents. Protegeix les línies de les
llumeneres de sobretensions transitòries
degudes a llamps, curtcircuits a la línia

Sense descomposició 110,010
2,000 % Costos indirectes 110,010 2,200

Total per ud ............: 112,21
Són CENT  DOTZE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per ud.

4 3.2.5.6 m Subministrament i col.locació de conductor de
coure tripolar de 3x2.5 mm2., segons UNE VV
0.6/1 KV. Interior columnes i bàculs

mo0001 0,079 h 22,910 1,81Oficial 1ª Instal.lador
electricista

mo0002 0,078 h 19,640 1,53Ajudant Instal.lador
electricista

E03_060 1,000 ml 1,108 1,11Conductor Cu Tripolar 3X2.5
mm2 VV 0,6/1KV

2,000 % Costos indirectes 4,450 0,090

Total per m ............: 4,54
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m.

5 Arqueta ud Construcció d'arqueta de pas o registre de
40x40x100 cm. amb maó perforat de 10x14x29
cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament
interior lliscat, sobre base de formigó,
inclús marc i tapa de fosa dúctil classe
C-250.

mo0011 1,884 h 22,910 43,16Oficial 1ª paleta
mo0012 1,884 h 18,850 35,51Manobre
X1100 0,040 m3 51,002 2,04FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I
X1200 0,010 m3 86,907 0,87MORTER DE C.P. M-5a (1:6)
X1030 1,000 ud 32,706 32,71MARC I TAPA REGISTRE FOSA

40X40
X1040 60,000 ud 0,327 19,62MAO PERFORAT 10x14x29

2,000 % Costos indirectes 133,910 2,680

Total per ud ............: 136,59
Són CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS per ud.
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6 Base_Form… m3 Excavació de rassa en terra de 80 cm de
fondària i 60x60cm  en tot tipus de terreny i
reomplanat amb formigó i 4 perns de M16 o els
que correpongui per conexió de fanal solar.

mo0011 0,250 h 22,910 5,73Oficial 1ª paleta
mo0012 0,250 h 18,850 4,71Manobre
m0020 0,140 h 35,854 5,02Camió mitjà 10/12 Tn
m0031 0,100 h 61,761 6,18Retroexcavadora amb  martell

trencador
m0040 0,250 h 17,225 4,31Compressor i 2 martells

Neumàtics
X1100 0,288 m3 51,002 14,69FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I

2,000 % Costos indirectes 40,640 0,810

Total per m3 ............: 41,45
Són QUARANTA-U EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
m3.

7 Base_Form… m3 Excavació de rassa en terra de 100 cm de
fondària i 50x50cm  en tot tipus de terreny i
reomplanat amb formigó de densitat 200 kg/m3
com a mínim.

mo0011 0,250 h 22,910 5,73Oficial 1ª paleta
mo0012 0,250 h 18,850 4,71Manobre
m0020 0,140 h 35,854 5,02Camió mitjà 10/12 Tn
m0031 0,100 h 61,761 6,18Retroexcavadora amb  martell

trencador
m0040 0,250 h 17,225 4,31Compressor i 2 martells

Neumàtics
X1100 0,250 m3 51,002 12,75FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I

2,000 % Costos indirectes 38,700 0,770

Total per m3 ............: 39,47
Són TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per
m3.

8 Canal_110… ml Subministrament i col·locació de tub flexible
corrugat exterior i llis interior de
POLIETILE de 110 mm. de diàmetre amb cinta
senyalitzador a, col·locat dins de rasa i
filferro fiador

mo0001 0,024 h 22,910 0,55Oficial 1ª Instal.lador
electricista

mo0002 0,016 h 19,640 0,31Ajudant Instal.lador
electricista

X1001 1,000 ml 0,193 0,19Cinta Senyalitzadora de
plàstic

X1010 1,000 ml 1,429 1,43Tub Flexible PE 110 mm
2,000 % Costos indirectes 2,480 0,050

Total per ml ............: 2,53
Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per ml.
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9 CITI10CS Subministrament i instal.lació Armari CITI 10
CS
4 sortides d'enllumeat. Diferencial
instantani i Telecontrol.
Armari amb dues portes i dimensions
1350x1700x320mm. 
Material Xapa en acer inoxidable AISI304
pintat amb color RAL7032
Armari a una cara. Posterior cega.
Mòdul d'abonat i escomesa independents.
Tancaments antivandàlics de triple acció.
Escomesa normalitzada per la Companyia
Elèctrica ENDESA.
Caixa de seccionamient CS160 normalitzada.
CGP-7-160A BUC00
Muntatge sobre caixes doble aïllament.
Conjunt IP65 IK10.
Interruptor general automàtic i interruptor
manual de maniobra M-o-A.
4 Sortides protegides per magnetotérmico IV
corba "C" i 
Diferencial instantani 300 mA classe A.

Sense descomposició 3.417,078
2,000 % Costos indirectes 3.417,078 68,342

Total per  ............: 3.485,42
Són TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS per .

10 Cu_1x35 m Subministra i instal.lació conductor de Coure
nu 1x35mm2 muntat dins rasa, amb p.p.
connectors a piquetes, tubs
metàl·lics,columnes lluminàries i altres
elements de la instal·lació

mo0001 0,050 h 22,910 1,15Oficial 1ª Instal.lador
electricista

mo0002 0,050 h 19,640 0,98Ajudant Instal.lador
electricista

E03_050 1,000 ml 1,160 1,16Conductor Cu Nu 1x35 mm
2,000 % Costos indirectes 3,290 0,070

Total per m ............: 3,36
Són TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.

11 Desmuntar ut Desmuntatge llumeneres actuals  i transport a
abocador o lloc d'acopi. La linies quedaran
en tensió per donar suministre a les
llumeneres que no es canvien.

mo0002 0,194 h 19,640 3,81Ajudant Instal.lador
electricista

mo0001 0,195 h 22,910 4,47Oficial 1ª Instal.lador
electricista

m0011 0,100 h 41,977 4,20Camió Grua
2,000 % Costos indirectes 12,480 0,250

Total per ut ............: 12,73
Són DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per ut.
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12 Farola_So… ud Subministra i instal.lació Farola Solar
Benito 5-6 m RAL 7040 250 Wp
Columna fabricada en acer S-235 JR,
galvanitzada i acabada en color gris.
Estrutura formada amb porta de registre i
fuste amb braç de diàmetre 60 per instal.lar
lluminària amb entrada lateral.
Incorporar dues bateries de gel de 12V-75Ah
que han de conectar-es en serie, de forma que
el sistema treballa a 24 V
Mòdul Fotovoltaic Cristali de 250 Wp i
regilador de càrrega per facilitar tasques de
manteniment i programació sense necessitat de
maquinaria  d'elevació. Unicament es poden
instal.lar llumeneres LED amb alimentació
d'entrada 24VDC

mo0001 2,355 h 22,910 53,95Oficial 1ª Instal.lador
electricista

mo0002 2,355 h 19,640 46,25Ajudant Instal.lador
electricista

m0010 3,000 h 35,676 107,03Camió Cistella Elevador 9 m
B_Solar_34W 1,000 ud 2.062,085 2.062,09Llumenera Solar Ellium Mini

34W 3000K o ambar T3 24 DC
X1100 0,288 m3 51,002 14,69FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I

2,000 % Costos indirectes 2.284,010 45,680

Total per ud ............: 2.329,69
Són DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per ud.

13 PB_1022 m Subministrament i col.locació de llumenera
LED

mo0001 0,195 h 22,910 4,47Oficial 1ª Instal.lador
electricista

mo0002 0,194 h 19,640 3,81Ajudant Instal.lador
electricista

E03_060 7,000 ml 1,108 7,76Conductor Cu Tripolar 3X2.5
mm2 VV 0,6/1KV

B_1022 1,000 ud 199,407 199,41Ellium Mini35 W ILLI01634121
16LED

B_1020_A 1,000 ut 10,991 10,99Ròtula  Fixació Post Top
2,000 % Costos indirectes 226,440 4,530

Total per m ............: 230,97
Són DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
per m.
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14 PB_1301 ud Subministra i instal·lació  sistema Retrofit
B_Flex LED 35w per Ambiental urbana  o
similar
Desmuntatge de llumeneres existents
d'enllumenat públic amb càrrega i transport a
abocador o lloc d’ acopi.
Les llumeneres han de complir amb el
requeriments tècnics exigibles en tecnologia
LED d’enllumenat exterior que marca el IDAE i
el Comitè Espanyol d’il·luminació.
Subministra i instal·lació de llumenera LED
amb les següents característiques.
Característiques generals mòdul
•    Mòdul B-Flex estanc IP67
•    3000K T3 Aïllament  elèctric Classe II o
equivalent.
•    Dissipador  d’alumini.
•    Flux Lluminós lluminària 3758 lm o
superior.
•    Rendiment lumínic de 100 lúmens/w  com a
mínim.
•    Potència del mòdul 35W.
•    Mides 180x180x105 o similar.
•    Temperatura de color de 3000K.
•    Rendiment Cromàtic mínim de 70.
•    Estanqueïtat IP66 IK09.
•    Connexió directe amb 4 cargols M4 amb
disponibilitat de placa de suport.
•    Garantia del conjunt 10 anys  100.000
hores de funcionament.
•    Factor de potència superior a 0,9.
Característiques  del driver
•    Possibilitat de programació  amb 3
nivells de potència com a mínim i disposar de
comunicacions 0-10 V i/o Dali.
•    Protecció de sobretensions transitòries 
de 10KV o superior.
•    Sensor NTC per control de la
temperatura.
Característiques de l’òptica
•    Distribució de l'òptica simètrica tipus
T3 per il·luminació urbana.
•    Difusor de vidre temperat.
Característiques del LED.
•    Nº de LED mínim 16.
Vida útil L70 B10  100.000 h a -20ºC<TC< 75º
C

mo0001 0,500 h 22,910 11,46Oficial 1ª Instal.lador
electricista

mo0002 0,500 h 19,640 9,82Ajudant Instal.lador
electricista

m0010 0,250 h 35,676 8,92Camió Cistella Elevador 9 m
B_1301 1,000 ud 206,472 206,47ILBM016 332 21 Sistema

Retrofit B_Flex Estanc IP67
LED 35w per Ambiental urbana 
o similar

B_2000 1,000 ud 25,122 25,12Placa Adapatació mòdul B-Flex
IP66 a llum existent

2,000 % Costos indirectes 261,790 5,240

Total per ud ............: 267,03
Són DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS
per ud.
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15 PB_ICAP60… ud Subministrament i col·locació de bàcul d'acer
galvanitzat, de 6 m. d'alçària, sobre dau de
formigó.

mo0001 1,000 h 22,910 22,91Oficial 1ª Instal.lador
electricista

mo0002 1,000 h 19,640 19,64Ajudant Instal.lador
electricista

m0011 0,500 h 41,977 20,99Camió Grua
ICAP60PP 1,000 ud 197,052 197,05Columna Troncocònica d'acer

galvanitzat de 6 m alçada
ICAP_Accesoris 1,000 ud 10,991 10,99Accesoris Muntatge Columna

Troncocònica
2,000 % Costos indirectes 271,580 5,430

Total per ud ............: 277,01
Són DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB U CÈNTIM per
ud.

16 Pressa_Te… ut Subministrament i col.locació piqueta de
connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargaria de 14,6 mm de
diametre, 300 micres i clavada a terra,
inclos p.p. elements connexio i 1,50 m de
cable de coure VV-06/1KV unipolar de 1x16 mm2
connectat a suport lluminaria i sota tub de
75mm de PE

mo0001 0,195 h 22,910 4,47Oficial 1ª Instal.lador
electricista

mo0002 0,195 h 19,640 3,83Ajudant Instal.lador
electricista

E98_002 1,000 ut 7,340 7,34Piqueta 14, 6mm diametre 2 m
d'allargada

E98_003 1,000 ut 22,200 22,20Caixa Seccionament de Terra
E99_202 1,500 ml 1,044 1,57Tub Flexible PE 75 mm
E03_040 1,500 ml 1,928 2,89Conductor 1x16mm2  RV-K 0,6/1

KV
2,000 % Costos indirectes 42,300 0,850

Total per ut ............: 43,15
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per ut.

17 Rasa_Terra m3 Excavació de rases en terra per a
instal·lacions d'enllumenat públic fins a
80cm de fondària dins de nucli urbà, en tot
tipus de terreny i acabat jardí o terra,
inclús roca, amb mitjans mecànics adients,
incloent refinats, esgotaments i estrebades
si calen. Inclòs reblert compactat de rasa
amb productes tolerables procedents de la
pròpia excavació, estès en capes inferiors a
25 cm i compactat al 98% PM, sorra col·locada
en rasa per a protecció del conducte, amb
estesa i anivellació. S'inclou detecció
prèvia de serveis i la seva reposició.

mo0011 0,500 h 22,910 11,46Oficial 1ª paleta
mo0012 0,500 h 18,850 9,43Manobre
m0020 0,140 h 35,854 5,02Camió mitjà 10/12 Tn
m0031 0,100 h 61,761 6,18Retroexcavadora amb  martell

trencador
m0040 0,250 h 17,225 4,31Compressor i 2 martells

Neumàtics
2,000 % Costos indirectes 36,400 0,730

Total per m3 ............: 37,13
Són TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m3.
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18 SuportXar… ut Partida alçada peñ subministrament i
col·locació de suport  d'acer de 101,6 mm
(4") i espesor de paret > 3,5 mm.
Cable trenat de la conexió de servei ( a
instal.lar per Endesa)
Pinça d'ancoratge (a instal.lar per Endesa)
Ganxo espiral obert galvanitzat en calent.
Cable RZ 0,6/1KV Al 4x25 mm2.
Tub de protecció, rígid corbable en calent,
de M40 i RI codi 3 (mínim)
S'uneix a la CPM mitjançant premsaestopes o
con elàstic.
Grapes de Subjecció del yub (cada 35 mm)
d'acer inoxidable o acer galvanitzat.
CPM permanenment accesible.
Premsaestopes aïllat o con elàstic.
Suport d'acer

Sense descomposició 283,353
2,000 % Costos indirectes 283,353 5,667

Total per ut ............: 289,02
Són DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per ut.

19 VVK_4x6 m Conductor de coure per a enllumenat públic de
(4x6) mm2 amb aillament tipus VV-0,6/1 kV,
per canalitzat sota tub de PE en montatge
soterrat, amb elements de connexió,
instal.lat, transport i connectat

mo0001 0,030 h 22,910 0,69Oficial 1ª Instal.lador
electricista

mo0002 0,030 h 19,640 0,59Ajudant Instal.lador
electricista

E03_005 1,000 m 2,682 2,68Conductor Cu Tetrapolar 4X6
mm2

2,000 % Costos indirectes 3,960 0,080

Total per m ............: 4,04
Són QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m.
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Quadre de preus nº 1

1 ud Sistema de Telegestió 
Subministra i instal·lació de sistema de
tele gestió d'enllumenat  preparat per a
connexió web amb informació a temps reial,
actuació remota a nivell de línies,
consulta d’històrics, informes d'alarma,
SMS o e-mail, amb 3 nivells d'usuaris,
inclourà contacte per a porta quadre
elèctric, i senyals de cada diferencial i
magneto tèrmic de cada una de les línies
d'enllumenat. Antena i mòduls GSM inclòs.
El sistema de tele gestió haurà de tenir
com a mínim les següents funcionalitats:
Subministra  i instal·lació de tots els
equips necessaris per realitzar totes les
funcionalitats de gestió i control i les
seves proteccions.
Aquest podran anar dins del quadre
d'enllumenat o dins d'un altre armari en
cas de que no hi hagués espai. La protecció
haurà de ser IP66 IK09 amb clau JIS.
EL preu haurà d'incloure la despesa de
comunicacions 3G  o Wifi i els equips 
necessaris.
El sistema haurà de poder visualitzar els
consums d'energia activa i reactiva del
quadre de forma remota i hauran de quedar
registrats.
El preu també ha d'incloure el software i
copies de seguretat del sistema durant dos
anys.
En cas d'utilitzar un software de gestió
tipus  SAS (Software as a Service)  la
partida inclourà el preu durant 2 anys amb
el registre de com a mínim 3 variables per
quadre. 
El software s'ha de poder visualitzar via
WEB.
Els equips de hardware mínims necessaris
seran
Rellotge astronòmic.
Analitzador de xarxa.
Data logger.
Comunicacions Modbus RS485
Telecontrol  mínim de 4 línies d'enllumenat
pe equip 
S'hauran de poder visualitzar i/oi rebre un
missatge per correu electrònic o SMS de les
següents alarmes:
•    Protecció elèctrica dispar magneto
tèrmic i/o diferencial.
•    Aquestes senyals  hauran d'estar
cablejades i funcionant correctament.
•    Sobre consum o subconsum. 2.490,50 DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
2 ud Equip de protecció de sobretensions

transitòries  
Instal.lació d'un equip per fase.
Substitució individual.
Proteccio minima 5 KV, 20 KA
Temps de resposta < 25 ns.
Indicador d'estat verd/vermell. 124,55 CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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3 ud Equip de protecció de sobretensions
permanents

Protector sobretensión 40kA, protección
2,3kV, 1 polo

Subministra i instal·lació d'un equip de de
protecció de sobretensions transitòries  i
permanents. Protegeix les línies de les
llumeneres de sobretensions transitòries
degudes a llamps, curtcircuits a la línia 112,21 CENT  DOTZE EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
4 m Subministrament i col.locació de

conductor de coure tripolar de 3x2.5 mm2.,
segons UNE VV 0.6/1 KV. Interior columnes i
bàculs 4,54 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
5 ud Construcció d'arqueta de pas o registre

de 40x40x100 cm. amb maó perforat de
10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb
acabament interior lliscat, sobre base de
formigó, inclús marc i tapa de fosa dúctil
classe C-250. 136,59 CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
6 m3 Excavació de rassa en terra de 80 cm de

fondària i 60x60cm  en tot tipus de terreny
i  reomplanat amb formigó i 4 perns de M16
o els que correpongui per conexió de fanal
solar. 41,45 QUARANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
7 m3 Excavació de rassa en terra de 100 cm de

fondària i 50x50cm  en tot tipus de terreny
i  reomplanat amb formigó de densitat 200
kg/m3 com a mínim. 39,47 TRENTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
8 ml Subministrament i col·locació de tub

flexible corrugat exterior i llis interior
de POLIETILE de 110 mm. de diàmetre amb
cinta senyalitzador a, col·locat dins de
rasa i filferro fiador 2,53 DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS
9 ut Cata localització de serveis a la

calçada, vorera o formigó, a mà, inclòs
demolició de paviment, obertura, i terres
deixades a la vora,  de 80cm x 80cm fins a
80 cm de fondària 109,24 CENT  NOU EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
10 Subministrament i instal.lació Armari CITI

10 CS
4 sortides d'enllumeat. Diferencial
instantani i Telecontrol.
Armari amb dues portes i dimensions
1350x1700x320mm. 
Material Xapa en acer inoxidable AISI304
pintat amb color RAL7032
Armari a una cara. Posterior cega.
Mòdul d'abonat i escomesa independents.
Tancaments antivandàlics de triple acció.
Escomesa normalitzada per la Companyia
Elèctrica ENDESA.
Caixa de seccionamient CS160 normalitzada.
CGP-7-160A BUC00
Muntatge sobre caixes doble aïllament.
Conjunt IP65 IK10.
Interruptor general automàtic i interruptor
manual de maniobra M-o-A.
4 Sortides protegides per magnetotérmico IV
corba "C" i 
Diferencial instantani 300 mA classe A. 3.485,42 TRES MIL QUATRE-CENTS

VUITANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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11 m Subministra i instal.lació conductor de
Coure nu 1x35mm2 muntat dins rasa, amb p.p.
connectors a piquetes, tubs
metàl·lics,columnes lluminàries i altres
elements de la instal·lació 3,36 TRES EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
12 ut Desmuntatge llumeneres actuals  i

transport a abocador o lloc d'acopi. La
linies quedaran en tensió per donar
suministre a les llumeneres que no es
canvien. 12,73 DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
13 ud Subministra i instal.lació Farola Solar

Benito 5-6 m RAL 7040 250 Wp
Columna fabricada en acer S-235 JR,
galvanitzada i acabada en color gris.
Estrutura formada amb porta de registre i
fuste amb braç de diàmetre 60 per
instal.lar lluminària amb entrada lateral.
Incorporar dues bateries de gel de 12V-75Ah
que han de conectar-es en serie, de forma
que el sistema treballa a 24 V
Mòdul Fotovoltaic Cristali de 250 Wp i
regilador de càrrega per facilitar tasques
de manteniment i programació sense
necessitat de maquinaria  d'elevació.
Unicament es poden instal.lar llumeneres
LED amb alimentació d'entrada 24VDC 2.329,69 DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

14 m Subministrament i col.locació de
llumenera LED 230,97 DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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15 ud Subministra i instal·lació  sistema
Retrofit B_Flex LED 35w per Ambiental
urbana  o similar
Desmuntatge de llumeneres existents
d'enllumenat públic amb càrrega i transport
a abocador o lloc d’ acopi.
Les llumeneres han de complir amb el
requeriments tècnics exigibles en
tecnologia LED d’enllumenat exterior que
marca el IDAE i el Comitè Espanyol
d’il·luminació.
Subministra i instal·lació de llumenera LED
amb les següents característiques.
Característiques generals mòdul
•    Mòdul B-Flex estanc IP67
•    3000K T3 Aïllament  elèctric Classe II
o equivalent.
•    Dissipador  d’alumini.
•    Flux Lluminós lluminària 3758 lm o
superior.
•    Rendiment lumínic de 100 lúmens/w  com
a mínim.
•    Potència del mòdul 35W.
•    Mides 180x180x105 o similar.
•    Temperatura de color de 3000K.
•    Rendiment Cromàtic mínim de 70.
•    Estanqueïtat IP66 IK09.
•    Connexió directe amb 4 cargols M4 amb
disponibilitat de placa de suport.
•    Garantia del conjunt 10 anys  100.000
hores de funcionament.
•    Factor de potència superior a 0,9.
Característiques  del driver
•    Possibilitat de programació  amb 3
nivells de potència com a mínim i disposar
de comunicacions 0-10 V i/o Dali.
•    Protecció de sobretensions
transitòries  de 10KV o superior.
•    Sensor NTC per control de la
temperatura.
Característiques de l’òptica
•    Distribució de l'òptica simètrica
tipus T3 per il·luminació urbana.
•    Difusor de vidre temperat.
Característiques del LED.
•    Nº de LED mínim 16.
Vida útil L70 B10  100.000 h a -20ºC<TC<
75º C 267,03 DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS

AMB TRES CÈNTIMS
16 ud Subministrament i col·locació de bàcul

d'acer galvanitzat, de 6 m. d'alçària,
sobre dau de formigó. 277,01 DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS

AMB U CÈNTIM
17 ut Subministrament i col.locació piqueta de

connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargaria de 14,6 mm
de diametre, 300 micres i clavada a terra,
inclos p.p. elements connexio i 1,50 m de
cable de coure VV-06/1KV unipolar de 1x16
mm2 connectat a suport lluminaria i sota
tub de 75mm de PE 43,15 QUARANTA-TRES EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS
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18 m3 Excavació de rases en terra per a
instal·lacions d'enllumenat públic fins a
80cm de fondària dins de nucli urbà, en tot
tipus de terreny i acabat jardí o terra,
inclús roca, amb mitjans mecànics adients,
incloent refinats, esgotaments i estrebades
si calen. Inclòs reblert compactat de rasa
amb productes tolerables procedents de la
pròpia excavació, estès en capes inferiors
a 25 cm i compactat al 98% PM, sorra
col·locada en rasa per a protecció del
conducte, amb estesa i anivellació.
S'inclou detecció prèvia de serveis i la
seva reposició. 37,13 TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
19 m Subministra i instal.lació conductor de

Coure conductor de coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub 3,62 TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS
20 ut Partida alçada peñ subministrament i

col·locació de suport  d'acer de 101,6 mm
(4") i espesor de paret > 3,5 mm.
Cable trenat de la conexió de servei ( a
instal.lar per Endesa)
Pinça d'ancoratge (a instal.lar per Endesa)
Ganxo espiral obert galvanitzat en calent.
Cable RZ 0,6/1KV Al 4x25 mm2.
Tub de protecció, rígid corbable en calent,
de M40 i RI codi 3 (mínim)
S'uneix a la CPM mitjançant premsaestopes o
con elàstic.
Grapes de Subjecció del yub (cada 35 mm)
d'acer inoxidable o acer galvanitzat.
CPM permanenment accesible.
Premsaestopes aïllat o con elàstic.
Suport d'acer 289,02 DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS

AMB DOS CÈNTIMS
21 m Conductor de coure per a enllumenat

públic de (4x10) mm2 amb aillament tipus
VV-0,6/1 kV, per canalitzar sota tub de PE
en montatge soterrat, amb elements de
connexió, instal.lat, transport i connectat 7,01 SET EUROS AMB U CÈNTIM

22 m Conductor de coure per a enllumenat
públic de (4x6) mm2 amb aillament tipus
VV-0,6/1 kV, per canalitzat sota tub de PE
en montatge soterrat, amb elements de
connexió, instal.lat, transport i connectat 4,04 QUATRE EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
23 ut Partida alçada d'abonament integra per a

treballs d'ampliació i extensió de xarxa
elèctrica per a connexió en un punt la
instal·lació d'enllumenat, segons estudi
Endesa, inclòs drets d'extensió. 1.100,00 MIL CENT EUROS
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Quadre de preus nº 2

1 ud de Sistema de Telegestió 
Subministra i instal·lació de sistema de tele gestió d'enllumenat 
preparat per a connexió web amb informació a temps reial, actuació
remota a nivell de línies, consulta d’històrics, informes d'alarma,
SMS o e-mail, amb 3 nivells d'usuaris, inclourà contacte per a porta
quadre elèctric, i senyals de cada diferencial i magneto tèrmic de
cada una de les línies d'enllumenat. Antena i mòduls GSM inclòs.
El sistema de tele gestió haurà de tenir com a mínim les següents
funcionalitats:
Subministra  i instal·lació de tots els equips necessaris per
realitzar totes les funcionalitats de gestió i control i les seves
proteccions.
Aquest podran anar dins del quadre d'enllumenat o dins d'un altre
armari en cas de que no hi hagués espai. La protecció haurà de ser
IP66 IK09 amb clau JIS.
EL preu haurà d'incloure la despesa de comunicacions 3G  o Wifi i els
equips  necessaris.
El sistema haurà de poder visualitzar els consums d'energia activa i
reactiva del quadre de forma remota i hauran de quedar registrats.
El preu també ha d'incloure el software i copies de seguretat del
sistema durant dos anys.
En cas d'utilitzar un software de gestió tipus  SAS (Software as a
Service)  la partida inclourà el preu durant 2 anys amb el registre de
com a mínim 3 variables per quadre. 
El software s'ha de poder visualitzar via WEB.
Els equips de hardware mínims necessaris seran
Rellotge astronòmic.
Analitzador de xarxa.
Data logger.
Comunicacions Modbus RS485
Telecontrol  mínim de 4 línies d'enllumenat pe equip 
S'hauran de poder visualitzar i/oi rebre un missatge per correu
electrònic o SMS de les següents alarmes:
•    Protecció elèctrica dispar magneto tèrmic i/o diferencial.
•    Aquestes senyals  hauran d'estar cablejades i funcionant
correctament.
•    Sobre consum o subconsum.

Sense descomposició 2.441,67
2 % Costos indirectes 48,83

2.490,50

2 ud de Equip de protecció de sobretensions transitòries  
Instal.lació d'un equip per fase.
Substitució individual.
Proteccio minima 5 KV, 20 KA
Temps de resposta < 25 ns.
Indicador d'estat verd/vermell.

Sense descomposició 122,11
2 % Costos indirectes 2,44

124,55

3 ud de Equip de protecció de sobretensions permanents

Protector sobretensión 40kA, protección 2,3kV, 1 polo

Subministra i instal·lació d'un equip de de protecció de sobretensions
transitòries  i permanents. Protegeix les línies de les llumeneres de
sobretensions transitòries degudes a llamps, curtcircuits a la línia

Sense descomposició 110,01
2 % Costos indirectes 2,20

112,21

4 m de Subministrament i col.locació de conductor de coure tripolar de
3x2.5 mm2., segons UNE VV 0.6/1 KV. Interior columnes i bàculs

Mà d'obra 3,34
Materials 1,11
2 % Costos indirectes 0,09

4,54

Import
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5 ud de Construcció d'arqueta de pas o registre de 40x40x100 cm. amb maó
perforat de 10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament
interior lliscat, sobre base de formigó, inclús marc i tapa de fosa
dúctil classe C-250.

Mà d'obra 78,67
Materials 55,24
2 % Costos indirectes 2,68

136,59

6 m3 de Excavació de rassa en terra de 80 cm de fondària i 60x60cm  en
tot tipus de terreny i  reomplanat amb formigó i 4 perns de M16 o els
que correpongui per conexió de fanal solar.

Mà d'obra 10,44
Maquinària 15,51
Materials 14,69
2 % Costos indirectes 0,81

41,45

7 m3 de Excavació de rassa en terra de 100 cm de fondària i 50x50cm  en
tot tipus de terreny i  reomplanat amb formigó de densitat 200 kg/m3
com a mínim.

Mà d'obra 10,44
Maquinària 15,51
Materials 12,75
2 % Costos indirectes 0,77

39,47

8 ml de Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat exterior
i llis interior de POLIETILE de 110 mm. de diàmetre amb cinta
senyalitzador a, col·locat dins de rasa i filferro fiador

Mà d'obra 0,86
Materials 1,62
2 % Costos indirectes 0,05

2,53

9 ut de Cata localització de serveis a la calçada, vorera o formigó, a
mà, inclòs demolició de paviment, obertura, i terres deixades a la
vora,  de 80cm x 80cm fins a 80 cm de fondària

Mà d'obra 58,99
Maquinària 48,11
2 % Costos indirectes 2,14

109,24

10 de Subministrament i instal.lació Armari CITI 10 CS
4 sortides d'enllumeat. Diferencial instantani i Telecontrol.
Armari amb dues portes i dimensions 1350x1700x320mm. 
Material Xapa en acer inoxidable AISI304 pintat amb color RAL7032
Armari a una cara. Posterior cega.
Mòdul d'abonat i escomesa independents.
Tancaments antivandàlics de triple acció.
Escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica ENDESA.
Caixa de seccionamient CS160 normalitzada.
CGP-7-160A BUC00
Muntatge sobre caixes doble aïllament. Conjunt IP65 IK10.
Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
4 Sortides protegides per magnetotérmico IV corba "C" i 
Diferencial instantani 300 mA classe A.

Sense descomposició 3.417,08
2 % Costos indirectes 68,34

3.485,42

11 m de Subministra i instal.lació conductor de Coure nu 1x35mm2 muntat
dins rasa, amb p.p. connectors a piquetes, tubs metàl·lics,columnes
lluminàries i altres elements de la instal·lació

Mà d'obra 2,13
Materials 1,16
2 % Costos indirectes 0,07

3,36
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12 ut de Desmuntatge llumeneres actuals  i transport a abocador o lloc
d'acopi. La linies quedaran en tensió per donar suministre a les
llumeneres que no es canvien.

Mà d'obra 8,28
Maquinària 4,20
2 % Costos indirectes 0,25

12,73

13 ud de Subministra i instal.lació Farola Solar Benito 5-6 m RAL 7040
250 Wp
Columna fabricada en acer S-235 JR, galvanitzada i acabada en color
gris.
Estrutura formada amb porta de registre i fuste amb braç de diàmetre
60 per instal.lar lluminària amb entrada lateral.
Incorporar dues bateries de gel de 12V-75Ah que han de conectar-es en
serie, de forma que el sistema treballa a 24 V
Mòdul Fotovoltaic Cristali de 250 Wp i regilador de càrrega per
facilitar tasques de manteniment i programació sense necessitat de
maquinaria  d'elevació. Unicament es poden instal.lar llumeneres LED
amb alimentació d'entrada 24VDC

Mà d'obra 100,20
Maquinària 107,03
Materials 2.076,78
2 % Costos indirectes 45,68

2.329,69

14 m de Subministrament i col.locació de llumenera LED
Mà d'obra 8,28
Materials 218,16
2 % Costos indirectes 4,53

230,97

15 ud de Subministra i instal·lació  sistema Retrofit B_Flex LED 35w per
Ambiental urbana  o similar
Desmuntatge de llumeneres existents d'enllumenat públic amb càrrega i
transport a abocador o lloc d’ acopi.
Les llumeneres han de complir amb el requeriments tècnics exigibles en
tecnologia LED d’enllumenat exterior que marca el IDAE i el Comitè
Espanyol d’il·luminació.
Subministra i instal·lació de llumenera LED amb les següents
característiques.
Característiques generals mòdul
•    Mòdul B-Flex estanc IP67
•    3000K T3 Aïllament  elèctric Classe II o equivalent.
•    Dissipador  d’alumini.
•    Flux Lluminós lluminària 3758 lm o superior.
•    Rendiment lumínic de 100 lúmens/w  com a mínim.
•    Potència del mòdul 35W.
•    Mides 180x180x105 o similar.
•    Temperatura de color de 3000K.
•    Rendiment Cromàtic mínim de 70.
•    Estanqueïtat IP66 IK09.
•    Connexió directe amb 4 cargols M4 amb disponibilitat de placa de
suport.
•    Garantia del conjunt 10 anys  100.000 hores de funcionament.
•    Factor de potència superior a 0,9.
Característiques  del driver
•    Possibilitat de programació  amb 3 nivells de potència com a
mínim i disposar de comunicacions 0-10 V i/o Dali.
•    Protecció de sobretensions transitòries  de 10KV o superior.
•    Sensor NTC per control de la temperatura.
Característiques de l’òptica
•    Distribució de l'òptica simètrica tipus T3 per il·luminació
urbana.
•    Difusor de vidre temperat.
Característiques del LED.
•    Nº de LED mínim 16.
Vida útil L70 B10  100.000 h a -20ºC<TC< 75º C

Mà d'obra 21,28
Maquinària 8,92
Materials 231,59
2 % Costos indirectes 5,24

267,03
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16 ud de Subministrament i col·locació de bàcul d'acer galvanitzat, de 6
m. d'alçària, sobre dau de formigó.

Mà d'obra 42,55
Maquinària 20,99
Materials 208,04
2 % Costos indirectes 5,43

277,01

17 ut de Subministrament i col.locació piqueta de connexio a terra d'acer
i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria de 14,6 mm de
diametre, 300 micres i clavada a terra, inclos p.p. elements connexio
i 1,50 m de cable de coure VV-06/1KV unipolar de 1x16 mm2 connectat a
suport lluminaria i sota tub de 75mm de PE

Mà d'obra 8,30
Materials 34,00
2 % Costos indirectes 0,85

43,15

18 m3 de Excavació de rases en terra per a instal·lacions d'enllumenat
públic fins a 80cm de fondària dins de nucli urbà, en tot tipus de
terreny i acabat jardí o terra, inclús roca, amb mitjans mecànics
adients, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen. Inclòs
reblert compactat de rasa amb productes tolerables procedents de la
pròpia excavació, estès en capes inferiors a 25 cm i compactat al 98%
PM, sorra col·locada en rasa per a protecció del conducte, amb estesa
i anivellació. S'inclou detecció prèvia de serveis i la seva
reposició.

Mà d'obra 20,89
Maquinària 15,51
2 % Costos indirectes 0,73

37,13

19 m de Subministra i instal.lació conductor de Coure conductor de coure
de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub

Mà d'obra 1,62
Materials 1,93
2 % Costos indirectes 0,07

3,62

20 ut de Partida alçada peñ subministrament i col·locació de suport 
d'acer de 101,6 mm (4") i espesor de paret > 3,5 mm.
Cable trenat de la conexió de servei ( a instal.lar per Endesa)
Pinça d'ancoratge (a instal.lar per Endesa)
Ganxo espiral obert galvanitzat en calent.
Cable RZ 0,6/1KV Al 4x25 mm2.
Tub de protecció, rígid corbable en calent, de M40 i RI codi 3 (mínim)
S'uneix a la CPM mitjançant premsaestopes o con elàstic.
Grapes de Subjecció del yub (cada 35 mm) d'acer inoxidable o acer
galvanitzat.
CPM permanenment accesible.
Premsaestopes aïllat o con elàstic.
Suport d'acer

Sense descomposició 283,35
2 % Costos indirectes 5,67

289,02

21 m de Conductor de coure per a enllumenat públic de (4x10) mm2 amb
aillament tipus VV-0,6/1 kV, per canalitzar sota tub de PE en montatge
soterrat, amb elements de connexió, instal.lat, transport i connectat

Mà d'obra 1,62
Materials 5,25
2 % Costos indirectes 0,14

7,01

22 m de Conductor de coure per a enllumenat públic de (4x6) mm2 amb
aillament tipus VV-0,6/1 kV, per canalitzat sota tub de PE en montatge
soterrat, amb elements de connexió, instal.lat, transport i connectat

Mà d'obra 1,28
Materials 2,68
2 % Costos indirectes 0,08

4,04
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23 ut de Partida alçada d'abonament integra per a treballs d'ampliació i
extensió de xarxa elèctrica per a connexió en un punt la instal·lació
d'enllumenat, segons estudi Endesa, inclòs drets d'extensió.

Sense descomposició 1.078,43
2 % Costos indirectes 21,57

1.100,00
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Pressupost i amidament



1.1 DESCONECIÓ INSTAL.LACIÓ EXISTENT
1.1.1 Desmuntar ut Desmuntatge llumeneres actuals  i transport a abocador o lloc d'acopi. La

linies quedaran en tensió per donar suministre a les llumeneres que no es
canvien.
Total ut ............: 12,000 12,73 152,76
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2.1 MOVIMENTE DE TERRES
2.1.1 Rasa_Terra m3 Excavació de rases en terra per a instal·lacions d'enllumenat públic fins

a 80cm de fondària dins de nucli urbà, en tot tipus de terreny i acabat
jardí o terra, inclús roca, amb mitjans mecànics adients, incloent
refinats, esgotaments i estrebades si calen. Inclòs reblert compactat de
rasa amb productes tolerables procedents de la pròpia excavació, estès en
capes inferiors a 25 cm i compactat al 98% PM, sorra col·locada en rasa
per a protecció del conducte, amb estesa i anivellació. S'inclou detecció
prèvia de serveis i la seva reposició.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rasa de
quadre
general a
llumenera
1
[A*B*C*D] 2 25,000 0,400 0,600 12,000

Total m3 ............: 12,000 37,13 445,56

2.1.2 Base_Formigo m3 Excavació de rassa en terra de 80 cm de fondària i 60x60cm  en tot tipus
de terreny i  reomplanat amb formigó i 4 perns de M16 o els que
correpongui per conexió de fanal solar.
Total m3 ............: 13,000 41,45 538,85

2.1.3 Base_FormigoP m3 Excavació de rassa en terra de 100 cm de fondària i 50x50cm  en tot tipus
de terreny i  reomplanat amb formigó de densitat 200 kg/m3 com a mínim.
Total m3 ............: 1,000 39,47 39,47
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3.1 ESCOMESA
3.1.1 SuportXarxaAer… ut Partida alçada peñ subministrament i col·locació de suport  d'acer de

101,6 mm (4") i espesor de paret > 3,5 mm.
Cable trenat de la conexió de servei ( a instal.lar per Endesa)
Pinça d'ancoratge (a instal.lar per Endesa)
Ganxo espiral obert galvanitzat en calent.
Cable RZ 0,6/1KV Al 4x25 mm2.
Tub de protecció, rígid corbable en calent, de M40 i RI codi 3 (mínim)
S'uneix a la CPM mitjançant premsaestopes o con elàstic.
Grapes de Subjecció del yub (cada 35 mm) d'acer inoxidable o acer
galvanitzat.
CPM permanenment accesible.
Premsaestopes aïllat o con elàstic.
Suport d'acer
Total ut ............: 1,000 289,02 289,02

3.2 INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA
3.2.1 QUADRE DE MESURA I PROTECCIÓ
3.2.1.1 CITI10CS Subministrament i instal.lació Armari CITI 10 CS

4 sortides d'enllumeat. Diferencial instantani i Telecontrol.
Armari amb dues portes i dimensions 1350x1700x320mm. 
Material Xapa en acer inoxidable AISI304 pintat amb color RAL7032
Armari a una cara. Posterior cega.
Mòdul d'abonat i escomesa independents.
Tancaments antivandàlics de triple acció.
Escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica ENDESA.
Caixa de seccionamient CS160 normalitzada.
CGP-7-160A BUC00
Muntatge sobre caixes doble aïllament. Conjunt IP65 IK10.
Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
4 Sortides protegides per magnetotérmico IV corba "C" i 
Diferencial instantani 300 mA classe A.

Total  ............: 1,000 3.485,42 3.485,42

3.2.2 INSTAL.LACIÓ DE TERRA
3.2.2.1 Pressa_Terra ut Subministrament i col.locació piqueta de connexio a terra d'acer i

recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria de 14,6 mm de diametre, 300
micres i clavada a terra, inclos p.p. elements connexio i 1,50 m de cable
de coure VV-06/1KV unipolar de 1x16 mm2 connectat a suport lluminaria i
sota tub de 75mm de PE
Total ut ............: 3,000 43,15 129,45

3.2.2.2 Cu_1x35 m Subministra i instal.lació conductor de Coure nu 1x35mm2 muntat dins
rasa, amb p.p. connectors a piquetes, tubs metàl·lics,columnes
lluminàries i altres elements de la instal·lació
Total m ............: 50,000 3,36 168,00

3.2.3 CANALITZACIONS PRINCIPALS
3.2.3.1 Canal_110mm ml Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat exterior i llis

interior de POLIETILE de 110 mm. de diàmetre amb cinta senyalitzador a,
col·locat dins de rasa i filferro fiador
Total ml ............: 50,000 2,53 126,50

3.2.3.2 Arqueta ud Construcció d'arqueta de pas o registre de 40x40x100 cm. amb maó perforat
de 10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament interior lliscat,
sobre base de formigó, inclús marc i tapa de fosa dúctil classe C-250.
Total ud ............: 1,000 136,59 136,59

3.2.4 LINIES DISTRIBUCIÓ
3.2.4.1 VVK_4x6 m Conductor de coure per a enllumenat públic de (4x6) mm2 amb aillament

tipus VV-0,6/1 kV, per canalitzat sota tub de PE en montatge soterrat,
amb elements de connexió, instal.lat, transport i connectat
Total m ............: 50,000 4,04 202,00
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3.2.4.4 3.2.5.6 m Subministrament i col.locació de conductor de coure tripolar de 3x2.5
mm2., segons UNE VV 0.6/1 KV. Interior columnes i bàculs

Uts. Subtotal
Metres
cable
làmpara 1
[A] 6 6,000
Meres
cable
làmpara 2
[A] 6 6,000
Metres
cable
làmpara 3
[A] 6 6,000

Total m ............: 18,000 4,54 81,72

3.3 GESTIO I CONTROL ENLLUMENAT
3.3.1 1100 ud Sistema de Telegestió 

Subministra i instal·lació de sistema de tele gestió d'enllumenat 
preparat per a connexió web amb informació a temps reial, actuació remota
a nivell de línies, consulta d’històrics, informes d'alarma, SMS o
e-mail, amb 3 nivells d'usuaris, inclourà contacte per a porta quadre
elèctric, i senyals de cada diferencial i magneto tèrmic de cada una de
les línies d'enllumenat. Antena i mòduls GSM inclòs.
El sistema de tele gestió haurà de tenir com a mínim les següents
funcionalitats:
Subministra  i instal·lació de tots els equips necessaris per realitzar
totes les funcionalitats de gestió i control i les seves proteccions.
Aquest podran anar dins del quadre d'enllumenat o dins d'un altre armari
en cas de que no hi hagués espai. La protecció haurà de ser IP66 IK09 amb
clau JIS.
EL preu haurà d'incloure la despesa de comunicacions 3G  o Wifi i els
equips  necessaris.
El sistema haurà de poder visualitzar els consums d'energia activa i
reactiva del quadre de forma remota i hauran de quedar registrats.
El preu també ha d'incloure el software i copies de seguretat del sistema
durant dos anys.
En cas d'utilitzar un software de gestió tipus  SAS (Software as a
Service)  la partida inclourà el preu durant 2 anys amb el registre de
com a mínim 3 variables per quadre. 
El software s'ha de poder visualitzar via WEB.
Els equips de hardware mínims necessaris seran
Rellotge astronòmic.
Analitzador de xarxa.
Data logger.
Comunicacions Modbus RS485
Telecontrol  mínim de 4 línies d'enllumenat pe equip 
S'hauran de poder visualitzar i/oi rebre un missatge per correu
electrònic o SMS de les següents alarmes:
•    Protecció elèctrica dispar magneto tèrmic i/o diferencial.
•    Aquestes senyals  hauran d'estar cablejades i funcionant
correctament.
•    Sobre consum o subconsum.
Total ud ............: 1,000 2.490,50 2.490,50

3.4 PROTECCIONS SOBRETENSIONS
3.4.1 1200 ud Equip de protecció de sobretensions transitòries  

Instal.lació d'un equip per fase.
Substitució individual.
Proteccio minima 5 KV, 20 KA
Temps de resposta < 25 ns.
Indicador d'estat verd/vermell.
Total ud ............: 1,000 124,55 124,55

3.4.2 1201 ud Equip de protecció de sobretensions permanents

Protector sobretensión 40kA, protección 2,3kV, 1 polo

Subministra i instal·lació d'un equip de de protecció de sobretensions
transitòries  i permanents. Protegeix les línies de les llumeneres de
sobretensions transitòries degudes a llamps, curtcircuits a la línia
Total ud ............: 1,000 112,21 112,21
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3.5 ENLLUMENAT LED CONVENCIONAL
3.5.1 PB_1022 m Subministrament i col.locació de llumenera LED

Total m ............: 3,000 230,97 692,91

3.5.2 PB_ICAP60PP ud Subministrament i col·locació de bàcul d'acer galvanitzat, de 6 m.
d'alçària, sobre dau de formigó.
Total ud ............: 3,000 277,01 831,03

3.6 ENLLUMENAT SOLAR
3.6.1 Farola_Solar ud Subministra i instal.lació Farola Solar Benito 5-6 m RAL 7040 250 Wp

Columna fabricada en acer S-235 JR, galvanitzada i acabada en color gris.
Estrutura formada amb porta de registre i fuste amb braç de diàmetre 60
per instal.lar lluminària amb entrada lateral.
Incorporar dues bateries de gel de 12V-75Ah que han de conectar-es en
serie, de forma que el sistema treballa a 24 V
Mòdul Fotovoltaic Cristali de 250 Wp i regilador de càrrega per facilitar
tasques de manteniment i programació sense necessitat de maquinaria 
d'elevació. Unicament es poden instal.lar llumeneres LED amb alimentació
d'entrada 24VDC
Total ud ............: 12,000 2.329,69 27.956,28

3.7 RETROFIT
3.7.1 PB_1301 ud Subministra i instal·lació  sistema Retrofit B_Flex LED 35w per Ambiental

urbana  o similar
Desmuntatge de llumeneres existents d'enllumenat públic amb càrrega i
transport a abocador o lloc d’ acopi.
Les llumeneres han de complir amb el requeriments tècnics exigibles en
tecnologia LED d’enllumenat exterior que marca el IDAE i el Comitè
Espanyol d’il·luminació.
Subministra i instal·lació de llumenera LED amb les següents
característiques.
Característiques generals mòdul
•    Mòdul B-Flex estanc IP67
•    3000K T3 Aïllament  elèctric Classe II o equivalent.
•    Dissipador  d’alumini.
•    Flux Lluminós lluminària 3758 lm o superior.
•    Rendiment lumínic de 100 lúmens/w  com a mínim.
•    Potència del mòdul 35W.
•    Mides 180x180x105 o similar.
•    Temperatura de color de 3000K.
•    Rendiment Cromàtic mínim de 70.
•    Estanqueïtat IP66 IK09.
•    Connexió directe amb 4 cargols M4 amb disponibilitat de placa de
suport.
•    Garantia del conjunt 10 anys  100.000 hores de funcionament.
•    Factor de potència superior a 0,9.
Característiques  del driver
•    Possibilitat de programació  amb 3 nivells de potència com a mínim i
disposar de comunicacions 0-10 V i/o Dali.
•    Protecció de sobretensions transitòries  de 10KV o superior.
•    Sensor NTC per control de la temperatura.
Característiques de l’òptica
•    Distribució de l'òptica simètrica tipus T3 per il·luminació urbana.
•    Difusor de vidre temperat.
Característiques del LED.
•    Nº de LED mínim 16.
Vida útil L70 B10  100.000 h a -20ºC<TC< 75º C
Total ud ............: 1,000 267,03 267,03
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Pressupost d'execució material

1. ACTUACIONS PRÈVIES ................................… 152,76
2. ACONDICIONAMENT DEL TERRENY .......................… 1.023,88
3. INFRAESTRUCTURA ELECTRICITA ENLLUMENAT ............… 37.093,21

Total: 38.269,85

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS.



Capítol 1 ACTUACIONS PRÈVIES 152,76
Capítol 1.1 DESCONECIÓ INSTAL.LACIÓ EXISTENT 152,76
Capítol 2 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 1.023,88
Capítol 2.1 MOVIMENTE DE TERRES 1.023,88
Capítol 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICITA ENLLUMENAT 37.093,21
Capítol 3.1 ESCOMESA 289,02
Capítol 3.2 INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA 4.329,68
Capítol 3.2.1 QUADRE DE MESURA I PROTECCIÓ 3.485,42
Capítol 3.2.2 INSTAL.LACIÓ DE TERRA 297,45
Capítol 3.2.3 CANALITZACIONS PRINCIPALS 263,09
Capítol 3.2.4 LINIES DISTRIBUCIÓ 283,72
Capítol 3.3 GESTIO I CONTROL ENLLUMENAT 2.490,50
Capítol 3.4 PROTECCIONS SOBRETENSIONS 236,76
Capítol 3.5 ENLLUMENAT LED CONVENCIONAL 1.523,94
Capítol 3.6 ENLLUMENAT SOLAR 27.956,28
Capítol 3.7 RETROFIT 267,03
Pressupost d'execució material 38.269,85
13% de despeses generals 4.975,08
6% de benefici industrial 2.296,19
Suma 45.541,12
21% IVA 9.563,64
Pressupost d'execució per contracta 55.104,76

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-CINC MIL CENT 
QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS.

Projecte: Projecte Enllumenat Urbanització Les Guilleries Viladrau
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Capítol 1 ACTUACIONS PRÈVIES

Desmuntar ut Desmuntatge amb recuperació de suports, bàculs i… 12,000 50,40 0,1 99,36 0,3 3,00 152,76
Cata ut Cata localització de serveis a la calçada 0,000

Total capítol 1 50,40 0,1 99,36 0,3 3,00 152,76

Capítol 2 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

Rasa_Terra m3 Excavacions de rases en terra 12,000 186,12 0,5 250,68 0,7 8,76 445,56
Base_Formigo m3 Base Formigó Punts Llum Solar 13,000 190,97 0,5 201,63 0,5 135,72 0,4 10,53 538,85
Base_FormigoP m3 Base Formigó Puntalet 1,000 12,75 15,51 10,44 0,77 39,47

Total capítol 2 203,72 0,5 403,26 1,1 396,84 1,0 20,06 0,1 1.023,88

Capítol 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICITA ENLLUMENAT

SuportXarxaA… ut Subministra i instal.lació tub suport escomesa aèria. 1,000 289,02 0,8 289,02
XarxaExtensio ut Partida alçada d'abonament integra per a treballs d'… 0,000
CITI10CS Armari CITI 10 CS amb 4 sortides Diferencial insta… 1,000 3.485,42 9,1 3.485,42
Pressa_Terra ut Subministra i colocació piqueta conexió a terra 3,000 102,00 0,3 24,90 0,1 2,55 129,45
Cu_1x35 m Subministra i instal.lació conductor de Coure nu 1x… 50,000 58,00 0,2 106,50 0,3 3,50 168,00
Canal_110mm ml Subministrament i col·locació de tub flexible corrug… 50,000 81,00 0,2 43,00 0,1 2,50 126,50
Arqueta ud Construcció d'arqueta de pas o registre de 40x40x1… 1,000 55,24 0,1 78,67 0,2 2,68 136,59
VVK_4x6 m Subministra i instal.lació conductor de Coure 4x6m… 50,000 134,00 0,4 64,00 0,2 4,00 202,00
VVK_4x10 m Subministra i instal.lació conductor de Coure 4x10… 0,000
RVK_1x16 m Subministra i instal.lació conductor de Coure  1x16… 0,000
3.2.5.6 m Subministrament i col.locació de conductor de cour… 18,000 19,98 0,1 60,12 0,2 1,62 81,72
1100 ud Subministra i instal.lació sistema de telegestió 1,000 2.490,50 6,5 2.490,50
1200 ud Equip de protecció de sobretensions transitòries 1,000 124,55 0,3 124,55
1201 ud Equip de protecció de sobretensions permanents 1,000 112,21 0,3 112,21
PB_1022 m Subministrament i col.locació de llumenera LED 3,000 654,48 1,7 24,84 0,1 13,59 692,91
PB_ICAP60PP ud Subministra i instal.lació Columna trococònica d'ac… 3,000 624,12 1,6 62,97 0,2 127,65 0,3 16,29 831,03
Farola_Solar ud Subministra i instal.lació Farola Solar Benito 5-6 m … 12,000 24.921,36 65,1 1.284,36 3,4 1.202,40 3,1 548,16 1,4 27.956,28
PB_1301 ud Subministra i instal·lació  sistema Retrofit B_Flex L… 1,000 231,59 0,6 8,92 21,28 0,1 5,24 267,03

Total capítol 3 26.881,77 70,2 1.356,25 3,5 1.753,36 4,6 7.101,83 18,6 37.093,21

Capítol 4 SEGURETAT I SALUT

Total capítol 4

Capítol 5 GESTIÓ DE RESIDUS

Total capítol 5

Total obra 27.085,49 70,8 1.809,91 4,7 2.249,56 5,9 7.124,89 18,6 38.269,85

Anàlisi per naturalesa
Projecte Enllumenat Urbanització Les Guilleries Viladrau
Codi U Resum Quantitat Materials % Maquinària % Mà d'obra % Altres % Import
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Anàlisi percentual de capítols

1 ACTUACIONS PRÈVIES 152,76 0,40
1.1 DESCONECIÓ INSTAL.LACIÓ EXISTENT 152,76 0,40
2 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 1.023,88 2,68
2.1 MOVIMENTE DE TERRES 1.023,88 2,68
3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICITA ENLLUMENAT 37.093,21 96,93
3.1 ESCOMESA 289,02 0,76
3.2 INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA 4.329,68 11,31
QMP QUADRE DE MESURA I PROTECCIÓ 3.485,42 9,11
TERRA INSTAL.LACIÓ DE TERRA 297,45 0,78
CANALITZACI… CANALITZACIONS PRINCIPALS 263,09 0,69
LINIES_DIST… LINIES DISTRIBUCIÓ 283,72 0,74
3.3 GESTIO I CONTROL ENLLUMENAT 2.490,50 6,51
3.4 PROTECCIONS SOBRETENSIONS 236,76 0,62
3.5 ENLLUMENAT LED CONVENCIONAL 1.523,94 3,98
3.6 ENLLUMENAT SOLAR 27.956,28 73,05
3.7 RETROFIT 267,03 0,70

T o t a l 38.269,85

Codi Designació Import total % PEM
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1 ACTUACIONS PRÈVIES
1.1 DESCONECIÓ INSTAL.LACIÓ EXISTENT ..................................… 152,76

Total 1 ACTUACIONS PRÈVIES ..........: 152,76
2 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

2.1 MOVIMENTE DE TERRES ...............................................… 1.023,88
Total 2 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY ..........: 1.023,88

3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICITA ENLLUMENAT
3.1 ESCOMESA ..........................................................… 289,02
3.2 INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA
3.2.1 QUADRE DE MESURA I PROTECCIÓ ....................................… 3.485,42
3.2.2 INSTAL.LACIÓ DE TERRA ...........................................… 297,45
3.2.3 CANALITZACIONS PRINCIPALS .......................................… 263,09
3.2.4 LINIES DISTRIBUCIÓ ..............................................… 283,72

Total 3.2 INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA ..........: 4.329,68
3.3 GESTIO I CONTROL ENLLUMENAT .......................................… 2.490,50
3.4 PROTECCIONS SOBRETENSIONS .........................................… 236,76
3.5 ENLLUMENAT LED CONVENCIONAL .......................................… 1.523,94
3.6 ENLLUMENAT SOLAR ..................................................… 27.956,28
3.7 RETROFIT ..........................................................… 267,03

Total 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICITA ENLLUMENAT ..........: 37.093,21
Pressupost d'execució material 38.269,85
13% de despeses generals 4.975,08
6% de benefici industrial 2.296,19
Suma 45.541,12
21% IVA 9.563,64

Pressupost d'execució per contracta 55.104,76

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-CINC MIL CENT 
QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS.
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4. JUSTIFICACIÓ CÀLCULS ELECTRICS. 

Fórmules Generals 

Emprarem les següents: 

 

Sistema Trifàsic 

𝑰(𝑨) =
𝑷𝒄

√𝟑 ∗ 𝑽 ∗ 𝐜𝐨𝐬∅
 

𝒆(𝑽) =
√𝟑 ∗ 𝑰

𝑳 ∗ 𝐜𝐨𝐬∅
𝒌 ∗ 𝑺 ∗ 𝒏

+
𝑿𝒖 ∗ 𝑳 ∗ 𝒔𝒊𝒏∅
𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝒏

 

Sistema Monofàsic: 

𝑰(𝑨) =
𝑷𝒄

𝑽 ∗ 𝐜𝐨𝐬∅
 

𝒆(𝑽) =
𝟐 ∗ 𝑰

𝑳 ∗ 𝐜𝐨𝐬∅
𝒌 ∗ 𝑺 ∗ 𝒏

+
𝑿𝒖 ∗ 𝑳 ∗ 𝒔𝒊𝒏∅
𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝒏

 

On: 

𝑃  = Potencia de Càlcul en Wats. 

L = Longitud de Càlcul en metres. 

e = Caiguda de tensió en Volts. 

k = Conductivitat. 

I = Intensitat en Amperes. 

V = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofásica). 

S = Secció del conductor en mm². 

Cos ∅ = Cosinus de fi. Factor de potència. 

n = Nº de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en mW/m. 

 

Fórmula Conductivitat Elèctrica 

 

k = 1/ƿ 

ƿ = ƿ ∗[1+∝ (T-20)] 

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 
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Sent, 

K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 

ƿ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 

 ƿ ∗  Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

∝ = Coeficient de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables enterrats = 25ºC  

 Cables a l'aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensitat prevista pel conductor (A).  

Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 

Fórmules Sobrecarregues  

 

Ib < In < Iz  

I2 < 1,45 Iz 

 

On: 

Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 

Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNEIX-HD 60364-5-52. 

In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció regulables, In 
és la intensitat de regulació escollida. 
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I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la 
pràctica I2 es pren igual: 

 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als interruptors 
automàtics (1,45 In com a màxim). 

 - a la intensitat de fusió en el temps convencional, per als fusibles (1,6 In). 

 

Fórmules Resistència Terra 

Placa enterrada 

Rt = 0,8*ƿ/P 

Sent,  

Rt: Resistència de terra (Ohm)  

ƿ: Resistivitat del terreny (Ohm*m)  

P: Perímetre de la placa (m)  

Pica vertical 

Rt = ƿ/L 

Sent,  

Rt: Resistència de terra (Ohm)  

ƿ: Resistivitat del terreny (Ohm*m)  

L: Longitud de la pica (m)  

Conductor enterrat horitzontalment  

Rt = 2*ƿ/L 

Sent,  

Rt: Resistència de terra (Ohm)  

ƿ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

Associació en paral·lel de diversos elèctrodes  

𝑅 =
1

𝐿
2ƿ

+
𝐿
ƿ
+

𝑃
0,8ƿ

 

Sent,  

Rt: Resistència de terra (Ohm)  

ƿ: Resistivitat del terreny (Ohm*m)  
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Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de les piques (m)  

P: Perímetre de les plaques (m) 

EP 14-1 
 
Les característiques generals de la xarxa  son: 
 
Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  
C.d.t. màxima: 3%  
Cos  : 0,95  
 
Resultats obtinguts per les diferents branques  i nusos: 
 
 
 

Línia 
Nus 

Origen 
Nus 

Destí 
Longitud. 

(m) 
Metall/ 

Xu(m/m) 
Canal./Designació./Polar. 

I. Càlcul 
(A) 

Secció 
(mm2) 

I. 
Admissible. 

(A)/Fc 

Secció 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tub 
(mm) 

1 EP14-1 2 4 Cu Ent.Sota Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15|0,15|0,15   4x6 57/1 90 
2 2 3 6,32 Cu Ent.Sota Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0|0|0,15   4x6 57/1 90 
3 2 4 25,71 Cu Ent.Sota Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0|0,15|0   4x6 57/1 90 
4 2 5 25,71 Cu Ent.Sota Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15|0|0   4x6 57/1 90 

 
 

Nus C.d.t.(V) 
Tensió 
Nus(V) 

C.d.t.(%) 
Càrrega 

Nus 
EP14-1 0 230,94 0 (105 W) 

2-R 0,003  0,001  
2-S 0,003  0,001  
2-T 0,003  0,001  
3-R 0,003  0,001  
3-S 0,003  0,001  
3-T 0,008  0,003 (-35 W) 
4-R 0,003  0,001  
4-S 0,022  0,01* (-35 W) 
4-T 0,003  0,001  
5-R 0,022  0,01 (-35 W) 
5-S 0,003  0,001  
5-T 0,003  0,001  

 
 
 
 
NOTA:  
- * Nus de major caiguda de tensió  
 
Caiguda de tensió total en els diferents itineraris:  
 
  EP14-1-2-3 = 0 % 
  EP14-1-2-4 = 0 % 
  EP14-1-2-5 = 0 % 
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5. ANNEX: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 

5.1. PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES. 

5.2. PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR. 

5.3. PLEC CONDICIONS LUMÍNIQUES I REQUISITS FOTOMÈTRICS. 

5.4. PLEC  CONDICIONS TÈCNIQUES PER ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR  AMB TECNOLOGIA LED DE L’IDAE. 
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PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES  

DEL PROJECTE ELÈCTRIC EN BAIXA TENSIÓ  

PER A MODIFICAR L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 A L’URBANITZACIÓ DE LES GUILLERIES  

DEL MUNICIPI DE VILADRAU 
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1. PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA. 

Aquesta projecte  és una instal·lació de baixa tensió per enllumenat exterior i per tant haurà de 

complir  amb el REBT,  en especial la ITC-BT-09. 

A l’annexa corresponent es detalla el compliment del reglament electrotècnic pel que fa a 

distancies, seccions de cablejat així com la justificació de càlculs de les línies elèctriques i la 

caiguda de tensió. 

1.1. QUADRES DE PROTECCIÓ, MESURA I CONTROL. 

L'envolupant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons UNE 20.324 i 

IK10 segons UNE-EN 50.102, i disposarà d'un sistema de tancament que permeti l'accés 

exclusiu al mateix, del personal autoritzat, amb la seva porta d'accés situada a una altura 

compresa entre 2 m i 0,3 m.  

La urbanització disposarà de 3 quadres de protecció, comandament i mesura amb el seu propi 

comptador de companyia. 

El tres quadres seran iguals i amb les següents característiques: 

 Armari d’acer inoxidable, protecció IP-669, de 1250x750x300 mm., amb departament 
separat per a equip de mesura. 

 3 sortides trifàsiques amb protecció magenta tèrmica i diferencial, IV, 30 mA. 

 Diferencial tetrapolar rearmable de forma automàtica. 

 Protector de sobretensions transitòries i permanents. 

 Bancada i sòcol per muntatge. 

 Rellotge astronòmic o equip equivalent per controlar enceses i apagades.. 

 1 mesurador de consum, energia activa i reactiva i un mòdem Datalloger per enviar 
dades a internet via GPRS. 

En el document corresponent d'aquest projecte, s'adjunten els plànols  que s'han estimat 

necessaris amb els detalls suficients de les instal·lacions que s'han projectat, amb claredat i 

objectivitat. 
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1.2. LÀMPADES. 

Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en la instal·lació 

tindran com a característica general una eficàcia lluminosa mínima de: 

- 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis 

lluminosos. 

- 65 lum/W, per a enllumenats vial, específic i ornamental. 

Cada punt de llum haurà de tenir compensat individualment el factor de potència perquè sigui 

igual o superior a 0,90. 

 

1.3. LLUMENERES. 

Les llumeneres i projectors que s'instal·lin, excepte en enllumenat festiu i nadalenc, hauran de 

complir els requisits següents: 

Taula 1 - Característiques dels llums i projectors. 

PARÀMETRES ENLLUMENAT  VIARI RESTA D'ENLLUMENATS (1) 

 Funcional Ambiental Projectors Llums 

Rendiment ≥65% ≥ 55% ≥ 55% ≥ 60% 

Factor 

d'utilització 

(2) (2) ≥ 0,25 ≥ 0,30 

(1) Excepte d'enllumenat festiu i de Nadal. 

(2) Han d'assolir els valors que permetin complir els requisits mínims d'eficiència 

energètica establerts per Normativa. 

 

Les llumeneres utilitzades en l'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 

60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors d'exterior. 

La connexió es realitzarà mitjançant cables flexibles, que penetrin en la lluminària amb la 

folgança suficient per evitar que les oscil·lacions d'aquesta provoquin esforços perjudicials en 

els cables i en els terminals de connexió, utilitzant-se dispositius que no disminueixin el grau de 

protecció de lluminària IP X3 segons UNEIX 20.324. 

Els equips elèctrics dels punts de llum per a muntatge exterior tindran un grau de protecció 

mínim IP54 segons UNE-EN- 20.324, i IK 8 segons UNE-EN 50.102, muntats a una altura mínima 

de 2,5 m sobre el nivell del sòl. 
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1.3.1. Equips auxiliars. 

La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l'equip auxiliar i llum de descàrrega, no 

superarà els valors següents: 

POTÈNCIA 

NOMINAL DE 

LÀMPADA (W) 

POTÈNCIA TOTAL DEL CONJUNT (W) 

SAP HM SBP VM 

18 -- -- 23 -- 

35 -- -- 42 -- 

50 62 -- -- 60 

55 -- -- 65 -- 

70 84 84 -- -- 

80 -- -- -- 92 

90 -- -- 112 -- 

100 116 116 -- -- 

125 -- -- -- 139 

135 -- -- 163 -- 

150 171 171 -- -- 

180 -- -- 215 -- 

250 277 270 (2,15A) 277    (3A) -- 270 

400 435 425 (3,5A) 435 (4,6A) -- 425 

 

1.3.2. Règim de funcioament previst i descripcio dels sistems d’accionament i 
de regulacio de nivell lluminós. 

Les instal·lacions d'enllumenat exterior, estaran en funcionament com a màxim durant el 

període comprès entre la posta de sol i la seva sortida o quan la lluminositat ambienti ho 

requereixi.  

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

molesta, a certes hores de la nit, haurà de reduir-se el nivell d'il·luminació en les instal·lacions 

d'enllumenat vial, enllumenat específic, enllumenat ornamental i enllumenat de senyals i 

anuncis lluminosos, amb potència instal·lada superior a 5 kW. 
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Quan es redueixi el nivell d'il·luminació, és a dir, es variï la classe d'enllumenat a una hora 

determinada, hauran de mantenir-se els criteris d'uniformitat de luminància/il·luminació  i 

enlluernament establerts. La regulació del nivell lluminós es podrà realitzar per mitjà d'algun 

dels següents sistemes: balastos sèrie de tipus inductiu per a doble nivell de potència, 

reguladors-estabilitzadors en capçalera de línia o balastos electrònics per a doble nivell de 

potència. 

Es podrà variar el règim de funcionament dels enllumenats ornamentals, establint-se 

condicions especials, en èpoques tals com a festivitats i temporada alta d'afluència turística. 

Es podrà ajustar un règim especial d'enllumenat per als esdeveniments nocturns singulars, 

festius, firals, esportius o culturals, que compatibilíssim l'estalvi amb les necessitats derivades 

dels esdeveniments esmentats. 

Els sistemes d'accionament hauran de garantir que les instal·lacions d'enllumenat exterior 

s'encenguin i apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambienti ho 

requereixi, a fi d'estalviar energia. La instal·lació disposarà d’un sistema d’encesa automàtic i 

manuals controlada amb rellotge astronòmic. 

Tota instal·lació d'enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors a 

5 kW, haurà d'incorporar un sistema d'accionament per rellotge astronòmic o sistema d'encès 

centralitzat, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o 

igual a 5 kW també podrà incorporar-se un sistema d'accionament mitjançant fotocèl·lula. A 

més dels sistemes d'encès automàtics, és recomanable instal·lar un sistema d'accionament 

manual, per poder maniobrar la instal·lació en cas d'avaria o reposició dels citats elements. 

Per obtenir estalvi energètic en casos tals com a instal·lacions d'enllumenat ornamental, 

anuncis lluminosos, espais esportius i àrees de treballs exteriors, s'establiran els corresponents 

cicles de funcionament (encesa i apagada) d'aquestes instal·lacions, pel que es disposarà de 

rellotges astronòmics o sistemes equivalents, capaços de ser programats per cicles diaris, 

setmanals, mensuals i anuals. 

La instal·lació d’enllumenat també disposarà d’un sistema de mesura del consum energètic a 

cada quadre per tal de saber el consum que tenim en qualsevol moment. En cas de detectar 

alguna irregularitat el sistema ha de ser capaç d’enviar una alarma a un mòbil o un correu 

electrònic per tal de saber que hi a un excés o defecte de consum. Aquest sistema a més de 

controlar l’eficiència energètica ens servirà per fer un manteniment  de la instal·lació. 

1.4. SUPORTS. 

Les llumeneres descrites a l'apartat anterior aniran braços d’un metre d’allargada subjectes a  

columnes de formigó i també sobre columnes metàl·liques de forma tronc-cònica de 4 i 6 m. 

d'altura, que s'ajustaran a la normativa vigent que  hauran de complir el RD 2642/85, RD 

401/89 i OM de 16/5/89. Seran de materials resistents a les accions de la intempèrie o estaran 

degudament protegides contra aquestes, no havent de permetre l'entrada d'aigua de pluja ni 

l'acumulació de l'aigua de condensació. Els suports, els seus ancoratges i fonamentacions, es 

dimensionaran de manera que resisteixin les sol·licitacions mecàniques, particularment tenint 

en compte l'acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5. 
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Les columnes aniran proveïdes de portes de registre d'accés per a la manipulació dels seus 

elements de protecció i maniobra, almenys a 0,30 m. del sòl, dotada d'una porta o arqueta 

amb grau de protecció IP 44 segons UNE-20.324 (EN 60529) i IK10 segons UNE-EN 50.102, que 

només es pugui obrir mitjançant l'ocupació d'útils especials. En el seu interior se situarà una 

taula de connexions de material aïllant, proveïda d'allotjament per als fusibles i de fitxes per a 

la connexió dels cables.  

La subjecció a la fonamentació es farà mitjançant placa de base a la qual s'uniran els perns 

ancorats en la fonamentació, mitjançant volandera, rosca i contrarosca. 

 

1.5.  CANALITZACIONS. 

La majoria de la instal·lació serà aèria ja que s’aprofitaran els suports de formigó ja instal·lats 

actualment per suportar les llumeneres.  Tot i així hi ha alguns punts que les línies aniran 

soterrades. Aquestes es detallaran en l’apartat següent. Les úniques instal·lacions que seran 

soterrades seran les següents: 

1.5.1. Xarxes Subterrànies. 

Les línies que aniran soterrades es descriu la seva ubicació  a continuació. També estan 

detallades en els plànols  corresponents i diferenciades de les línies aèries. 

Línies Soterrades 

 Totes les sortides de quadre de control de comandament fins arribar a la primera 
lluminària. 

 Llumeneres EP46.1.28 i EP46.1.29.  Situades al C/ de la Selva fins a la Carretera GI-
673. 

 Lluminàries EP46 2.2.14;EP46.2.2.15; EP46.2.2.16;EP46.2.2.17,EP46.2.2.18 Situada al 
C/ del Cigne. 

 Lluminària EP46.2.2.2.1; EP46.2.2.2.2; EP46.2.2.2.3; EP46.2.2.2.4; EP46.2.2.2.5; 
EP46.2.2.2.6;  EP46.2.2.7.. Situades a la zona esportiva i el restaurant. 

  Lluminària EP47.3.5.10; EP47.3.5.3.5; EP47.3.11;EP447.3.12. Situades al Carrer de 
Sant Sebastià. 

S'empraran sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades 

en la ITC-BT-07. Els cables es disposaran en canalització enterrada sota tub, a una profunditat 

mínima de 0,4 m del nivell del sòl, mesurats des de la cota inferior del tub, i el seu diàmetre no 

serà inferior a 60 mm.  

No s'instal·larà més d'un circuit per tub. Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permeti 

un fàcil allotjament i extracció dels cables o conductors aïllats. El diàmetre exterior mínim dels 

tubs en funció del nombre i secció dels conductors s'obtindrà de la taula 9, ITC-BT-21. 
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Els tubs protectors seran conformes a l'establert en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Les 

característiques mínimes seran les indicades a continuació. 

 - Resistència a la compressió: 250 N per a tubs embeguts en formigó; 450 N per a 
tubs en sòl lleuger; 750 N per a tubs en sòl pesat. 

 - Resistència a l'impacte: Grau Lleuger per a tubs embeguts en formigó; Grau Normal 
per a tubs en sòl lleuger o sòl pesat. 

 - Resistència a la penetració d'objectes sòlids: Protegit contra objectes D > 1 mm. 

 - Resistència a la penetració de l'aigua: Protegit contra l'aigua en forma de pluja. 

 - Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i compostos: Protecció interior i exterior 
mitjana. 

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

exterior, situada a una distància mínima del nivell del sòl de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del 

tub. 

En els creuaments de calçades, la canalització, a més de entubada, anirà formigonada i 

s'instal·larà com a mínim un tub de reserva. 

A fi de fer completament enregistrable la instal·lació, cadascun dels suports portarà adossada 

una arqueta de fàbrica de maó ceràmic massís (cítara) esquerdejada interiorment, amb tapa 

de fosa de 37x37 cm.; aquestes arquetes se situaran també en cadascun dels creuaments, 

derivacions o canvis de direcció.  

La fonamentació de les columnes es realitzarà amb daus de formigó en massa de resistència 

característica Rk= 175 Kg/cm², amb perns embeguts per a ancoratge i amb comunicació a 

columna per mitjà de colze. 

1.5.2. Xarxes Aèries. 

S'empraran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en ITC-

BT-06. 

La instal·lació es realitzarà amb cables tensats  sobre suports de formigó. En aquest últim cas 

els cables seran autoportants amb  fiador d'acer.  

Les escomeses podran ser subterrànies o aèries amb cables aïllats, realitzant-se d'acord amb 

les prescripcions particulars de la companyia subministradora. L'escomesa finalitzarà en la 

caixa general de protecció i a continuació de la mateixa es disposarà l'equip de mesura. 

1.6.  CONDUCTORS. 

Els conductors a emprar en la instal·lació seran  d’alumini, multi conductors o unipolars, tensió 

assignada 0,6/1 KV, enterrats sota tub o instal·lats a l'aire. 

La secció mínima a emprar en xarxes subterrànies, inclòs el neutre, serà de 16 mm². En 

distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm², la 
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secció del neutre serà conforme a l'indicat en la taula 1 de la ITC-BT-07. Els entroncaments i 

derivacions hauran de realitzar-se en caixes de derivació adequades, situades dins dels suports 

de les llumeneres, i a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta 

enregistrable, que garanteixin, en tots dos casos, la continuïtat, l'aïllament i l'estanqueïtat del 

conductor. 

La secció mínima a emprar en xarxes aèries, per a tots els conductors inclòs el neutre, serà de 

16 mm². En distribucions trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 

16 mm², la secció del neutre serà com a mínim la meitat de la secció de fase en cas de fer 

servir un cable d’acer fiador. Si es fa servir el neutre com a fiador aquest haurà de tenir la 

secció determinada a la part de càlculs. 

La instal·lació dels conductors d'alimentació als llums es realitzarà en Cu, bipolars, tensió 

assignada 450/750V, de 2x2,5 mm² de secció, protegits per  fusibles calibrats de 6 A.  En cas de 

fer servir llumeneres tipus I s’haurà de connectar el cable de protecció a la mateixa. Si les 

llumeneres són del tipus II no farà falta la connexió de terra. 

Si les llumeners que s’instal·len són del tipus LED  no serà  necessari considerà un sobre 

dimensionament de 1,8 vegades la potencia nominal de les làmpades.  

La màxima caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt serà menor o 

igual que el 3 %. 

1.7.  SISTEMES DE PROTECCIÓ. 

En primer lloc, la xarxa d'enllumenat públic estarà protegida contra els efectes de les 

sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits) que puguin presentar-se en la mateixa (ITC-BT-

09, apt. 4), per tant s'utilitzaran els següents sistemes de protecció: 

1.7.1. Protecció a sobrecàrregues.  

S'utilitzarà un interruptor automàtic situat en el quadre de comandament, des d'on 
parteix la xarxa elèctrica (segons figura en annex de càlcul). La reducció de secció per als 
circuits d'alimentació a llumeneres (2,5 mm²) es protegirà amb els fusibles de 6 A 
existents en cada columna.    

1.7.2. Protecció a cortcircuits. 

S'utilitzarà un interruptor automàtic situat en el quadre de comandament, des d'on 
parteix la xarxa elèctrica (segons figura en annex de càlcul). La reducció de secció per als 
circuits d'alimentació a llumeneres (2,5 mm²) es protegirà amb els fusibles de 6 A 
existents en cada columna. 

1.7.3. Protecció a sobretensions transitories i permanents.  

Tots els quadres disposaran de proteccions a sobretensions transitòries i permanents 
per de protegir la instal·lació i els equips. 
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1.7.4. Protecció  Contra Contactes Directes i Indirectes.  

Segons ITC-BT-09, apartats  9 i 10 es prendran  les mesures següents: 

 Les llumeneres seran totes de Classe II. Quan les llumeneres siguin de Classe I, 
hauran d'estar connectades al punt de posada a terra, mitjançant cable unipolar 
aïllat de tensió assignada 450/750 V amb recobriment de color verd-groc i secció 
mínima 2,5 mm² en coure. 

 Les caixes de derivació dels punts de llums també seran de classe II. D’aquesta 
manera s’evitarà tenir que connectar a terra els braços que suporten les llumeneres, 
ja que tot el conjunt es considerarà classe II. 

 Pel cas de les fanals que estan suportats amb dau de formigó s’haurà de fer una 
connexió de terra per ells, garantint que la resistència de terra es l’adequada. 

 Ubicació del circuit elèctric enterrat sota tub en una rasa practicada a aquest efecte, 
amb la finalitat de resultar impossible un contacte fortuït amb les mans per part de 
les persones que habitualment circulen per la vorera. 

 

 

 Aïllament de tots els conductors, amb la finalitat de recobrir les parts actives de la 
instal·lació. 

 Allotjament dels sistemes de protecció i control de la xarxa elèctrica, així com totes 
les connexions pertinents, en caixes o quadres elèctrics aïllants, els quals 
necessitaran d'útils especials per procedir a la seva obertura (quadre de protecció, 
mesura i control, registre de columnes, i llumeneres que estiguin instal·lades a una 
altura inferior a 3 m sobre el sòl o en un espai accessible al públic).  

 Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llumeneres i del quadre de 
protecció, mesura i control estaran connectades a terra, així com les parts 
metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, panells d'anuncis i 
altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les 
parts metàl·liques de la instal·lació d'enllumenat exterior i que siguin susceptibles de 
ser tocades simultàniament. 

 Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. La 
intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, serà com 
a màxim de 300 mA. i la resistència de posada a terra, mesura en la posada en servei 
de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ohm.  

 La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra 
comuna per a totes les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i 
control. A les xarxes de terra, s'instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a 
terra cada 5 suports de llumeneres, i sempre en el primer i en l'últim suport de cada 
línia. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
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o 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. 

o Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de 
color verd-groc, amb conductors de coure, de secció mínima 16 mm² per a 
xarxes subterrànies, i d'igual secció que els conductors de fase per a les xarxes 
posades, en aquest cas aniran per l'interior de les canalitzacions dels cables 
d'alimentació. 

 El conductor de protecció que uneix cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa de 
terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment 
de color verd-groc, i secció mínima de 16 mm² de coure. 

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

 En tercer lloc, quan la instal·lació s'alimenti per, o inclogui, una línia aèria amb 
conductors nus o aïllats, serà necessària una protecció contra sobretensions 
d'origen atmosfèric (ITC-BT-09, apt. 4) en l'origen de la instal·lació (situació 
controlada).  

 Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de 
seleccionar-se de manera que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió 
suportada a impuls de la categoria dels equips i materials que es preveu que es 
vagin a instal·lar. 

 Els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el 
neutre, i la terra de la instal·lació. 

 Els equips i materials han d'escollir-se de manera que la seva tensió suportada a 
impulsos no sigui inferior a la tensió suportada prescrita en la taula següent, segons 
la seva categoria. 
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1. CONDICIONS GENERALS. 

1.1. OBJECTE. 

El plec de condicions tècniques determina els requisits a qué s’ha d’ajustar l’execució de  

les instal·lacions de distribució d’energia elèctrica i que les seves característiques estan 

especificades en el corresponent projecte. 

1.2. DISPOSICIONS GENERALS. 

El Contractista està obligat al compliment de la Reglamentació de treball, la contractació 

de l’Assegurança   Obligatòria, Subsidi familiar i de vellesa, Segur de Malaltia i totes aquelles 

reglamentacions de caràcter social vigents o que en endavant es dictin. 

El Contractista haurà d'estar classificat, segons Ordre del Ministeri d'Hisenda de 18 de 

març d'1.968,  en el Grup, Subgrup i Categoria corresponents al projecte. Igualment haurà de 

ser Instal·lador proveït del corresponent document de qualificació empresarial. 

El Contractista haurà de prendre totes les precaucions màximes en totes les operacions i 

usos d'equips per protegir a les persones, animals i coses dels perills procedents del treball, 

sent del seu compte les responsabilitats que per tals accidents s'ocasionin. 

El Contractista mantindrà pòlissa d'Assegurances que protegeixi suficientment a ell i als 

seus empleats i obrers enfront de les responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc. en 

què un i uns altres poguessin incórrer envers el Contractista o per a tercers, com a 

conseqüència de l'execució dels treballs. 

1.3. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL. 

El Contractista ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la perfecta execució 

dels mateixos i les obres es realitzaran sempre seguint les indicacions del Director d'Obra, a 

l'empara de les condicions següents: 

1.3.1. Dades de l’obra. 

Es lliurarà al Contractista dues còpies dels Plànols i un Plec de condicions del Projecte, 

així com quants plans o dades necessiti per a la completa execució de l'obra. 

El Contractista podrà prendre nota o treure còpia a la seva costa de la Memòria, 

Pressupost i Annexos del Projecte, així com segones còpies de tots els documents. 

D'altra banda el Contractista, simultàniament a l'aixecament de l'Acta de Recepció 

Provisional, lliurarà plànols actualitzats d'acord amb les característiques de l'obra acabada, 

lliurant al Director d'obra de dos expedients complets dels treballs realment executats. 

No es faran pel Contractista alteracions, correccions, omissions o variacions en les dades 

fixades en el Projecte, excepte aprovació prèvia per escrit del Director d'Obra. 
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1.3.2. Replanteig de l’obra. 

Abans de començar les obres La Direcció Tècnica farà el replanteig de les mateixes, amb 

especial atenció als punts singulars, sent obligació del Contractista la custòdia i reposició dels 

senyals que s'estableixin en el replanteig. 

S'aixecarà, per triplicat, Acta de Replanteig, signada pel Director d'Obra i pel 

representant del Contractista. 

Les despeses de replanteig seran de compte del Contractista. 

1.3.3. Facilitats per a la inspecció. 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra o Delegats i col·laboradors, tota classe 

de facilitats per als replantejos, reconeixements, mesuraments i proves dels materials, així com 

la mà d'obra necessària per als treballs que tinguin per objecte comprovar el compliment de 

les condicions establertes, permetent l'accés de totes les parts de l'obra i fins i tot als tallers o 

fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. 

1.3.4. Materials. 

Els materials que hagin de ser emprats en les obres seran de primera qualitat i no 

podran utilitzar-se sense abans haver estat reconeguts per la Direcció Tècnica, que podrà 

rebutjar si no reunissin, al seu judici, les condicions exigibles per aconseguir degudament 

l'objecte que motivés la seva ocupació. 

1.3.5. Assajos. 

Els assajos, anàlisis i proves que hagin de realitzar-se per comprovar si els materials 

reuneixen les condicions exigibles, es verificaran per l'Adreça Tècnica, o bé, si aquesta ho 

estima oportú, pel corresponent Laboratori Oficial. 

Totes les despeses de proves i anàlisis seran de compte del Contractista. 

1.3.6. Neteja i seguretat de les obres. 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants d'enderrocs i 

materials, i fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin precises, així com 

adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres ofereixin un bon 

aspecte segons el parer de La Direcció Tècnica. 

Es prendran les mesures oportunes de tal manera que durant l'execució de les obres 

s'ofereixi seguretat absoluta, evitant d'accidents que puguin ocórrer per deficiència en aquesta 

classe de precaucions; durant la nit estaran els punts de treball perfectament il·luminats i 

tancats els que per la seva índole fossin perillosos. 
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1.3.7. Mitjans auxiliars. 

No s'abonaran en concepte de mitjans auxiliars més quantitats que les que figurin 

explícitament consignades en pressupost, entenent-se que en tots els altres casos el cost de 

dits mitjans està inclòs en els corresponents preus del pressupost. 

1.3.8. Execució de les obres. 

El Contractista informarà al Director d'Obra de tots els plans d'organització tècnica de 

les obres, així com de la procedència dels materials, i haurà d'emplenar quantes ordres li doni 

aquest en relació amb dades extremes. 

Les obres s'executaran conforme al Projecte i a les condicions contingudes en aquest 

Plec de condicions Generals i en el Plec Particular si  n’hi hagués i d'acord amb les 

especificacions assenyalades en els de Condicions Tècniques. 

El Contractista, excepte aprovació per escrit del Director d'obra, no podrà fer cap 

alteració ni modificació de qualsevol naturalesa, tant en l'execució de l'obra en relació amb el 

Projecte com en les Condicions Tècniques especificades. 

L'execució de les obres serà confiada a personal amb els coneixements tècnics i pràctics 

que els permeti realitzar el treball correctament, havent de tenir al capdavant del mateix un 

tècnic suficientment especialitzat segons el parer del Director d'Obra. 

1.3.9. Despeses per compte del contractista. 

Seran de compte del Contractista les despeses de replanteig, inspecció i liquidació de les 

mateixes, conformement a les disposicions vigents. 

Seran també de compte del Contractista les despeses que s'originin per inspecció i 

vigilància no facultativa, quan la Direcció Tècnica estimi precís establir-la. 
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2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L'EXECUCIÓ D'ENLLUMENATS 

PÚBLICS. 

2.1. OBJECTE I CAMP D'APLICACIÓ. 

Aquest Plec de condicions determina les condicions mínimes acceptables per a 

l'execució de les obres de muntatge d'enllumenats públics, especificades en el corresponent 

Projecte. 

Aquestes obres es refereixen al subministrament i instal·lació dels materials necessaris 

en la construcció d'enllumenats públics.  

Els Plecs de condicions particulars podran modificar les presents prescripcions. 

El Contractista haurà d'atenir-se a la Normativa d'aplicació especificada en la Memòria 

del Projecte. 

2.2. EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

2.2.1. Capítol I MATERIALS. 

2.2.1.1. Norma General. 

Tots els materials emprats, de qualsevol tipus i classe, inclòs els no relacionats en aquest 

Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

Abans de la instal·lació, el contractista presentarà a la Direcció Tècnica els catàlegs, 

cartes, mostres, etc., que aquesta li sol·liciti. No es podran emprar materials sense que 

prèviament hagin estat acceptats per l'Adreça Tècnica. 

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per 

l'Adreça Tècnica, encara després de col·locats, si no complissin amb les condicions exigides en 

aquest Plec de condicions, havent de ser reemplaçats per la contracta per uns altres que 

compleixin les qualitats exigides. 

2.2.1.2. Conductors. 

Seran de les seccions que s'especifiquen en els plànols i memòria. 

Tots els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i alumini i tensió 

assignada 0,6/1 kV. La resistència d'aïllament i la rigidesa dielèctrica compliran l'establert a 

l'apartat 2.9 de la ITC-BT-19. 

El Contractista informarà per escrit a la Direcció Tècnica, del nom del fabricant dels 

conductors i li enviarà una mostra dels mateixos. Si el fabricant no reunís la suficient garantia 

segons el parer de la Direcció  Tècnica, abans d'instal·lar els conductors es comprovaran les 
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característiques d'aquests en un Laboratori Oficial. Les proves es reduiran al compliment de les 

condicions anteriorment exposades. 

No s'admetran cables que no tinguin la marca gravada en la coberta exterior, que 

present desperfectes superficials o que no vagin en les bobines d'origen. 

No es permetrà l'ocupació de conductors de procedència diferent en un mateix circuit. 

En les bobines haurà de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció. 

2.2.1.3. Llums. 

S'utilitzaran el tipus i potència de llums especificats en memòria i plànols. El fabricant 

haurà de ser de reconeguda garantia. 

El bulb exterior serà de vidre extra dur i els llums solament es muntaran en la posició 

recomanada pel fabricant. 

El consum, en watts, no ha d'excedir de el +10% del nominal si es manté la tensió dins 

de el +- 5% de la nominal. 

La data de fabricació dels llums no serà anterior en sis mesos a la de muntatge en obra. 

2.2.1.4. Reactàncies i condensadors. 

Seran les adequades als llums. La seva tensió serà de 230 V. 

Només s'admetran les reactàncies i condensadors procedents d'una fàbrica coneguda i 

amb gran solvència al mercat. 

Portaran inscripcions en les quals s'indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió o 

tensions nominals en volts, la intensitat nominal en amperes, la freqüència en hertz, el factor 

de potència i la potència nominal del llum o llums per les quals han estat previstos. 

Si les connexions s'efectuen mitjançant borns, regletes o terminals, han de fixar-se de tal 

forma que no podran deixar-se anar o afluixar-se en realitzar la connexió o desconnexió. Els 

terminals, borns o regletes no han de servir per fixar cap altre component de la reactància o 

condensador.  

Les màximes pèrdues admissibles en l'equip d'alt factor seran les següents: 

 v.s.b.p. 18 W: 8 W. 

 v.s.b.p. 35 W: 12 W. 

 v.s.a.p. 70 W: 13 W. 

 v.s.a.p. 150 W: 20 W. 

 v.s.a.p. 250 W: 25 W. 

 v.m.c. c. 80 W: 12 W. 
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 v.m.c. c. 125 W: 14 W. 

 v.m.c. c. 250 W: 20 W. 

La reactància alimentada a la tensió nominal, subministrarà un corrent no superior al 

5%, ni inferior al 10% de la nominal del llum. 

La capacitat del condensador ha de quedar dins de les toleràncies indicades en les 

plaques de característiques. 

Durant el funcionament de l'equip d'alt factor no es produiran sorolls, ni vibracions de 

cap classe. 

En els casos que les lluminàries no portin l'equip incorporat, s'utilitzarà una caixa que 

contingui els dispositius de connexió, protecció i compensació. 

2.2.1.5. Protecció contra curtcircuits. 

Cada punt de llum portarà dos cartutxos A.P.R. de 6 A., els quals es muntaran en porta 

fusibles seccionables de 20 A. 

2.2.1.6. Caixes d'entroncament i derivació. 

Estaran proveïdes de fitxes de connexió i seran com a mínim P-549, és a dir, amb 

protecció contra la pols (5), contra les projeccions d'aigua en totes adreces (4) i contra una 

energia de xoc de 20 juliols (9). 

2.2.1.7. Braços murals. 

Seran galvanitzats, amb un pes de zinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Les dimensions seran com a mínim les especificades en el projecte, però en qualsevol 

cas resistiran sense deformació una càrrega que estarà en funció del pes de la lluminària, 

segons els valors adjunts. Aquesta càrrega se suspendrà en l'extrem on es col·loca la 

lluminària: 

 Pes de la lluminària (kg)   Càrrega vertical (kg) 

1    5 

2    6 

3    8 

4    10 

5    11 

6    13 

8    15 
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10    18 

12    21 

14    24 

Els mitjans de subjecció, ja siguin plaques o arpes, també seran galvanitzats. 

En els casos en què els braços es col·loquin sobre suports de fusta, la placa tindrà una 

forma tal que s'adapti a la curvatura del suport. 

En els punts d'entrada dels conductors es col·locarà una protecció suplementària de 

material aïllant a força d'anells de protecció de PVC. 

2.2.1.8. Bàculs i columnes. 

Seran galvanitzats, amb un pes de zinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Estaran construïts en xapa d'acer, amb un espessor de 2,5 mm. quan l'altura útil no sigui 

superior a 7 m. i de 3 mm. per a altures superiors. 

Els bàculs resistiran sense deformació una càrrega de 30 kg. suspès en l'extrem on es 

col·loca la lluminària, i les columnes o bàculs resistiran un esforç horitzontal d'acord amb els 

valors adjunts, on s'assenyala l'altura d'aplicació a partir de la superfície del sòl: 

Altura (m.) Força horitzontal (kg) Altura d'aplicació (m.) 

 6   50   3 

 7   50   4 

 8   70   4 

 9   70   5 

 10   70   6 

 11   90   6 

 12   90   7 

En qualsevol cas, tant els braços com les columnes i els bàculs, resistiran les 

sol·licitacions previstes en la ITC-BT-09, apt. 6.1, amb un coeficient de seguretat no inferior a 

2,5 particularment tenint en compte l'acció del vent. 

No hauran de permetre l'entrada de pluja ni l'acumulació d'aigua de condensació. 

Les columnes i bàculs hauran de posseir una obertura d'accés per a la manipulació dels 

seus elements de protecció i maniobra, almenys a 0,30 m. del sòl, dotada d'una porta o trapa 

amb grau de protecció contra la projecció d'aigua, que només es pugui obrir mitjançant 

l'ocupació d'útils especials. 
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Quan per la seva situació o dimensions, les columnes o bàculs fixats o incorporats a 

obres de fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció o maniobra a la base, 

podran col·locar-se aquests en la part superior, en lloc apropiat, o en la pròpia obra de fàbrica. 

Les columnes i bàculs portaran en la seva part interior i proper a la porta de registre, un 

cargol amb rosca per fixar la terminal de la pica de terra. 

2.2.1.9. Lluminàries. 

Les lluminàries compliran, com a mínim, les condicions de les indicades com a tipus en el 

projecte, especialment en: 

 Tipus de portalàmpada. 

 Característiques fotomètriques (corbes similars). 

 Resistència als agents atmosfèrics. 

 Facilitat de conservació i instal·lació. 

 Estètica. 

 Facilitat de reposició de llum i equips. 

 Condicions de funcionament del llum, especialment la temperatura (refrigeració, 
protecció contra el fred o la calor, etc.). 

 Protecció, a llum i accessoris, de la humitat i altres agents atmosfèrics. 

 Protecció al llum de la pols i d'efectes mecànics. 

2.2.1.10. Quadre de maniobra i control. 

Els armaris seran d’acer inoxidable amb departament separat per a l'equip de mesura, i 

com a mínim IP-549, és a dir, amb protecció contra la pols (5), contra les projeccions de l'aigua 

en totes les adreces (4) i contra una energia de xoc de 20 juliols (9). 

Tots els aparells del quadre estaran fabricats per cases de reconeguda garantia i 

preparats per a tensions de servei no inferior a 500 V. 

Els fusibles seran APR, amb bases apropiades, de manera que no quedin accessibles 

parts en tensió, ni siguin necessàries eines especials per a la reposició dels cartutxos. El calibre 

serà exactament el del projecte. 

Els interruptors i commutadors seran rotatius i proveïts de coberta, sent les dimensions 

de les seves peces de contacte suficients perquè la temperatura en cap d'elles pugui excedir de 

65ºC, després de funcionar una hora amb la seva intensitat nominal. La seva construcció ha de 

ser tal que permeti realitzar un mínim de maniobres d'obertura i tancament, de l'ordre de 

10.000, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball sense que es produeixin desgastos 

excessius o avaries en els mateixos. 
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Els contactors estaran provats a 3.000 maniobres per hora i garantits per a cinc milions 

de maniobres, els contactes estaran recoberts de plata. La bobina de tensió tindrà una tensió 

nominal de 400 V., amb una tolerància de el +- 10 %. Aquesta tolerància s'entén en dos sentits: 

en primer lloc connectaran perfectament sempre que la tensió variï entre aquests límits, i en 

segon lloc no es produiran escalfaments excessius quan la tensió s'elevi indefinidament un 

10% sobre la nominal. L'elevació de la temperatura de les peces conductores i contactes no 

podrà excedir de 65ºC després de funcionar una hora amb la seva intensitat nominal. Així 

mateix, en tres interrupcions successives, amb tres minuts d'interval, d'un corrent amb la 

intensitat corresponent a la capacitat de ruptura i tensió igual a la nominal, no s'observaran 

arcs perllongats, deterioració en els contactes, ni avaries en els elements constitutius del 

contactor. 

En els interruptors horaris no es consideren necessaris els dispositius astronòmics. El 

volant o qualsevol altra peça seran de materials que no sofreixin deformacions per la 

temperatura ambienti. La corda serà elèctrica i amb reserva per a un mínim de 36 hores. La 

seva intensitat nominal admetrà una sobrecàrrega del 20 % i la tensió podrà variar en un +- 

20%. Es rebutjarà el que avanci o endarrereixi més de cinc minuts al mes. 

Els interruptors diferencials estaran dimensionaments per al corrent de fugida 

especificada en projecte, podent suportar 20.000 maniobres sota la càrrega nominal. El temps 

de respostes no serà superior a 30 ms i hauran d'estar proveïts de botó de prova. 

La cèl·lula fotoelèctrica tindrà alimentació a 230 V. +- 15%, amb regulació de 20 a 200 

lux. 

Tota la resta de petit material serà presentat prèviament a la Direcció  Tècnica, la qual 

estimarà si les seves condicions són suficients per a la seva instal·lació. 

2.2.1.11. Protecció de baixants. 

Es realitzarà en tub de ferro galvanitzat de 2“ diàmetre, proveïda en el seu extrem 

superior d'un caputxó de protecció de P.V.C., a fi d'aconseguir estanqueïtat, i per evitar el 

fregament dels conductors amb les arestes vives del tub, s'utilitzarà un anell de protecció de 

P.V.C. La subjecció del tub a la paret es realitzarà mitjançant accessoris compostos per dues 

peces, plançó roscat per encastar i suport en xapa plastificat de rosca incorporada, proveït de 

tancament especial de seguretat de doble plegat. 

2.2.1.12. Canonada per a canalitzacions subterrànies. 

S'utilitzarà exclusivament canonada de PVC rígida dels diàmetres especificats en el 

projecte. 

2.2.1.13. Cable fiador. 

S'utilitzarà exclusivament cable espiral galvanització reforçada, de composició 1x19+0, 

de 6 mm. de diàmetre, en acer de resistència 140 kg/mm², la qual cosa equival a una càrrega 

de trencament de 2.890 kg. 
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El Contractista informarà per escrit a la Direcció Tècnica del nom del fabricant i li enviarà 

una mostra del mateix. 

En les bobines haurà de figurar el nom del fabricador, tipus del cable i diàmetre. 

2.2.2. Capítol II: A EXECUCIÓ CONDUCCIONS SUBTERRÀNIES 

2.2.2.1. Replanteig. 

El replanteig de l'obra es farà per la Direcció Tècnica, amb representació del 

contractista. Es deixaran marques o quantes senyalitzacions estimi convenient la Direcció 

Tècnica. Una vegada acabat el replanteig, la vigilància i conservació de la senyalització seran a 

càrrec del contractista. 

Qualsevol nou replanteig que calgués, per desaparició de les senyalitzacions, serà 

novament executat per la Direcció Tècnica. 

RASES 

2.2.2.2. Excavació i farcit. 

Les rases no s'excavaran fins que vagi a efectuar-se la col·locació dels tubs protectors, i 

en cap cas amb antelació superior a vuit dies. El contractista prendrà les disposicions 

convenients per deixar el menor temps possible obertes les excavacions a fi d'evitar accidents. 

Si la causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques les rases 

amenacessin esfondrar-se, hauran de ser apuntalades, prenent-se les mesures de seguretat 

necessàries per evitar el despreniment del terreny i que aquest sigui arrossegat per les aigües. 

En el cas en què entrés aigua en les rases, aquesta haurà de ser treta abans d'iniciar el 

farcit. 

El fons de les rases s'anivellarà acuradament, retirant tots els elements punxeguts o 

tallants. Sobre el fons es dipositarà la capa de sorra que servirà de seient als tubs. 

En el farciment de les rases s'empraran els productes de les excavacions, excepte quan 

el terreny sigui rocós, en aquest cas s'utilitzarà terra d'una altra procedència. Les terres de 

farciment estaran lliures d'arrels, fangs i altres materials que siguin susceptibles de 

descomposició o de deixar buits perjudicials. Després d'emplenar les rases es piconaran bé, 

deixant-les així algun temps perquè les terres vagin assentant-se i no existeixi perill de 

trencaments posteriors en el paviment, una vegada que s'hagi reposat. 

La terra sobrant de les excavacions que no pugui ser utilitzada en el farciment de les 

rases, s’haurà de treure  aplanant i netejant el terreny circumdant. Aquesta terra haurà de ser 

transportada a un lloc on en dipositar-li no ocasioni cap perjudici. 
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2.2.2.3. Col·locació dels tubs. 

Els conductes protectors dels cables seran conformes a la ITC-BT-21, taula 9. 

Els tubs descansaran sobre una capa de sorra d'espessor no inferior a 5 cm. La superfície 

exterior dels tubs quedarà a una distància mínima de 46 cm. per sota del sòl o paviment 

acabat. 

Es cuidarà la perfecta col·locació dels tubs, sobretot en les juntes, de manera que no 

quedin trossos vius que puguin perjudicar la protecció del cable. 

Els tubs es col·locaran completament nets per dins, i durant l'obra es cuidarà que no 

entrin matèries estranyes. 

A uns 25 cm per sobre dels tubs i a uns 10 cm per sota del nivell del sòl se situarà la cinta 

per senyalitzar. 

2.2.2.4. Creuaments amb canalitzacions o calçades. 

En els creuaments amb canalitzacions elèctriques o d'una altra naturalesa (aigua, gas, 

etc.) i de calçades de vies amb trànsit rodat, s'envoltaran els tubs d'una capa de formigó en 

massa amb un espessor mínim de 10 cm. 

En els creuaments amb canalitzacions, la longitud de tub a formigonar serà, com a 

mínim, d'1 m. a cada costat de la canalització existent, havent de ser la distància entre aquesta 

i la paret exterior dels tubs de 15 cm. almenys. 

Al posar el formigó els tubs es posarà una especial cura per impedir l'entrada de la 

lletada de ciment dins d'ells, sent aconsellable enganxar els tubs amb el producte apropiat. 
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2.2.2.5. Excavació. 

  FONAMENTACIÓ DE BÀCULS I COLUMNES 

Es refereix a l'excavació necessària per als massissos de les fundacions dels bàculs i 

columnes, a qualsevol classe de terreny. 

Aquesta unitat d'obra comprèn la retirada de la terra i reomplint de l'excavació resultant 

després del posar el formigó, esgotament d'aigües, apuntalaments i quants elements siguin en 

cada cas necessaris per a la seva execució. 

Les dimensions de les excavacions s'ajustaran el més possible a les donades en el 

projecte o en defecte d'això a les indicades per l'Adreça Tècnica. Les parets dels clots seran 

verticals. Si per qualsevol altra causa s'originés un augment en el volum de l'excavació, aquesta 

seria per compte del contractista, certificant-se solament el volum teòric. Quan sigui necessari 

variar les dimensions de l'excavació, es farà d'acord amb la Direcció Tècnica. 

En terrenys inclinats, s'efectuarà una explanació del terreny. Com a regla general 

s'estipula que la profunditat de l'excavació ha de referir-se al nivell mitjà abans citat. 

L’explanació es perllongarà fins a 30 cm., com a mínim, per fora de l'excavació perllongant-se 

després amb el talús natural de la terra circumdant. 

El contractista prendrà les disposicions convenients per deixar el menor temps possible 

obertes les excavacions, amb l'objecte d'evitar accidents. 

Si a causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques els fossats 

amenacessin esfondrar-se, hauran de ser apuntalats, prenent-se les mesures de seguretat 

necessàries per evitar el despreniment del terreny i que aquest sigui arrossegat per les aigües. 

En el cas que entrés aigua en els fossats, aquesta haurà de ser treta abans del farciment 

de formigó. 

La terra sobrant de les excavacions que no pugui ser utilitzada en el farciment dels 

fossats, s’haurà utilitzar -se aplanant i netejant el terreny que ho envolta. Aquesta terra haurà 

de ser transportada a un lloc on en dipositar-la no ocasioni cap perjudici. 

Es prohibeix l'ocupació d'aigües que procedeixin de pantans, o estiguin molt carregades 

de sals carbonoses o selenitoses. 

FORMIGÓ 

El pastat de formigó s'efectuarà en formigonera o a mà, sent preferible el primer 

procediment; en el segon cas es farà sobre xapa metàl·lica de suficients dimensions per evitar 

es barregi amb terra i es procedirà primer a l'elaboració del morter de ciment i sorra, afegint-

se a continuació la grava, i llavors se li farà un volt a la mescla, havent de quedar aquesta de 

color uniforme; si així no passes, cal tornar a donar altres voltes fins a aconseguir la 

uniformitat; una vegada aconseguida s'afegirà a continuació l'aigua necessària abans d'abocar 

al clot. 
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S'emprarà formigó que la densitat del qual sigui de 200 kg/m3. La composició normal de 

la mescla serà: 

 Ciment: 1 

 Sorra: 3 

 Grava: 6 

La dosi d'aigua no és una dada fixa, i varia segons les circumstàncies climatològiques i els 

àrids que s'emprin. 

El formigó obtingut serà de consistència plàstica, podent-se comprovar la seva docilitat 

per mitjà del con d’Abrams. Aquest con consisteix en un motlle tronc-cònic de 30 cm. d'altura i 

bases de 10 i 20 cm. de diàmetre. Per a la prova es col·loca el motlle recolzat per la seva base 

major, sobre un tauler, omplint-ho per la seva base menor, i una vegada ple de formigó i 

enrasat s'aixeca deixant caure amb cura la massa. Es mesura l'altura ”H“ del formigó format i 

en funció d'aquesta  es coneix la consistència: 

 Consistència  H (cm.) 

 Seca   30 a 28 

 Plàstica   28 a 20 

 Tova   20 a 15 

 Fluida   15 a 10 

En la prova no s'utilitzarà àrid de més de 5 cm. 

2.2.2.6. Transport i aixecament de bàculs i columnes. 

S'empraran els mitjans auxiliars necessaris perquè durant el transport no sofreixin les 

columnes i bàculs cap deteriorament. 

L’aixecament  i col·locació dels bàculs i columnes s'efectuarà de manera que quedin 

perfectament aplomats en totes les adreces. 

Les rosques dels perns de fixació estaran proveïdes de volanderes. 

La fixació definitiva es realitzarà a força de contra cargols. Acabada aquesta operació es 

rematarà la fonamentació amb morter de ciment. 

2.2.2.7. Arquetes de registre. 

Seran de les dimensions especificades en el projecte, deixant com a fons la terra original 

a fi de facilitar el drenatge. 

El marc serà d'angular 45x45x5 i la tapa, prefabricada, de formigó de Rk= 160 kg/cm², 

armat amb diàmetre 10 o metàl·lica i marc d'angular 45x45x5. En el cas de voreres amb 

terratzo, l'acabat es realitzarà fonent lloses d'idèntiques característiques. 
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El contractista prendrà les disposicions convenients per deixar el menor temps possible 

obertes les arquetes amb l'objecte d'evitar accidents. 

Quan no existeixin voreres, s'envoltarà el conjunt arqueta-fonamentació amb vorades 

de 25x15x12 prefabricats de formigó, havent de quedar la rasant a 12 cm. sobre el nivell del 

terreny natural. 

2.2.2.8. Estesa dels conductors. 

L'estesa dels conductors es farà amb suma cura, evitant la formació de coques i 

entortolligaments, així com frecs perjudicials i traccions exagerades. 

No es donarà als conductors curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El 

radi interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels conductors. 

2.2.2.9. Escomeses. 

Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran en les caixes situades 

a l'interior de les columnes i bàculs, no existint entroncaments a l'interior dels mateixos. 

Només es traurà l'aïllament dels conductors en la longitud que penetrin en les bornes de 

connexió. 

Les caixes estaran proveïdes de fitxes de connexió (IV). La protecció serà, com a mínim, 

IP-437, és a dir, protecció contra cossos sòlids superiors a 1 mm. (4), contra aigua de pluja fins 

a 60º de la vertical (3) i contra energia de xoc de 6 juls (7). Els fusibles (I) seran APR de 6 A,  i 

aniran en la tapa de la caixa, de manera que aquesta faci la funció de seccionament. L'entrada i 

sortida dels conductors de la xarxa es realitzarà per la cara inferior de la caixa i la sortida de 

l'escomesa per la cara superior. 

Les connexions es realitzaran de manera que existeixi equilibri entre fases. 

Quan les lluminàries no portin incorporat l'equip de reactància i condensador, aquest 

equip es fixarà sòlidament a l'interior del bàcul o columna en lloc accessible. 

2.2.2.10. Entroncaments i derivacions. 

Els entroncaments i derivacions es realitzaran preferiblement en les caixes d'escomeses 

descrites a l'apartat anterior. De no resultar possible es faran en les arquetes, utilitzant fitxes 

de connexió (una per fil), les quals s'encintaran amb cinta auto soldable d'una rigidesa 

dielèctrica de 12 kV/mm, amb capes a mitjà solapament i damunt d'una cinta de vinil amb 

dues capes a mitjà solapament. 

Es reduirà al mínim el nombre d'entroncaments, però en cap cas existiran 

entroncaments al llarg de les esteses subterrànies. 
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2.2.2.11. Preses de terra. 

La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, serà com a 

màxim de 300 mA. i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la 

instal·lació, serà com a màxim de 30 Ohm. També s'admetran interruptors diferencials 

d'intensitat màxima de 500 mA. o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra mesurada 

en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ohm i a 1 Ohm, 

respectivament. En qualsevol cas, la màxima resistència de posada a terra serà tal que, al llarg 

de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de 

contacte majors de 24 V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, 

quadres metàl·lics, etc.).  

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comuna 

per a totes les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control. A les 

xarxes de terra, s'instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 

lluminàries, i sempre en el primer i en l'últim suport de cada línia. Els conductors de la xarxa de 

terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

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 de color 

verd-groc, amb conductors de coure, de secció mínima 16 mm² per a xarxes subterrànies, i 

d'igual secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, en aquest cas aniran per 

l'interior de les canalitzacions dels cables d'alimentació. 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa de terra, 

serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-

groc, i secció mínima de 16 mm² de coure. 

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes, 

soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra 

la corrosió. 

2.2.3. Capítol II-B. CONDUCCIONS AÈRIES. 

2.2.3.1. Col·locació dels conductors. 

Els conductors es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a 

això les possibilitats d'ocultació que ofereixin les façanes dels edificis. 

Quan s'utilitzin grapes, o cinta d'alumini, en les alineacions rectes, la separació entre dos 

punts de fixació consecutius serà, com a màxim, de 40 cm. Les grapes quedaran ben subjectes 

a les parets. 

Quan s'utilitzin tacs i abraçadores, de les usuals per a xarxes trenades, aquestes seran 

del tipus especificat en el projecte. Igualment la separació serà, com a màxim, l'especificada en 

el projecte. 
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Els conductors es fixaran d'una part a una altra dels canvis d'adreça i en la proximitat 

immediata de la seva entrada en caixes de derivació o altres dispositius. 

No es donaran als conductors curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El 

radi interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels conductors. 

L'estesa es realitzarà amb suma cura, evitant la formació de coques i doblegaments, així 

com frecs perjudicials i traccions exagerades. 

Els conductors es fixaran a una altura no inferior a 2,50 m. del sòl. 

2.2.3.2. Escomeses. 

Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran a l'interior de caixes, 

no existint entroncaments al llarg de tota l'escomesa. Les caixes estaran proveïdes de fitxes de 

connexió bimetàl·lica i als conductors solament es traurà l'aïllament en la longitud que 

penetrin en les bornes de connexió. 

Si les lluminàries porten incorporada l'equip de reactància i condensador, s'utilitzaran 

caixes de les descrites a l'apartat 2.1.6, proveïdes de dos cartutxos A.P.R. de 6 A., els quals es 

muntaran en porta fusibles seccionables de 20 A. 

Si les lluminàries no portessin incorporat l'equip de reactància i el condensador, 

s'utilitzaran caixes en xapa galvanitzada de les descrites en el projecte, en les quals es 

col·locaran les fitxes de connexió, l'equip d'encès i els dos cartutxos APR de 6 A., els quals es 

muntaran en porta fusibles seccionables de 20 A. La distància d'aquesta caixa al sòl no serà 

inferior a 2,50 m. 

Sigui com sigui el tipus de caixa, l'entrada i sortida dels conductors es farà per la cara 

inferior. 

Les connexions es realitzaran de manera que existeixi equilibri de fases. 

Els conductors de l'escomesa no sofriran deterioració o aixafament al seu pas per 

l'interior dels braços. La part roscada dels portalàmpada, o el seu equivalent, es connectarà al 

conductor que tingui menor tensió pel que fa a terra. 

2.2.3.3. Entroncaments i derivacions. 

Els entroncaments i derivacions s'efectuaran exclusivament en caixes de les descrites en 

l'Article 8 i l'entrada i sortida dels conductors es farà per la cara inferior. 

Es reduirà al mínim el nombre d'entroncaments. 

2.2.3.4. Col·locació de braços murals. 

S'empraran els mitjans auxiliars necessaris perquè durant el transport els braços no 

tinguin cap deteriorament. 
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Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho 

permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, espessor, etc., procurant deixar per sobre 

de l'ancoratge una altura de construcció almenys de 50 cm. 

Els orificis d’encastament  seran reduïts al mínim possible. 

2.2.3.5. Creuaments. 

Quan es passi d'un edifici a un altre, o es creuin carrers i vies transitades, s'utilitzarà 

cable fiador del tipus descrit en l'apartat  2.2.1.13 . Aquest cable anirà proveït d'arpes 

galvanitzades, 60x60x6 mm (una en cada extrem), agafadors galvanitzats (dos en cada extrem), 

un tensor galvanitzat de ½“, com a mínim i guardacaps galvanitzats. 

Als carrers i vies transitades l'altura mínima del conductor, en la condició de fletxa més 

desfavorable, serà de 6 m. 

L'estesa d'aquest tipus de conduccions serà tal que tots dos extrems quedin en la 

mateixa horitzontal i procurant perpendicularitat amb les façanes. 

2.2.3.6. Palometes. 

Seran galvanitzades, en angular 60x60x6 mm., amb arpes d'idèntic material. La seva 

longitud serà tal que aconseguit l'estesa l'altura necessària en cada cas, els extrems quedin en 

la mateixa horitzontal. 

Si fossin necessaris tornapuntes seran d'idèntic material, però si el necessari fossin 

vents, s'utilitzarà el cable descrit en punt  2.2.1.13, amb els accessoris descrits en punt 2.2.3.5. 

Els ancoratges dels vents es faran preferiblement sobre edificis, en llocs que puguin absorbir 

els esforços a transmetre; mai s'usaran els arbres per als ancoratges. Els vents que puguin ser 

aconseguits sense mitjans especials des del sòl, terrasses, balconades, finestres o altres llocs 

de fàcil accés a les persones, estaran interromputs per aïlladors de retenció apropiats. 

En les esteses verticals, els conductors es fixaran a les palometes mitjançant 

abraçadores de doble collaret de les utilitzades en línies trenades. 

Quan les palometes siguin accessibles portaran una presa de terra que estarà d'acord a 

l'indicat en Capítol II-. 

2.2.3.7. Suports de fusta. 

Tindran l'altura que s'especifica en el projecte, seran de fusta creosotada, amb 11 cm. 

de diàmetre mínim en la part superior i 18 cm. a 1,50 m. de les base, amb rassa de formigó de 

2 m. i 1.000 mkg. i dues abraçadores senzilles galvanitzades. 

La fixació del pal a la rasa es farà de manera que el mateix quedi separat del sòl 15 cm., 

com a mínim, amb la finalitat de preservar a la fusta de la humitat d'aquest. 

Si fossin necessaris tirants, s'utilitzarà el cable descrit en l'Article 2.2.1.13, els ancoratges 

d'aquests poden fer-se en el sòl o sobre edificis o altres elements previstos per absorbir els 
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esforços que aquells puguin transmetre. No podran utilitzar-se els arbres per a l'ancoratge dels 

tirants, i quan aquests ancoratges es realitzin en el sòl, es destacarà la seva presència fins a 

una altura de 2 m. Els tirants estaran proveïts d'un tensor galvanitzat, com a mínim de ½“, 

guardacaps galvanitzats i dues agafadors galvanitzats per extrem. 

Els tirants que puguin ser aconseguits sense mitjans especials des del sòl, terrasses, 

balconades, finestres o altres llocs de fàcil accés a les persones, estaran interromputs per 

aïlladors de retenció apropiats. 

Els tornapuntes es fixaran sobre els suports en el punt més proper possible al d'aplicació 

de la resultant dels esforços actuants sobre el mateix. 

2.2.4. Capítol II-C. TREBALLS COMUNS. 

2.2.4.1. Fixació i regulació de les lluminàries. 

Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació adequada a l'altura del punt de llum, 

ample de calçada i tipus de lluminària. En qualsevol cas el seu plànol transversal de simetria 

serà perpendicular al de la calçada. 

En les lluminàries que tinguin regulació de focus, els llums se situaran en el punt 

adequat a la seva forma geomètrica, a l'òptica de la lluminària, a l'altura del punt de llum i a 

l'ample de la calçada. 

Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, 

etc.) una vegada finalitzats el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta, de manera 

que no pugui girar o oscil·lar respecte al suport. 

2.2.4.2. Quadre de maniobra i control. 

Totes les parts metàl·liques (bastidor, barres suporti, etc.) estaran estrictament unides 

entre si i a la presa de terra general, constituïda segons els especificat en el capítol II-A. 

L'entrada i sortida dels conductors es realitzarà de tal manera que no faci baixar el grau 

d'estanqueïtat de l'armari. 

2.2.4.3. Cèl·lula fotoelèctrica. 

S'instal·larà orientada al Nord, de tal forma que no sigui possible que rebi llum de cap 

punt de llum d'enllumenat públic, dels fars dels vehicles o de finestres properes. De ser 

necessari s'instal·laran pantalles de xapa galvanitzada o alumini amb les dimensions i 

orientació que indiqui la Direcció Tècnica. 

2.2.4.4. Mesura d'il·luminació. 

La comprovació del nivell mitjà d'enllumenat serà verificada passats els 30 dies de 

funcionament de les instal·lacions. Es prendrà una zona de la calçada compresa entre dos 
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punts de llum consecutius d'una mateixa banda si aquests estan situats a portell, i entre tres 

en cas d'estar apariats o disposats unilateralment. Els punts de llum que s'escullin estaran 

separats una distància que sigui el més propera possible a la separació mitjana. 

En les hores de menys tràfic, i fins i tot tancant aquest, es dividirà la zona en rectangles 

de dos a tres metres de llarg mesurant-se la il·luminació horitzontal en cadascun dels vèrtexs. 

Els valors obtinguts multiplicats pel factor de conservació, s'indicarà en un plànol. 

Els mesuraments es realitzaran arran de terra i, en cap cas, a una altura superior a 50 

cm., havent de prendre les mesures necessàries perquè no s'interfereixi la llum procedent de 

les diverses lluminàries. 

La cèl·lula fotoelèctrica del luxímetre es mantindrà perfectament horitzontal durant la 

lectura de la il·luminació; en cas que la llum incideixi sobre el plànol de la calçada en angle 

comprès entre 60º i 70º amb la vertical, es tindrà en compte el ”error de cosinus“. Si 

l'adaptació de l'escala del luxímetre s'efectua mitjançant filtre, es considerarà aquest error a 

partir dels 50º. 

Abans de procedir a aquest mesurament s'autoritzarà a l'adjudicatari al fet que efectuï 

una neteja de pols que s'hagués pogut dipositar sobre els reflectores i aparells. 

La il·luminació mitjana es definirà com la relació de la mínima intensitat d'il·luminació, a 

la mitja intensitat d'il·luminació. 

2.2.4.5. Seguretat. 

En realitzar els treballs en vies públiques, tant urbanes com a interurbanes o de 

qualsevol tipus, l'execució del qual pugui entorpir la circulació de vehicles, es col·locaran els 

senyals indicadors que especifica el vigent Codi de la Circulació. Igualment es prendran les 

oportunes precaucions en evitació d'accidents de vianants, com a conseqüència de l'execució 

de l'obra. 
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3. MANTENIMENT DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 

INSTAL·LACIONS 

Per garantir en el transcurs del temps el valor del factor de manteniment de la 

instal·lació, es realitzaran les operacions de reposició de llums i neteja de lluminàries amb la 

periodicitat determinada pel càlcul del factor. 

El titular de la instal·lació serà el responsable de garantir l'execució del pla de 

manteniment de la instal·lació descrit en el projecte o memòria tècnica de disseny. 

Les operacions de manteniment relatives a la neteja de les lluminàries i a la substitució 

de llums avariats podran ser realitzades directament pel titular de la instal·lació o mitjançant 

subcontractació. 

Els mesuraments elèctrics i luminotècniques incloses en el pla de manteniment seran 

realitzades per un instal·lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un registre 

d'operacions de manteniment, en el qual es reflecteixin els resultats de les tasques realitzades. 

El registre podrà realitzar-se en un llibre o fulles de treball o un sistema informatitzat. En 

qualsevol dels casos, es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la 

instal·lació d'enllumenat exterior, havent de figurar, com a mínim, la següent informació: 

 El titular de la instal·lació i la ubicació d'aquesta. 

 El titular del manteniment. 

 El nombre d'ordre de l'operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 

 El nombre d'ordre de l'operació de manteniment correctiu. 

 La data d'execució. 

 Les operacions realitzades i el personal que les va realitzar. 

A més, a fi de facilitar l'adopció de mesures d'estalvi energètic, es registrarà: 

 Consum energètic anual. 

 Temps d'encès i apagat dels punts de llum. 

 Mesura i valoració de l'energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i 
factor de potència. 

 Nivells d'il·luminació mantinguts. 
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4. MESURAMENTS LUMINOTÈCNICS EN LES INSTAL·LACIONS 

D'ENLLUMENAT 

4.1. COMPROVACIONS ABANS DE REALITZAR LES 
MESURES. 

4.1.1. Condicions de validessa per a les mesures. 

a) Geometria de la instal·lació: els càlculs i mesures seran representatius per a totes 

aquelles zones que tinguin la mateixa geometria quant a: 

 Distància entre punts de llum. 

 Altura de muntatge dels punts de llum que intervenen en la mesura. 

 Longitud del braç, sortint i inclinació. 

 Ample de calçada. 

 Dimensions de vorals, mitjanes, etc. 

 Tensió d'alimentació: durant la mesura es registrarà el valor de la tensió 
d'alimentació mitjançant un voltímetre registrador o, en defecte d'això, es 
realitzaran mesures de la tensió d'alimentació cada 30 minuts. Si es mesuren 
desviacions o variacions en la tensió d'alimentació respecte al valor assignat de la 
instal·lació que poguessin afectar significativament al flux lluminós emès pels llums, 
s'aplicaran les correccions corresponents. En cas d'utilitzar sistema de regulació de 
flux, el mesurament es durà a terme amb els equips a règim nominal. 

  Influència d'altres instal·lacions: Tots els llums propers a una instal·lació alienes a la 
mateixa hauran d'apagar-se al moment de les mesures (inclosos els fars dels 
vehicles, en qualsevol dels sentits de circulació). 

  Condicions meteorològiques: Encara que les exigències de visibilitat són anàlogues 
per a totes les condicions meteorològiques, les mesures han de realitzar-se en 
temps sec i amb els paviments nets (tret que es dissenyi per a paviments humits, de 
manera que les condicions visuals no es deteriorin notablement durant els intervals 
plujosos). A més, no han d'executar-se les mesures si l'atmosfera no està 
completament buidada de boires o boires. 

4.1.2. Mesura de luminàncies. 

La mesura de la luminància mitjana i les uniformitats hauran de realitzar-se sobre el 

terreny, comparant-se els resultats obtinguts en el càlcul inclòs en el projecte amb els de la 

mesura. La mesura requereix un paviment usat durant cert temps, i un tram recte de calçada 

de longitud aproximada de 250 m. 

a) Luminàncies puntuals (L). 
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La mesura haurà de fer-se amb luxímetre, amb un mesurador d'angle no major de 2´en 

la vertical, i entre 6´i 20´en l'horitzontal. 

b) Luminància mitjana (Lm). 

Per a la mesura de la luminància mitjana s'utilitzarà un luxímetre integrador, amb 

limitadors de camp que corresponguin a la superfície a mesurar: 100 m de longitud per l'ample 

dels carrils de circulació. El punt d'observació estarà situat a 60 m abans del límit anterior de la 

zona de mesura, i el luxímetre estarà situat a 1,5 m d'altura i a 1/4 de l'ample de la calçada, 

mesurat des del límit exterior en l'últim carril. 

El mètode de referència per comprovar la luminància mitjana dinàmica consisteix a fer 

dues mesures amb el luxímetre integrador, una començant la zona de mesura entre dues 

lluminàries i una altra coincidint amb una de les lluminàries (en el cas d'una disposició a 

portell, entre dues lluminàries en diferents carrils). 

La mitjana d'aquestes dues mesures és una bona aproximació a la luminància mitjana 

dinàmica. 

4.1.3. Mesura de la il.luminància. 

La mesura es realitzarà amb un  luxímetre,  que haurà de complir les següents 

exigències: 

a) Haurà de tenir un rang de mesura adequat, d’acord als nivells a mesurar i estar 

calibrat per un laboratori acreditat. 

b) Haurà de disposar de correcció del cosinus fins a un angle de 85º. 

c) Tindrà correcció cromàtica, segons CIE 69:1987 d'acord amb la distribució espectral de 

les fonts lluminoses empleades i la seva resposta s'ajustarà a la corba mitjana de sensibilitat 

V(I). 

d) El coeficient d'error per temperatura haurà d'estar especificat per a marge de les 

temperatures de funcionament previstes durant el seu ús. 

i) La fotocèl·lula de luxímetre estarà muntada sobre un sistema que permeti que aquesta 

es mantingui horitzontal en qualsevol punt de mesura. 

Les mesures es realitzaran sobre la capa de rodadora de la calçada, en els punts 

determinats en el reticle de càlcul del projecte. Totes les lluminàries que intervenen en la 

mesura i formen part de la instal·lació d'enllumenat, han d'estar lliures d'obstacles i podran 

veure's des de la fotocèl·lula. 

Una reducció del reticle de mesura, pel que fa a la de càlcul, serà admissible quan no 

modifiqui els valors mínims, màxims i mitjans en +- 5%. 
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4.1.4. Comprovació de mesurament luminotècnics. 

Els valors mitjans de les magnituds mesurades no diferiran més d'un 10 % respecte als 

valors de càlcul de projecte. 

4.2. MESURA DE LA LUMINÀNCIA. 

La luminància en un punt de la calçada s'obté mitjançant la fórmula: 

L = ∑(𝐥 · 𝐫/𝐡²) 

on el sumatori  comprèn totes les lluminàries de la instal·lació considerada. Els valors de 

la intensitat lluminosa (l) i del coeficient de luminància reduït (f) s'obtenen per interpolació 

quadràtica en la matriu d'intensitats de la lluminària i en la taula de reflexió del paviment. 

Finalment, la variable (h) és l'altura de la lluminària. 

Un vegada finalitzada la instal·lació de l'enllumenat exterior, es procedirà a efectuar els 

mesuraments luminotècnics, a fi de comprovar els resultats del projecte. El reticle de mesura 

que es concreta més endavant és la que s'utilitzarà en les mesures de camp. No obstant això, 

podran utilitzar-se altres reticles en el càlcul del projecte sempre que incorporin un major 

nombre de punts. 

4.2.1. Selecció del reticle de mesura. 

El reticle de mesura és el conjunt de punts en els quals en el projecte es calcularan els 

valors de luminància. En sentit longitudinal, el reticle cobrirà el tram de calçada comprès entre 

dues lluminàries consecutives del mateix costat. En sentit transversal, haurà d'abastar l'ample 

definit per a l'àrea de referència (normalment l'amplària del carril de trànsit). 

Els punts de mesura es disposaran, uniformement separats, com a mostra la figura 1 de 

la ITC-EA-07, sent la seva separació longitudinal D, no superior a 5 m, i la seva separació 

transversal d, no superior a 1,5 m. El nombre mínim de punts en l'adreça longitudinal N, o 

transversal n, serà de 3. 

4.2.2. Posició de l’observador. 

L'observador es col·locarà a 1,5 m d'altura sobre la superfície de la calçada i en sentit 

longitudinal, a 60 m de la primera línia transversal de punts de càlcul. En sentit transversal se 

situarà a: 

a) 1/4 d'ample total de la calçada, mesurat des de la vora dreta de la mateixa (costat 

oposat al dels punts de llum en implantació unilateral), per a la mesura de la luminància 

mitjana Lm i de la uniformitat global Uo i 

b) al centre de cadascun dels carrils del sentit considerat per a la mesura de la 

uniformitat longitudinal Ul, per a cada sentit de circulació. 
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4.2.3. Àrea límit. 

Amb la finalitat d'evitar l'efecte d'altres instal·lacions d'enllumenat en els valors 

mesurats de luminància d'una instal·lació, s'estableix un àrea límit dins de la qual, haurà 

d'apagar-se durant la mesura qualsevol lluminària que no pertanyi a aquesta instal·lació. 

La figura 4 de la ITC-EA-07 reflecteix l'àrea límit citada anteriorment, sent H l'altura de 

muntatge de les lluminàries de la instal·lació considerada. 

4.3. MESURA DE LA IL.LUMINACIÓ. 

La Il·luminació horitzontal en un punt de la calçada s'expressa mitjançant: 

E = ∑(𝐥 · 𝒄𝒐𝒔𝟑 𝛄 /𝐡²) 

Sent, I la intensitat lluminosa, γ l'angle format per l'adreça d'incidència en el punt amb la 

vertical i h l'altura de la lluminària. El sumatori  comprèn totes les lluminàries de la instal·lació. 

4.3.1. Selecció del reticle de mesura. 

El reticle de mesura és el conjunt de punts en els quals en el projecte es calcularan els 

valors de la il·luminació. En sentit longitudinal, el reticle cobrirà el tram de superfície 

il·luminada comprès entre dues lluminàries consecutives. En sentit transversal, haurà d'abastar 

l'ample d'àrea aplicable, tal com es representa en la figura 5 de la ITC-EA-07. 

Els punts de mesura es disposaran, uniformement separats i cobrint tot l'àrea aplicable, 

com a mostra la figura 5, sent la seva separació longitudinal D, no superior a 3 m, i la seva 

separació transversal d, no superior a 1 m. El nombre mínim de punts en l'adreça longitudinal 

N serà de 3. 

4.3.2. Àrea límit. 

Amb la finalitat d'evitar l'efecte d'altres instal·lacions d'enllumenat en els valors 

mesurats d’il·luminació d'una instal·lació, s'estableix un àrea límit dins de la qual, haurà 

d'apagar-se durant la mesura, qualsevol lluminària que no pertanyi a aquesta instal·lació. 

L'àrea límit a considerar aquesta definida per una distància al punt de mesura de 5 

vegades l'altura de muntatge H de les lluminàries de la instal·lació considerada. 

4.3.3. Mètode simplificat de mesura de la il.luminància mitjana. 

El mètode denominat dels "nou punts" permet determinar de forma simplificada, la 

luminància mitjana (Em), així com també les uniformitats mitjana (Um) i general (Ug). 

A partir del mesurament de la luminància en quinze punts de la calçada (vegeu fig. 6 de 

la ITC-EA-07), es determinarà la luminància mitja horitzontal (Em) mitjançant una mitjana 

ponderada, d'acord amb el denominat mètode dels “nou punts”. 
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Mitjançant el luxímetre es mesura la luminància en els quinze punts resultants de la 

intersecció de les abscisses B, C, D, amb les ordenades 1, 2, 3, 4 i 5, de la figura 6. 

Tenint en compte una eventual inclinació de les lluminàries cap a un costat o un altre, 

s'ha d'adoptar com a mesura real de la luminància en el punt teòric P1 la mitjana aritmètica de 

les mesures obtingudes en els punts B1 i B5 i així successivament, tal com consta en la taula 

que s'adjunta més endavant. 

La luminància mitjana és la següent: 

𝑬𝒎 =
𝐄𝟏 +  𝟐𝐄𝟐 +  𝐄𝟑 +  𝟐𝐄𝟒 +  𝟒𝐄𝟓 +  𝟐𝐄𝟔 +  𝐄𝟕 +  𝟐𝐄𝟖 +  𝐄𝟗 

𝟏𝟔
 

On: 

E1 = (B1 + B5) /2 

E2 = (C1 + C5) /2 

E3 = (D1 + D5) /2 

E4 = (B2 + B4) /2 

E5 = (C2 + C4) /2 

E6 = (D2 + D4) /2 

E7 = B3 

E8 = C3 

E9 =D3 

La uniformitat mitjana (Um) de luminància és el quocient entre el valor mínim de les 

luminàncies Ei calculades anteriorment i la luminància mitjana (Em). 

La uniformitat general o extrema (Ug) es calcula dividint el valor mínim de de les 

luminàncies Ei entre el valor màxim d'aquestes luminàncies. 

4.4. MESURA DE LA  IL.LUMINANCIA EN GLORIETES. 

El reticle de mesura es representa en la figura 7 de la ITC-EA-07 i part de 8 radis que 

tenen el seu origen al centre de la glorieta, formant un angle entre ells de 45º. L'origen angular 

dels radis es tria arbitràriament amb independència de la implantació de les lluminàries. 

El nombre de punts de càlcul de cadascun dels 8 radis és funció del nombre de carrils de 

tràfic de l'anell de la glorieta, a raó de 3 punts per carril d'amplària (A), tal com es representa 

en la figura 7. 

En el cas d'una implantació simètrica, el nombre de radis a considerar es podrà reduir a 

2 consecutius, que cobreixin una cambra de la glorieta. 
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Qualsevol que sigui el tipus d'implantació dels punts de llum -perifèrica o central-, 

existeixi simetria o no, la luminància mitja horitzontal (Em) de l'anell de la glorieta serà la 

mitjana aritmètica de les lluminàries (Ei) calculades o mesures en els diferents punts del 

reticle: 

Em = 1/n ∑ Ei  

La uniformitat mitjana de lluminària horitzontal del citat anell de la glorieta serà el 

quocient entre el valor més petit de la lluminària puntual (Ei) i la lluminària mitjana (Em). 

4.5. ENLLUERNAMENT PERTORBADOR. 

Es basa en el càlcul de la luminància de vel: 

Lv = 10∑(𝐄𝐠/∅²)  (en cd/m²) 

on Eg (lux) és la luminància produïda en l'ull en un plànol perpendicular a la línia de 

visió, i ∅ (graus) és l'angle entre l'adreça d'incidència de la llum en l'ull i l'adreça d'observació. 

El sumatori ∑  està estès a totes les lluminàries de la instal·lació. 

Es considera que contribueixen a l'enlluernament pertorbador totes les lluminàries que 

es trobin a menys de 500 m de distància de l'observador (vegeu fig. 8 de la ITC-EA-07). 

Per al càlcul de la luminància de vel per a cada filera de lluminàries, es comença per la 

més propera, allunyant-se progressivament i acumulant les luminàncies de vel produïdes per 

cadascuna d'elles, fins que la seva contribució individual sigui inferior al 2% de l'acumulada, i 

com a màxim fins a les lluminàries situades a 500 m de l'observador. Finalment, se sumaran les 

luminàncies de vel de totes les fileres de lluminàries. 

L'increment del llindar de percepció es calcula segons l'expressió: 

TI = 65Lv / (Lm)0,8 (en %) 

que és una fórmula vàlida per a luminàncies mitjanes de calçada (Lm) entre 0,05 i 5 

cd/m². 

4.5.1. Angle d’apantallament. 

A l'efecte de càlcul de l'enlluernament pertorbador en enllumenat vial, no es 

consideraran les lluminàries l'adreça de les quals d'observació formi un angle major de 20° 

amb la línia de visió, ja que se suposen tapades pel sostre del vehicle, tal com es representa en 

la figura 8. 
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4.5.2. Posició de l’observador. 

La posició de l'observador es definirà tant en altura com en adreça longitudinal i 

transversal a l'adreça de les lluminàries: 

a) L'observador es col·locarà a 1,5 m d'altura sobre la superfície de la calçada 

b) en adreça longitudinal, de forma tal que la lluminària més propera a considerar es 

trobi formant exactament 20° amb la línia de visió, és a dir a una distància igual a (h-1,5) tg 

70º. En el cas de disposicions a portell, s'efectuaran dos càlculs diferents (amb la primera 

lluminària de cada costat formant 20°) i es considerarà per als càlculs, el major valor dels dos. 

c) En adreça transversal se situarà a 1/4 d'ample total de la calçada, mesurat des de la 

vora dreta de la mateixa. 

A partir d'aquesta posició es calcula la suma de les luminàncies de vel produïdes per la 

primera lluminària en l'adreça d'observació i les lluminàries següents fins a una distància de 

500 m. 

4.5.3. Control de la limitacio de l’enlluernament  en glorietes. 

En el cas de glorietes no es pot avaluar l'enlluernament pertorbador (increment de 

llindar TI), atès que l'anell d'una rotonda no és un tram recte de longitud suficient per poder 

situar a l'observador i mesurar luminàncies en la calçada. 

L'índex GR pot utilitzar-se igual que s'aplica en la il·luminació d'altres instal·lacions 

d'enllumenat de la ITC-EA-02. 

Convé definir una o diverses posicions del conductor d'un vehicle que circula per una via 

que aflueix a la glorieta en posició llunyana i propera, fins i tot en el propi anell. 

Preferentment es consideraran dues posicions d'observació representades en les figures 

10 i 11 de la ITC-EA-07, amb una altura d'observació d'1,50 m. 

Posició 1 

Sobre una via de tràfic que aflueix a la glorieta, i l'observador mirant el centre de la 

illeta. 

Posició 2 

Sobre l'anell que envolta la illeta central, amb adreça de la mirada tangencial a l'anell. 

4.6. RELACIÓ AJUSTO SR. 

Per calcular la relació ajusto (SR), és necessari definir 4 zones de càlcul de forma 

rectangular situades a banda i banda de les dues vores de la calçada, tal com es representa en 

la figura 12 de la ITC-EA-07. 
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A cada costat de la calçada, es calcula la relació entre la il·luminació mitjana de la zona 

situada en l'exterior de la calçada i la il·luminació mitjana de la zona adjacent situada sobre la 

calçada. La relació ajusto SR és la més petita de les dues relacions. 

L'amplària (ASR) de cadascuna de les zones de càlcul es prendrà com 5 m o la meitat de 

l'amplària de la calçada, si aquesta és inferior a 10 m. 

Si les vores de la calçada estan obstruïts, es limitarà el càlcul a la part de les vores que 

estan buidats. 

En presència, per exemple, d'una banda de parada d'urgència, o d'un voral que voreja la 

calçada, es prendrà para (ASR) l'amplària d'aquest espai. 

La longitud de les zones de càlcul de la relació ajusto (SR) és igual a la separació (S) entre 

punts de llum. 

4.6.1. Nombre i posició dels punts de càlcul en sentit longitudinal. 

El nombre (N) de punts de càlcul i la separació (D) entre dos punts successius, es 

determinen d'igual forma a l'establerta per al càlcul de luminàncies i il·luminacions de la 

calçada. 

Els punts exteriors de la malla estan separats, respecte a les vores de la zona de càlcul, 

per una distància (D/2) en el sentit transversal. 

4.6.2. Nombre i posició dels punts de cálcul en el sentit transversal. 

El nombre de punts de càlcul serà n=3 si ASR > 2,5 m i n=1 en cas contrari. La separació 

(d) entre dos punts successius, es calcularà en funció l'amplària (ASR) de la zona de càlcul, com: 

d = 2*ASR/n 

Les línies transversals extremes dels punts de càlcul estaran separades una distància 

(d/2), de la primera i última lluminària, respectivament. 
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1. PLEC GENERAL DE CONDICIONS LUMINIQUES I REQUISITS 

FOTOMÈTRICS. 

1.1.  ENLLUMENAT VIAL. 

1.1.1.  Classificació de les vies i selecció de les classes d'enllumenat. 

 

El criteri principal de classificació de les vies és la velocitat de circulació, segons s'estableix a 

continuació: 

Taula 1. Classificació de les vies 

Classificació Tipus de via 
Velocitat del trànsit rodat 

(km/h) 

A d'alta velocitat v>60 

B de velocitat moderada 30<v:≤ 60 

C carrils  bici -- 

D de baixa velocitat 5<v ≤ 30 

E Vies de vianants v ≤ 5 

 

Mitjançant altres criteris, tals com el tipus de via i la intensitat mitjana de trànsit diari (IMD), 

s'estableixen subgrups dins de la classificació anterior. En les taules següents es defineixen les 

classes d'enllumenat per a les diferents situacions de projecte. 
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Taula 2 - Classes d'enllumenat per a vies tipus A 

Situacions de 

projecte 
Tipus de vies 

Classe 

d'enllumenat(*) 

A1 

 Carreteres de calçades separades  amb  
encreuaments  a  diferent nivell i accessos 
controlats (autopistes i autovies). 

Intensitat de trànsit 

Alta   (IMD) ≥25.000 

Mitjana (IMD) ≥ 15.000 i  < 25.000 

Baixa (IMD) < 15.000 

 Carreteres de calçada única amb doble sentit 
de circulació i accessos limitats (vies ràpides). 

Intensitat de trànsit 

Alta  (IMD) > 15.000  

Mitjana i baixa (IMD) < 15.000 . 

 

 

 

ME1 

ME2 

ME3a 

 

 

ME1 

ME2 

A2 

 Carreteres interurbanes sense separació de  
voreres o carrils bici. 

 Carreteres locals en zones rurals sense via de 
servei. 

Intensitat de trànsit 

IMD ≥ 7.000  

IMD < 7.000  

 

 

 

 

ME1 / ME2 

ME3a  / ME4a 

A3 

 Vies col· lectores  i  rondes de    
circumval·lació. 

 Carreteres interurbanes amb accessos   no   
restringits. 

 Vies urbanes de trànsit important,  ràpides  
radials  i  de   distribució urbana    a  districtes. 

 Vies principals de  la ciutat i travessia de 
poblacions. 
Intensitat de trànsit i complexitat del  traçat de  la 

carretera. 

IMD  ≥ 25.000 
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IMD ≥ 15.000 i < 25.000 I 

MD ≥ 7.000 i < 15.000 

IMD 7.<7.000  

 

 

ME1 

ME2 

ME3b 

ME4a   /  ME4b 

(*) Per a totes les situacions de projecte (A1,A2 i A3), quan les zones pròximes siguin clares (fons 

clars), totes les vies de trànsit han d'incrementar les exigències a les de la classe d'enllumenat 

immediatament superior. 

 

Taula 3.- Classes d'enllumenat per a vies tipus B 

Situacions 

de projecte 

Tipus de vies Classe 

d'enllumenat(*) 

B1 

 Vies urbanes secundàries de connexió  a urbanes 
de  trànsit important. 

 Vies distribuïdores locals i accessos a  zones  
residencials i finques. 

Intensitat de trànsit 

IMD ≥7.000 

IMD < 7.000  

 

 

 

ME2 / ME3c 

ME4b / ME5 / ME6 

B2 

 Carreteres locals en àrees rurals. 
Intensitat de  trànsit i complexitat del traçat de la 

carretera. 

IMD ≥ 7.000. 

IMD < 7.000 .. 

 

 

 

ME2 / ME3b 

ME4b / ME5 

(*) Per a totes les situacions de projecte B1 i B2, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes    

les vies de trànsit han d'incrementar les seves exigències a les de la classe d'enllumenat immediatament  

superior. 
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Taula 4 - Classes d'enllumenat per a vies tipus C i D 

Situacions de 

projecte 

Tipus de vies Classe 

d'enllumenat(*) 

C1 

 Carrils bici independents al llarg de la         
calçada, entre ciutats en àrea oberta  d'unió en    
zones urbanes 

Flux de trànsit de ciclistes 

Alt 

Normal  

 

 

 

S1 /S2 

S3 / S4 

D1 - D2 

 Àrees d'aparcament en autopistes i autovies. 
 Aparcaments en general. 
 Estacions d'autobusos. 

Flux de trànsit de vianants 

Alt. 

Normal..................................................................................................... 

 

 

 

CE1A / CE2 

CE3    /   CE4 

D3 - D4 

 Carrers residencials suburbanes amb voreres   
per als vianants al llarg de la calçada 

 Zones de  velocitat molt   limitada 
Flux de trànsit de vianants i ciclistes 

Alt... 

Normal. 

 

 

 

CE2 / S1 / S2 

S3 / S4 

(*) Per a totes les situacions d'enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons  

clars), totes les vies de trànsit han d'incrementar les seves exigències a les de la classe d'enllumenat 

immediatament superior. 
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Taula 5 - Classes d'enllumenat per a vies tipus E 

Situacions de 

projecte 

 

Tipus de vies 

Classe 

d'enllumenat(*) 

E1 

 Espais peatonals de connexió,   carrers   de 
vianants, i voreres  al  llarg de    la   calçada. 

 Parades d'autobús amb zones d'espera 
 Àrees comercials de vianants 

Flux de trànsit de vianants 

Alt... 

Normal  . 

 

 

 

CE1A / CE2/ S1 

 S2 / S3 / S4 

E2 

 Zones comercials amb accés restringit i ús  
prioritari de vianants 

Flux de trànsit de vianants 

Alt 

Normal . 

 

 

 

CE1A / CE2/ S1  

S2 / S3 / S4 

(*) Per a totes les situacions d'enllumenat E1 iE2, quan les zones pròximes siguin clares (fons 

clars), totes les vies de trànsit han d'incrementar les seves exigències a les de la classe 

d'enllumenat immediatament superior. 
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1.1.2. Nivells d'Il·luminació dels vials. 

A continuació es reflecteixen els requisits fotomètrics aplicables a les vies corresponents a les 

diferents classes d'enllumenat. 

Taula 6 – Sèries ME de classes d’enllumenat per vials secs tipus A i B 

Classe 

d'enllumenat 

Luminància de la superfície 

de la calçada en condicions seques 

Enlluernament 

pertorbador 

Il·luminació dels 

voltants 

Luminància 

mitjana (4) 

Lm (cd/m2)(1) 

Uniformitat 

global 

Uo 

[mínima] 

Uniformitat 

longitudina

l U 

[mínima] 

Increment 

llindar 

TI(%)(2) 

[màxim] 

Relació entorn 

SR (3) 

[mínima] 

ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 

ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 

ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 

ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50 

ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 

ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 

ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 

ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sense requisits 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat, excepte (TI), 

que són valors màxims inicials. A fi de mantenir aquests nivells de servei, s'ha de considerar un factor de 

manteniment (fm) elevat que depèn de la làmpada adoptada, tipus de llum, grau de contaminació de l'aire i 

modalitat de manteniment preventiu. 

(2) Quan s'utilitzin fonts de llum de baixa luminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi a baixa pressió), es pot 

permetre un augment del 5% de l'increment llindar (TI). 

(3) La relació entorn SR s'ha d'aplicar en les vies de trànsit rodat on no hi hagi altres àrees contigües a la calçada que 

tinguin els seus propis requisits. L'amplada de les bandes adjacents per a la relació entorn SR ha de ser igual com a 

mínim a la d'un carril de trànsit, i es recomana, si és possible, 5 m d'amplada. 

(4) Els valors de luminància donats es poden convertir en valors d’il·luminació, multiplicant els primers pel coeficient R 

(segons CIE) del paviment utilitzat, i prenen un valor de 15 quan aquest no es conegui. 
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Taula 7 - Sèries MEW de classe d'enllumenat per a vials humits tipus A i B 

Classe 

d'enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada en condicions 

seques i humides Enlluernament 

pertorbador 

il·luminació 

dels voltants 

Calçada seca 
Calçada 

humida 

Luminància 

mitjana(5) 

Lm (cd/m2)(1) 

Uniformitat 

global 

Uo 

[mínima] 

Uniformitat 

longitudinal 

Ul(2) 

[mínima] 

Uniformitat 

global 

Uo 

[mínima] 

Increment llindar 

TI(%)(3) 

[màxim] 

Relació entorn 

SR (4) 

[mínima] 

MEW1 2,00 0,40 0, 60 0,15 10 0,50 

MEW2 1,50 0,40 0, 60 0,15 10 0,50 

MEW3 1,00 0,40 0, 60 0,15 15 0,50 

MEW4 0,75 0,40 Sense 

requisits 

0,15 15 0,50 

MEW5 0,50 0,35 Sense 

requisits 

0,15 15 0,50 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat, excepte (TI), que 

són valors màxims inicials. A  fi  de mantenir aquests nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) 

elevat que depèn de la làmpada adoptada, tipus de llum, grau de contaminació de l'aire i modalitat de manteniment 

preventiu. 

(2) Aquest criteri és voluntari però es pot utilitzar, per exemple, en autopistes, autovies i carreteres de calçada única de 

doble sentit de circulació i accessos limitats. 

(3) Quan s'utilitzin fonts de llum de baixa luminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi a baixa pressió), es pot 

permetre un augment del 5% de l'increment llindar (TI) 

(4) La relació entorn SR s'ha d'aplicar en les vies de trànsit rodat on no hi hagi àrees contigües a la calçada amb els seus 

propis requeriments. L'amplada de les bandes adjacents per a la relació entorn SR ha de ser igual com mínim a la d'un 

carril de trànsit i es recomana, si és possible, 5 m d'amplada. 

(5) Els valors de luminància donats es poden convertir en valors d’il·luminació, multiplicant els primers pel coeficient R 

(segons CIE) del paviment utilitzat,   i prenen un valor de 15 quan aquest no es conegui. 
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Taula 8 -Sèries S de classe d'enllumenat per a vials tipus C, D i E 

Classe 

d'enllumenat(1) 

Il·luminació horitzontal en l'àrea de la calçada 

Il·luminació mitjana 

Em (lux)(1) 

Il·luminació mínima 

Emín (lux)(1) 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de  la  

instal·lació  d'enllumenat. A fi de mantenir aquests nivells de servei, s'ha de 

considerar un factor de manteniment (fm) elevat que depèn de la làmpada 

adoptada, del tipus de llum, grau de contaminació de l'aire i modalitat de 

manteniment  preventiu. 

Taula 9 - Sèries CE de classe d'enllumenat per a vials tipus D i E  

 

Classe d'enllumenat (1) 

Il·luminació horitzontal 

Il·luminació mitjana 

Em (lux) 

[mínima  mantinguda(1)] 

Uniformitat mitjana 

Um 

[mínima] 

CE0 50 0,40 

CE1 30 0,40 

CE1A 25 0,40 

CE2 20 0,40 

CE3 15 0,40 

CE4 10 0,40 

CE5 7,5 0,40 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de 

la instal·lació d'enllumenat. A fi de mantenir aquests nivells de servei, s'ha 

de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que depèn de la 

làmpada adoptada, del tipus de llum, grau de contaminació de l'aire i 

modalitat de manteniment preventiu. 

(2) També s'apliquen en espais utilitzats per vianants i ciclistes. 
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1.1.3. Nivells d’il·luminació de zones especials de vials. 

Una zona d'un vial es considera especial pels problemes específics  de visió i maniobres que 

han de fer els vehicles que hi circulen, com ara enllaços i interseccions, glorietes i rotondes, 

zones de reducció del nombre de carrils o disminució de l'amplada de la calçada, revolts i vials 

sinuosos en pendent, zones d'incorporació de nous carrils o passos inferiors. 

En els carrils bici o zones de vianants (vies del tipus C o E), no es considera que hi hagi aquest 

tipus de zones especials. Per a aquests espais s'han de tenir en compte, per ordre de prelació, 

els criteris següents: 

Criteri de luminància 

Si la zona especial és part d'una via de tipus A o B, s'apliquen els nivells basats en la luminància 

de la superfície de la calçada de les sèries ME de la taula 6, de manera que per a la zona 

especial, la classe d'enllumenat que s'estableixi és un grau superior al de la via a la qual 

correspon aquest espai. Si conflueixen diverses vies en una zona especial, tal com pot passar 

en els encreuaments, la classe d'enllumenat és un grau superior al de la  via que tingui la classe 

d'enllumenat més elevada. 

Criteri d’il·luminació. 

Si la zona especial és part d'una via de tipus D o quan  no sigui possible aplicar el criteri de 

luminància perquè la distància de visió és inferior a 60 m (valor mínim utilitzat en el càlcul de la 

luminància) i quan no es pugui situar adequadament l'observador, atesa la sinuositat i 

complexitat de la zona especial de vial, s'aplica el criteri d’il·luminació, amb uns nivells 

d’il·luminació corresponents a la sèrie CE de classes d'enllumenat de la taula 9. Entre les 

classes d'enllumenat CE1 i CE0, es pot adoptar un nivell d'il·luminació intermedi. 

Quan s'utilitzi el criteri d’il·luminació, la classe d'enllumenat que s'estableixi per a la zona 

especial de vial ha de ser un grau superior a la de la via de trànsit on se situa aquesta zona. Així 

mateix, si hi conflueixen diverses vies, la classe d'enllumenat de la zona especial de vial ha de 

ser un grau superior al de la via de trànsit que tingui la classe d'enllumenat més  elevada. 

Quan s'utilitza el criteri d’il·luminació no és possible calcular l'enlluernament pertorbador o 

increment de llindar TI fixat a les taules 6 i 7, perquè s'ha de determinar la luminància mitjana 

de la calçada. En aquest cas, l'avaluació de l'enlluernament s'ha de fer mitjançant la utilització 

dels nivells de referència de la intensitat lluminosa dels llums que estableix la taula 10. 

Taula 10 Classes G d'intensitat lluminosa dels llums 

Classe 

d'intensitat 

Intensitat màxima ( cd/klm ) (1) Altres requisits 

70º < φ< 80º 80º< φ < 90º  φ >90º 

G1 - 200 50 Cap 

G2 - 150 30 Cap 
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G3 - 100 20 Cap 

G4 500 100 10 Intensitats per 

sobre de 95º han de ser   

zero 

G5 350 100 10 

G6 350 100 0 Cap 

(1) Totes les intensitats són proporcionals al flux de la làmpada per a 1.000 lm. 

NOTA: Les classes d'intensitat  G1, G2 i G3corresponen a distribucions fotomètriques “semi cut-off” i 

“cut-off”, d'ús tradicional. Les classes d'intensitat G4, G5 i G6 s'assignen a llums amb distribució “cut-

off” total, com els llums de tancament de vidre pla en la posició horitzontal. 

 

1.2.  ENLLUMENATS ESPECÍFICS. 

1.2.1. Enllumenat de Passarel·les Per als vianants, Escales i Rampes. 

La classe d'enllumenat serà CE2 i, en cas de risc d'inseguretat ciutadana, podrà adoptar-se la 

classe CE1. Quan existeixin escales i rampes d'accés, la luminància en el plànol vertical no serà 

inferior al 50 % del valor en el plànol horitzontal de manera que s'asseguri una bon percepció 

dels esglaons. 

1.2.2. Enllumenat de Passos Subterranis Per als vianants. 

La classe d'enllumenat serà CE1, amb una uniformitat mitjana de 0,5 podent elevar-se, en el 

cas que s'estimi un risc d'inseguretat alt, a CE0 i la mateixa uniformitat. Així mateix, en el cas 

que la longitud del pas subterrani per als vianants així ho exigeixi, haurà de preveure's un 

enllumenat diürn amb un nivell lluminós de 100 lux i una uniformitat mitjana de 0,5. 

1.2.3.  Enllumenat Addicional de Passos de Vianants. 

En l'enllumenat addicional dels passos de vianants, la instal·lació dels quals serà prioritària en 

aquells passos sense semàfor, la luminància de referència mínima en el plànol vertical serà de 

40 lux, i una limitació en l'enlluernament G2 en l'adreça de circulació de vehicles i G3 en 

l'adreça del vianant. La classe d'enllumenat serà CE1 en àrees comercials i industrials i CE2 en 

zones residencials. 

1.2.4.  Enllumenat de Parcs i Jardins. 

Els vials principals, tals com a accessos al parc o jardí, els seus passejos i glorietes, àrees 

d'estada i escales, que estiguin oberts al públic durant les hores nocturnes, hauran d'il·luminar-

se com les vies de tipus I. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyazzwITOAhXG6RQKHaXxBnYQjRwIBw&url=https://www.flexsol.mx/content/19-dexcell&psig=AFQjCNEYdx6MWOhJj49jqacKkFYkG1ntvw&ust=1469188791096916


 
 

 
 

Página 

16 de 30 

1.2.5.  Enllumenat de Passos a Nivell de Ferrocarril. 

El nivell d'il·luminació sobre la zona d'encreuament, començant a una distància mínima de 40 

m i finalitzant 40 m després, serà CE2, recomanant-se una classe d'il·luminat CE1. 

1.2.6.  Enllumenat de Fons de Sac. 

L'enllumenat d'una calçada en fons de sac s'executarà de manera que s'assenyalin amb 

exactitud als conductors els límits de la calçada. El nivell d'il·luminació de referència serà CE2. 

1.2.7.  Enllumenat de Glorietes. 

A més de la il·luminació de la glorieta l'enllumenat haurà d'estendre's a les vies d'accés a la 

mateixa, en una longitud adequada d'almenys 200 m en tots dos sentits. 

Els nivells d'il·luminació per a glorietes seran un 50 % majors que els nivells dels accessos o 

entrades, amb els valors de referència següents: 

 - Luminància  mitja horitzontal: Em ≥ 40 lux 

 - Uniformitat mitjana: Um ≥ 0,5 

 - Enlluernament màxim: GR < 45 

1.2.8.  Enllumenat de Túnels i Passos Inferiors. 

Es consideraran com a valors de referència, els nivells d'il·luminació especificats en la 

Publicació CIE 88:2004 "Guia per a enllumenat de túnels de carretera i passos inferiors". 

1.2.9.  Aparcaments de vehicles a l'aire lliure. 

L'enllumenat d'aparcaments a l'aire lliure complirà amb els requisits fotomètrics de les classes 

d'enllumenat corresponents a la situació de projecte D1-D2. 

1.2.10.  Enllumenat d'Àrees de Treballs Exteriors. 

Es consideraran com a valors de referència, els nivells d'il·luminació especificats en la norma 

EN 12464-2007. 

1.2.11. Enllumenat Ornamental. 

Els valors de referència dels nivells de i luminància mitjana en servei, amb manteniment de la 

instal·lació, de l'enllumenat ornamental seran els establerts en la ITC-EA-02. 

1.2.12. Enllumenat per a vigilància i segueretat nocturna. 
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Els valors de referència dels nivells de luminància mitja vertical en façana de l'edifici i 

horitzontal en els voltants del mateix, en funció de la reflectància o factor de reflexió de la 

façana, seran: 

Tala 11 - Nivells d’il·luminació mitjana en enllumenat per a vigilància i seguretat nocturna 

Factor de reflexió 

façana edifici 

Il·luminació mitjana               

Em (lux) (1) 

Vertical a la 

façana (2) 

Horitzontal 

als  voltants 

Molt clara  ƿ=0,60 1 1 

Normal      ƿ=0,30 2 2 

Fosca         ƿ=0,15 4 2 

Molt fosca   ƿ=0,075 8 4 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb 

manteniment de la instal·lació d'enllumenat. 

(2) La il·luminació mitjana vertical només es considera fins a una 

altura de 4 m 

 

A les àrees destinades a activitats industrials, comercials, de serveis, esportives, recreatives, 

etc. els nivells de referència mitjans de luminància  són els següents: 

 - Àrees de risc normal: 5 lux. 

 - Àrees de risc elevat: 20 lux. 

 - Àrees d'alt risc: 50 lux. 

Per obtenir aquests nivells s'admet la instal·lació d'un sistema d'enllumenat de seguretat 

temporitzat, activat per detectors de presència. 

1.3. ENLLUMENAT DE SENYALS I ANUNCIS LLUMINOSOS.  

Els valors de referència de nivells màxims de luminància, per a senyals i anuncis lluminosos i 

il·luminats en funció de la superfície, seran: 

Taula 12 – Nivells de luminància màxima de senyals i anuncis lluminosos 

Superfície (m2) 
Luminància màxima 

(cd/m2) 

S ≤5 0,5 1.000 
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0,5 < S ≤2 800 

2 < S ≤10 600 

S > 10 400 

1.4. ENLLUMENAT FESTIU I NADALENC.  

La potència màxima instal·lada, en funció de l'amplària del carrer i del nombre d'hores de 

funcionament per any de l'enllumenat festiu o nadalenc, no sobrepassaran els valors següents: 

Taula 13 - Potencia màx. instal·lada (W/m²) en enllumenat festiu i de Nadal 

 

Amplada del carrer 

entre façanes 

Potència màxima instal·lada per unitat de 

superfície W/m2 

Nre. d'hores a l'any 

de funcionament  

superior 

a 200 hores 

Nre. d'hores a l'any 

de funcionament 

entre 

100 i 200 hores 

Fins a 10 m 10 15 

Entre 10 m i 20 m 8 12 

Més de 20 m 6 9 

 

No s'estableix límit de potència quan el període de funcionament sigui inferior a 100 hores 

anuals. 

1.5. ENLLUERNAMENTS 

1.5.1. Instal lacions d'enllumenat viari funcional 

En les instal·lacions d'enllumenat funcional, l'enlluernament pertorbador o increment de 

llindar màxim TI en % per a cada classe d'enllumenat és el que estableix la taula 6 d'aquest 

document.  

Quan s'utilitzi el criteri d'il·luminació, de conformitat amb el que assenyala l'epígraf 2.3 

d'aquesta ITC, s'ha de limitar la intensitat lluminosa dels llums de conformitat amb el que 

disposa la taula 10 d'aquest document. 

1.5.2. Instal·lacions d'enllumenat viari ambiental 
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La taula 15 proporciona les classes D d'índex d'enlluernament que s'ha d'utilitzar per satisfer 

els requisits apropiats de l'enlluernament molest per als llums d'ambient amb superfície 

lluminosa difusora, instal·lats a baixa altura. 

L'índex d'enlluernament d'una instal·lació d'enllumenat viari ambiental és 

D=I.A-0,5 cd/m2 

on: 

I és el valor màxim de la intensitat lluminosa (cd) en qualsevol direcció que formi un angle de 

85º amb la vertical. 

A és l'àrea aparent (m2) de les parts lluminoses del llum en un pla perpendicular a la direcció 

de la intensitat (I). 

Si en la direcció de la intensitat I són visibles parts de la font lluminosa, o bé directament o bé 

com a imatges, s'aplica la classe D0. En aquest cas s'han d'utilitzar fonts lluminoses de baixa 

brillantor, per exemple làmpades fluorescents. 

Taula 14 - Classes D d'índex d'enlluernament 

Classe D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Índex d'enlluernament 

màxim 
- 7.000 5.500 4.000 2.000 1.000 500 

 

Per a l'enllumenat de vies de vianants, les classes D d'índex d'enlluernament màxim en funció 

de l'altura h de muntatge en metres dels llums són les que indica la taula 15: 

Taula 15 - Índex d'enlluernament en funció de l'altura de muntatge 

Altura de muntatge Classes D 

h ≤ 4,5 D3 

4,5 < h ≤6 D2 

h > 6 D1 

1.5.3. Altres instal· lacions d'enllumenat 

Per avaluar l'enlluernament en la il·luminació -de recintes oberts-, superfícies, instal·lacions 

esportives i àrees de treball exteriors, aparcaments i, en general, en la il·luminació a gran 

altura s'utilitza l'índex d'enlluernament GR amb una escala de 0 a 100, en ordre creixent 

d'enlluernament, que és la que indica la taula 16: 

Taula 16 - Avaluació de l'enlluernament mitjançant l'índex GR 
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Enlluernament Índex GR 

Insignificant 10 

Lleuger 30 

Límit admissible 50 

Molest 70 

Insuportable 90 

 

Els límits d'enlluernament per a aquest tipus d’instal·lacions d'enllumenat són els establerts a 

la taula 17. 

Taula 17 - Límits de l'enlluernament en recintes oberts i, en general en la il·luminació a gran 

altura 

Destí de l'enllumenat Tipus d'activitat GRmàx 

La salvaguarda i seguretat 

Riscos baixos 55 

Riscos mitjans 50 

Riscos  alts 45 

El moviment i seguretat 

Només  vianants 55 

Trànsit  lent 50 

Trànsit normal 45 

El treball 

Bast 55 

Bast   i   mitjà 50 

Fi 45 

Instal·lacions esportives 
Entrenament 55 

Competició 50 

Per a tasques decisives de visió en àrees de treball els valors de GRmàx     

són 5 unitats per sota de les establertes 

 

1.5.4.  Nivells d’il.luminació baixos. 

Amb la finalitat d'estalviar energia, disminuir la  resplendor  lluminosa  nocturna  i   limitar la    

llum    molesta, a determinades hores de la nit s'ha de reduir el nivell d'il·luminació en les 

instal·lacions d'enllumenat viari, enllumenat específic, enllumenat ornamental i enllumenat de 

c
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senyals i anuncis lluminosos, amb una potència instal·lada superior a 5 kW, llevat que, per 

raons de seguretat, que s'han de justificar en el  projecte, no sigui recomanable fer variacions 

temporals o reducció dels nivells d'il·luminació. 

Quan es redueixi el nivell d'il·luminació, és dir, variï la classe d'enllumenat a una hora 

determinada, s'han de mantenir els criteris d'uniformitat de luminància / il·luminació i 

enlluernament establerts en  document. 

1.5.5. Classes d’enllumenat d’un nivell d’il.luminació semblant. 

A la taula 18 s'indiquen a la mateixa columna les diferents classes d'enllumenat que es 

consideren equivalents per tenir un nivell d'il·luminació semblant. 

TAULA 18 – Classes d'enllumenat d'un nivell d'il·luminació semblant 

 

 
ME1 

MEW1 

ME2 

MEW2 

ME3 

MEW3 

ME4 

MEW4 

ME5 

MEW5 
ME 6 

CEO CE1 CE2 CE3 CE4 CE5  

   S1 S2 S3 S4 

 

1.6.  ILUMINANCIES I UNIFORMITATS DELS VIALS. 

Quant a luminància s i uniformitats d'il·luminació, els valors aconsellats per a vials d'àmbit 

municipal (a Espanya) s'indiquen en la publicació sobre Enllumenat Públic del Ministeri de 

l'Habitatge (1965), i que figuren en la següent taula: 

 Valors Mínims Valors Normals 

Tipus 

de Via 

Il·luminac

ió mitja 

Factor 

uniformit

at 

Il·luminac

ió mitja 

Factor 

Uniformit

at 

Carreteres 

de xarxes 

bàsica i 

els seus 

afluents 

15 0,25 22 0,30 

Vies 

principals 

o de 

penetració

, 

continuaci

15 0,25 22 0,30 
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ó de 

carreteres 

de les 

xarxes 

bàsica o 

afluents 

Vies 

principals 

o de 

penetració 

continuaci

ó de les 

carreteres 

de xarxa 

comarcal 

10 0,25 15 0,25 

Vies 

principals 

o de 

penetració 

continuaci

ó de 

carreteres 

de les 

xarxes 

local o 

veïnal 

7 0,20 10 0,25 

Vies 

Industrials 
4 0,15 7 0,20 

Vies 

comercial

s de luxe 

amb 

trànsit 

rodat 

15 0,25 22 0,30 

Vies 

comercial

s amb 

trànsit 

rodat en 

general 

7 0,2 15 0,25 

Vies 

comercial

s sense 

trànsit 

rodat 

4 0,15 10 0,25 

Vies 

Residenci

als amb 

trànsit 

rodat 

7 0,15 7 0,20 
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Vies 

Residenci

als amb 

poc trànsit 

rodat 

4 0,15 7 0,2 

Grans 

places 
15 0,25 20 0,3 

Places en 

General 
7 0,2 10 0,25 

Passejos 10 0,25 15 0,25 

 

1.7.  RESPLENDOR LLUMINOSA NOCTURNA. 

La classificació de les diferents zones en funció de la seva protecció contra la contaminació 

lluminosa, segons el tipus d'activitat a desenvolupar, serà: 

Taula 1 – Classificació de zones de protecció contra la contaminació lluminosa 

Es limitaran les emissions lluminoses cap al cel, amb excepció de l'enllumenat festiu i nadalenc. 

S'il·luminarà solament la superfície que es vulgui dotar d'enllumenat.  

CLASSIFICACIÓ DE 

ZONES 
DESCRIPCIÓ 

E1 

ÀREES AMB ENTORNS O PAISATGES FOSCOS: 

Observatoris astronòmics de categoria internacional, parcs nacionals, 

espais d'interès natural, àrees de protecció especial     (xarxa     

natura, zones de protecció d'ocells, etc.),   on   les    carreteres estan    

sense    il·luminar. 

E2 

ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT BAIXA: 

Zones   periurbanes   o   extraradis  de les ciutats, sòls no 

urbanitzables, àrees rurals i sectors  generalment  situats fora de les 

àrees residencials urbanes o industrials, on les carreteres    estan    

il·luminades. 

E3 

ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT MITJANA: 

Zones   urbanes   residencials,   on   les calçades    (vies    de    trànsit 

rodat i voreres) estan  il·luminades. 

E4 

ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT ALTA: 

Centres urbans, zones residencials, sectors    comercials    i    d'oci, 

amb    elevada    activitat    durant la    franja    horària  nocturna. 
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El flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst o emissió directa de les llumeneres a implantar a 

cada zona no superarà els límits següents: 

Taula 2 - Valors límit del flux hemisfèric superior instal·lat 

CLASSIFICACIÓ DE ZONES FLUX HEMISFÈRIC SUPERIOR INSTAL· LAT   FHSINST 

E1 ≤1% 

E2 ≤ 5% 

E3 ≤15% 

E4 ≤25% 

 

A més d'ajustar-se als valors de la taula 2,  per reduir   les   emissions    cap    al    cel    tant    

directes com les reflectides per les superfícies il·luminades,  la  instal·lació  dels  llums  ha  de 

complir    els    requisits següents: 

 S'ha d'il·luminar només la superfície que es vol  dotar  d'enllumenat. 

 Els nivells d'il·luminació no han de superar  els valors    màxims    establerts     
en taules anteriors. 

 El   factor   d'utilització    i    el    factor    de    manteniment de la    instal·lació    
ha    de    satisfer    els    valors mínims    establerts    per normativa. 

A la zona E1 s'utilitzaran llums de vapor de sodi. Quan no sigui possible, es procedirà a filtrar la 

radiació de longituds d'ona inferiors a 440 nm. 

 

1.8.  LIMITACIÓ DE LA LLUM INTRUSA O MOLESTA.  

A fi de minimitzar els efectes de la llum intrusa o molesta sobre residents i ciutadans en 

general, amb excepció de l'enllumenat festiu i nadalenc, les instal·lacions d'enllumenat 

exterior es dissenyaran per complir els valors màxims següents: 

Taula 3.- Limitacions de la llum molesta procedent d'instal·lacions d'enllumenat exterior 

 

 

Paràmetres 

luminotècnics 

Valors   màxims 

Observatoris 
astronòmics i 
parcs naturals 

E1 

Zones 
periurbanes i 

àrees rurals  

E2 

Zones   urbanes 

residencials 
E3 

Centres urbans i 

àrees 
comercials 

E4 

Il·luminació vertical 2   lux 5   lux 10   lux 25   lux 
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(Ev) 

Intensitat lluminosa 

emesa pels llums (I) 

 

2.500 cd 

 

7.500 cd 

 

10.000 cd 

 

25.000 cd 

Luminància mitjana de les 

façanes 

(Lm) 

 

5   cd/m2 

 

5   cd/m2 

 

10   cd/m2 

 

25   cd/m2 

Luminància màxima de 

les façanes 

(Lmàx) 

 

10   cd/m2 

 

10   cd/m2 

 

60   cd/m2 

 

150   cd/m2 

Luminància màxima de 

senyals i anuncis 

lluminosos 

(Lmàx) 

 

50   cd/m2 

 

400   cd/m2 

 

800   cd/m2 

 

1.000 cd/m2 

Increment de llindar         

de contrast 

(TI) 

Classe  d'enllumenat 

Sense  
il·luminació ME   5 ME3 / ME4 ME1 / ME2 

TI =15% 

per a adaptació a L 
= 0,1 cd/m2 

TI =15% 

per a adaptació a L 
= 1 cd/m2 

TI = 15% 

per a adaptació a 
L = 2 cd/m2 

TI = 15% 

per a adaptació 
a      L = 5 cd/m2 

 

1.9.  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 

1.9.1. Requisits mínims d’eficiència energètica (ε). 

1.9.1.1.  Instal·lacions d'enllumenat vial funcional. 

Es defineixen com a tals les instal·lacions d'enllumenat viari d'autopistes, autovies, carreteres i 

vies urbanes, classificades com avies del tipus A i B. 

Les instal·lacions d'enllumenat vial funcional, amb independència del tipus de llum, paviment i 

de les característiques o geometria de la instal·lació, hauran de complir els requisits mínims 

d'eficiència energètica que es fixen a continuació: 

 

Taula 1 – Requisits mínims d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat viari 

funcional 
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Il·luminació mitjana en 

servei 

Em(lux) 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

MÍNIMA 

 𝒎𝟐 𝒍𝒖𝒙 

𝒘
 

 

≥ 30 22 

25 20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

≤7,5 9,5 

Nota - Per a valors d'il·luminació mitjana projectada compresos 

entre els valors indicats a la taula, l'eficiència energètica de 

referència s'obtenen per interpolació lineal 

 

1.9.1.2. Instal·lacions d'enllumenat vial ambiental  

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., classificades com a vies tipus C, D i E. 

 

Les instal·lacions d'enllumenat vial ambiental, amb independència del tipus de llum i de les 

característiques o geometria de la instal·lació, així com disposició de les llumeneres, hauran de 

complir els requisits mínims d'eficiència energètica que es fixen a continuació: 

 

Taula 2 – Requisits mínims d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat viari 

ambiental. 

 

Il·luminació mitjana en 

servei Em(lux) 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

MÍNIMA 

 𝒎𝟐 𝒍𝒖𝒙 

𝒘
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≥ 20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 

≤ 5 3,5 

Nota - Per a valors d'il·luminació mitjana projectada 

compresos entre els valors indicats a la taula, l'eficiència 

energètica de referència s'obtenen per interpolació lineal 

 

1.9.1.3.  Instal·lacions d'enllumenat festiu i nadalenc. 

La potència assignada dels llums incandescents utilitzats serà igual o inferior a 15 W i la 

potència màxima instal·lada per unitat de superfície la que indica la Normativa.. 

1.9.1.4. Altres instal·lacions d'enllumenat. 

En l'enllumenat específic, l'enllumenat ornamental, l'enllumenat per a vigilància i seguretat 

nocturna, i el de senyals i anuncis lluminosos, s'han de tenir en compte els aspectes següents: 

 S'ha d'il·luminar únicament la superfície que es vol dotar d'enllumenat. 

 S'han d'instal·lar làmpades d'elevada eficàcia lluminosa compatibles amb els 
requisits cromàtics de la instal·lació i amb valors no inferiors als establerts per 
normativa. 

 S'han d'utilitzar làmpades i projectors de rendiment lluminós elevat. 

 L'equip auxiliar ha de ser de pèrdues mínimes, i s'han de complir els valors de 
potència màxima del conjunt làmpada i equip auxiliar que fixa la normativa actual. 

 El factor d'utilització de la instal·lació ha de ser el més elevat possible. 

 El factor de manteniment de la instal·lació ha de ser el més gran assolible. 

  

1.9.2. Qualificació Energètica de les instal.lacions d’enllumenat.  

Les instal·lacions d'enllumenat exterior, excepte les d'enllumenats de senyals i anuncis 

lluminosos i festiu i nadalenc, es qualificaran en funció del seu índex d'eficiència energètica. 
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L'índex d'eficiència energètica (I) es defineix com el quocient entre l'eficiència energètica de 

la instal·lació () i el valor d'eficiència energètica  de  referència (R) en funció  del nivell 

d'il·luminació mitjana en servei projectada, que s'indica a taula 3. 

𝑰 =


𝑹
 

Taula 3 – Valors de eficiència  energètica  de referència 

Enllumenat  viari funcional  
Enllumenat  viari ambiental i 

altres instal·lacions d'enllumenat 

Il·luminació 

mitjana en servei 

projectada 

Em (lux) 

Eficiència energètica 

de referència R 

 𝒎𝟐 𝒍𝒖𝒙 

𝒘
 

 

Il·luminació  

mitjana en servei 

projectada Em 

(lux) 

Eficiència energètica  

de referència R 

 𝒎𝟐 𝒍𝒖𝒙 

𝒘
 

 

≥30 32 -- -- 

25 29 -- -- 

20 26 ≥ 20 13 

15 23 15 11 

10 18 10 9 

≤7,5 14 7,5 7 

-- -- ≤ 5 5 

Nota - Per a valors d'il·luminació mitjana projectada compresos entre els valors indicats a la 

taula, l'eficiència energètica de referència s'obtenen per interpolació lineal 

 

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 és l'índex de consum energètic (ICE), que és igual a 

l'invers de l'índex d'eficiència energètica: 

ICE =
𝟏

𝑰
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La qualificació energètica de la instal·lació, en funció de l'índex d'eficiència energètica I o de 

consum energètic ICE queda reflectit en la taula següent: 

 

 

Taula 4 – Qualificació  energètica  d'una instal·lació d'enllumenat. 

Qualificació energètica 
Índex de consum 

energètic 

Índex d'eficiència 

energètica 

A ICE < 0,91 I > 1,1 

B 0,91 ≤ICE < 1,09 1,1 ≥ I > 0,92 

C 1,09 ≤ICE < 1,35 0,92 ≥ I > 0,74 

D 1,35 ≤ICE < 1,79 0,74 ≥ I > 0,74 

E 1,79 ≤ICE < 2,63 0,56 ≥ I > 0,38 

F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥ I > 0,20 

G ICE  ≥ 5,00 I  ≤ 0,20 

 

Entre la informació que s'ha de lliurar als usuaris figura  l'eficiència energètica  (), la seva 

qualificació mitjançant l'índex d'eficiència energètica (I), mesurat, i l'etiqueta que mesura el 

consum energètic de la instal·lació, d'acord amb el model que s'indica a continuació: 
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1. OBJECTE I ABAST 

El gran desenvolupament experimentat per la tecnologia SSL (Solid State 
Lighting), i especialment el LED (Light Emitting Diode) d'alta potència com a font de 
llum per a la seva aplicació en Llumeneres d'enllumenat exterior, ha motivat l'aparició 
al mercat de productes que implanten aquesta tecnologia per substituir a la il·luminació 
convencional. 

 
Aquestes innovacions poden portar amb si grans beneficis si es constata que es 

tracta d'instal·lacions d'enllumenat més eficients energèticament i que redueixen  els  
costos de manteniment en funció de la seva durabilitat. 

 
Quant a la pròpia tecnologia LED és important destacar que els paràmetres 

proporcionats pels fabricants de LED (del propi díode emissor) no són extrapolables al 
funcionament dels mateixos una vegada incorporats a una llumenera, ja que variaran 
durant el seu període de funcionament segons l'específic disseny de la mateixa. 
Fonamentalment es deu al fet que els fabricants del díode caracteritzen els seus led 
en condicions nominals, que diferiran de les condicions de funcionament reals en la 
pròpia llumenera. Per aquest motiu, els fabricants de Llumeneres LED proporcionaran 
de forma clara, concisa, realista i normalitzada, les característiques i paràmetres 
tècnics de les seves Llumeneres, possibilitant la comparativa entre productes de 
diferents fabricants. 

 
L'objectiu del present document, elaborat pel Comitè Español d'Il·luminació (CEI) 

i a iniciativa de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), és 
desenvolupar aquells conceptes i requeriments tècnics que han de complir els 
productes tècnics i les pròpies empreses que ofereixin tecnologia LED i garantir  que 
els resultats lumínics, econòmics i d'explotació, una vegada instal·lats, es corresponen 
amb els presentats en els estudis prèviament realitzats. 

 
Des de la primera edició d'aquest document, al maig de 2011, la tecnologia LED 

s'ha beneficiat d'una evolució tecnològica i normativa que ha fet necessària la revisió i 
actualització del mateix, la primera al gener de 2015 i ara aquesta. 

 
En el Reglament d'Eficiència Energètica d'Instal·lacions d'Enllumenat Exterior, 

publicat l'any 2008 (RD 1890/2008), no es va contemplar l'aplicació d'aquesta 
tecnologia LED, no obstant això sí ha estat recollida en la seva Guia d'Interpretació 
publicada al juny 2013. Aquest fet també recomana la revisió i incorporació de tal 
reglament en el present document de manera que quedi reflectida en el mateix 
qualsevol especificació tècnica que hauria de reunir qualsevol instal·lació LED que 
vulgui proveir-se per a la reforma o nova instal·lació d'un enllumenat exterior. 
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2. DEFINICIONS 

Les característiques bàsiques dels elements integrants d'aquest tipus 
d'instal·lacions són els següents: 

 
2.1. LLUMENERA. Aparell d'enllumenat que reparteix,  filtra  o  transforma  

la  llum  emesa per una o diverses fonts de llum i que comprèn tots els dispositius 
necessaris per al suport, la fixació, la protecció de les fonts de llum  i,  en cas 
necessari, els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la 
xarxa d'alimentació, així com els elements que permetin la seva fixació a suports, de 
manera que tot el conjunt compleixi amb les especificacions marcades en la normativa 
vigent. 

 
2.2. LED. S'entén per font de llum LED (Light Emitting Diode) com un díode 

compost per la superposició de diverses capes de material semiconductor que emet 
llum en una o més longituds d'ona quan és polaritzat correctament. Un díode és un 
dispositiu que permet el pas del corrent en una única adreça i el seu corresponent 
circuit elèctric s'encapsula en una carcassa plàstica, de resina epoxi o ceràmica 
segons les diferents tecnologies. 

 
Llumenera  LED:  llumenera que incorpora la tecnologia  LED  com a font de 

llum i la proveeix d'unes condicions de funcionament, rendiment, vida, etc, pròpies 
d'aquesta tecnologia. 

 
Mòdul LED: sistema comprès per un o diversos LED individuals que pot 

incorporar altres elements tals com a circuits impresos, dissipadors tèrmics, sistemes 
òptics i connexions elèctriques. El seu disseny i característiques modificaran les 
qualitats i garanties que el propi fabricant de LED individual ofereix, fent així 
necessària la seva certificació i proves de funcionament en la seva integració en la 
llumenera i per a la correcta aplicació de les seves característiques. 

 
Sistema LED “Retrofit”:  element de tecnologia LED per a la substitució directa  

d'altres fonts de llum i equips auxiliars associats, que precisa una justificació 
fotomètrica, mecànica i tèrmica del comportament de tot el sistema on es troba allotjat 
(llumenera d'instal·lació existent). 

 
Dispositiu d'alimentació i control electrònic (“DRIVER”):  element auxiliar 

bàsic per regular el funcionament d'un mòdul LED que adequa l'energia elèctrica 
d'alimentació rebuda per la llumenera als  paràmetres  exigits per a un correcte 
funcionament del sistema. 

 
Llum LED: per a la substitució de llums tradicionals (incandescència, 

fluorescència, descàrrega, etc.): És un sistema que incorpora la font o les fonts de llum 
LED, el driver per al seu adequat funcionament, que s'alimenta en corrent altern a 
230V o 12V i disposa d'un connexió estàndard (E40, E27, E14, GU10, GU5.3, 
GX53…). En el cas de reemplaçar llums en Llumeneres d'aplicació professional es 
precisa una justificació fotomètrica, mecànica i tèrmica de l'adequat funcionament del 
llum LED en la llumenera existent. 
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3. LEGISLACIÓ APLICABLE 

Tots els productes inclosos en aquest àmbit estan sotmesos obligatòriament al 
marcatge CE, que indica que tot element o component que exhibeix dita marca 
compleix amb la següent legislació i qualsevol altra associada que a cada moment 
sigui aplicable. 

 
La modificació d'una llumenera ja instal·lada i equipada amb llum de descàrrega 

o d'una altra tecnologia, adaptant-la a diferents solucions amb fonts de llum tipus LED 
(ja sigui mitjançant “llums de reemplaçament”, “substitució del sistema òptic” o 
“sistema LED Retrofit”) implica operacions tècniques, mecàniques i/o elèctriques (per 
exemple, desconnectar o pontejar l'equip existent), que comprometen la seguretat i 
característiques de la llumenera original i poden originar diferents problemes en  
l'àmbit de seguretat, funcionament, compatibilitat electromagnètica, marcat legal, 
consideracions mediambientals, distribució fotomètrica, característiques de dissipació 
tèrmica, flux, eficiència de la llumenera, consum, vida útil i garantia. 

 
En aquests casos, el producte resultant de les  modificacions  anteriorment  

esmentades es converteix en una nova llumenera; per tant, qui efectua aquestes 
modificacions passa a convertir-se en fabricant de la mateixa, sent-li aplicable la 
totalitat de la Legislació i Normativa , així com la responsabilitat sobre el producte, 
sobre el seu correcte funcionament, sobre la seguretat elèctrica i mecànica tant del 
producte com de la instal·lació elèctrica associada. 

 
En qualsevol cas aquesta transformació haurà de complir les prescripcions 

incloses als diferents apartats d'aquest document. 
 
En l'actualitat, les Llumeneres d'enllumenat exterior, i en concret aquelles que 

incorporen tecnologia LED, estan sotmeses a la següent Legislació: 
 
Directiva de Baixa Tensió 2006/95/CEE. Relativa a l'aproximació de les 

Legislacions dels estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió. 

 
Directiva de Compatibilitat electromagnètica 2004/108/CEE. Relativa a la 

aproximació de les Legislacions dels estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica i per la qual es deroga la directiva 89/336/CE. 

 
Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a les restriccions a la utilització de 

determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics 
 
Directiva de Ecodisseny 2009/125/CE. Per la qual s'instaura un marc per a 

l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb 
l'energia. 

 
 Reglamento Nº 1194/2012 el qual s'aplica la Directiva de Ecodiseny- 

2009/125/CE als llums direccionals, llums LED i els seus equips. 
  
Reial decret 154/1995, pel qual es modifica el Reial decret 7/1988, de 8 de 

gener, sobre exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en 
determinats límits de tensió i la seva Guia d'Interpretació. 
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Reial decret 1890/2008, que aprova el Reglament d'eficiència energètica en 
instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries 
EA-01 a EA-07 i la seva Guia d'Interpretació. 

 
Reial decret 842/2002 pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i les seves instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-01 a ITC-BT- 51. 
 
Reglament CE nº 245/2009, de la Comissió de 18 de març pel qual s'aplica la 

Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu relatiu als requisits de disseny ecològic, 
per a llums, balastres i llumeneres. 

 
Reglament 874/2012 DE LA COMISSIÓ de 12 de juliol de 2012 pel qual es 

complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a 
l'etiquetatge energètic dels llums elèctrics i les Llumeneres. 

 
CIE 206:2014. The effect of spectral power distribution on lighting for urban and 

pedestrian areas. 
 
- Reglament 874/2012 DE LA COMISSIÓ de 12 de juliol de 2012 pel qual es 

complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a 
l'etiquetatge energètic dels llums elèctrics i les Llumeneres. 
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4. NORMATIVA APLICABLE 

Requisits de Seguretat: 
 
UNE EN 60598-1 Llumeneres. Requisits generals i assajos. 
 
UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Requisits particulars. Llumeneres d'enllumenat 

públic. 
 
UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Requisits particulars. Projectors. 
 
UNE EN 62471:2009 Seguretat foto biològica de llums i aparells que utilitzen 

llums. 
 
UNE EN 62504:2015 Il·luminació general. Productes de díodes 

electroluminescents (LED) i equips relacionats. Termes i definicions. 
 
Compatibilitat Electromagnètica: 
 
UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part  3-2:  Límits. 

Límits per a les emissions de corrent harmònic (equips  amb  corrent d'entrada 16A per 
fase). 

 
UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. 

Secció 3: Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker a les 
xarxes públiques de subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent 
d'entrada 16A per fase i no subjectes a una connexió condicional. 

UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. Requisits d'immunitat 
CEM. 

 
UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la 

pertorbació radioelèctrica dels equips d'il·luminació i similars. 
 
Components de les Llumeneres: 
 
UNE-EN 62031. Mòduls LED per a enllumenat general. Requisits de  seguretat. 
 
UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de llum. Parteix  2-13:  Requisits  

particulars  per a  dispositius  de   control   electrònics  alimentats amb corrent continu 
o corrent altern per a mòduls LED. 

 
UNE-EN  62384. Dispositius de control electrònics alimentats  en corrent continu 

o corrent altern per a mòduls LED. Requisits de funcionament. 
 
IEC 62717:2014. Mòduls LED per a il·luminació general. Requisits de 

funcionament. 
 
IEC 62722-1:2014. Característiques de funcionament de llumeneres. Part 1: 

Requisits generals. 
 
IEC 62722-2-1:2014. Característiques de funcionament de llumeneres. Part 2: 
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Requisits particulars per a llumeneres LED. 
 
Ambdues normes, 62722-1 i 62722-2-1, són de gran importància perquè 

exigeixen la classificació de les llumeneres en funció de IRC, la dispersió de color, el 
manteniment del flux i la seva eficàcia en lm/W. 

 
Mesuraments i assajos : 
 
UNE-EN 13032-1:2006. Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades 

fotomètriques de llums i llumeneres. Part 1: Mesurament i format de fitxer. 
 
prEN 13032-4. Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades 

fotomètriques. 
Part 4: Llums LED, mòduls i Llumeneres LED. 
 
CIE S025/I:2015. Mètode d'assaig per a llums LED, Llumeneres i mòduls LED. 
 
CIE 127-2007 Mesurament dels LED 
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5. DOCUMENTACIÓ GENERAL DE L'EMPRESA. 

Les empreses que promocionin, fabriquin, subministrin o instal·lin productes amb 
aplicació de tecnologia LED, hauran de facilitar la següent documentació i  emplenar 
les fitxes incloses en els annexos adjunts. 

 
Dades d'empresa: 
 

Nom de l'empresa fabricant de la solució LED i, si s’escau, del distribuïdor. 
Activitat social 
Codi d'identificació fiscal 
Adreça/es postal 
Adreça/es correu electrònic 
Pàgina/s web 
Números de telèfon 
Número de fax 
Persones de contacte 

 
Certificat ISO 9001 de l'empresa fabricant. 
 
Certificat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14001, que acrediti que l'empresa 

fabricant es troba adherida a un sistema de gestió integral de residus. 
 
Catàleg o informació tècnica publicats amb especificacions dels seus productes. 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyazzwITOAhXG6RQKHaXxBnYQjRwIBw&url=https://www.flexsol.mx/content/19-dexcell&psig=AFQjCNEYdx6MWOhJj49jqacKkFYkG1ntvw&ust=1469188791096916


 
 

 
 

Pàgina 

11 de 26 

6. MEMÒRIA TÈCNICA SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS DE LA LLUMENERA I COMPONENTS 

La Memòria Tècnica sobre el producte a aportar per l'empresa fabricant, 
distribuïdora o instal·ladora, inclourà les característiques tècniques suficients per a 
garantir la correspondència entre el projecte luminotècnic i els valors obtinguts una 
vegada realitzada la instal·lació. 

 
Per als casos en els quals es reformi la llumenera existent, la memòria tècnica 

ha de fer referència al conjunt de la llumenera resultant. 
Les dades, paràmetres i característiques a aportar, seran, com a mínim, els 

següents: 
 
LLUMENERA 
 
Les llumeneres en enllumenat exterior hauran d'estar protegides contra 

sobretensions transitòries a través de la xarxa elèctrica de fins a 10kV. A causa de la 
càrrega electrostàtica en zones amb risc de tempestes es recomana que les 
instal·lacions que es realitzin sobre pals de material aïllant (plàstic, formigó, fusta) les 
llumeneres siguin de classe I. 

 
o Marca i model. 

 
o Marcat CE de la llumenera: Declaració de Conformitat. 

 

o Memòria descriptiva de l'element, detalls constructius, materials 

empleats, forma d'instal·lació, conservació, possibilitat de reposició de 

diferents components i altres especificacions. 

 

• El disseny de la llumenera permetrà,  com a mínim,    la  reposició  

del sistema òptic i del dispositiu de control electrònic de manera 

independent, de manera que el manteniment dels mateixos no 

impliqui el canvi de la llumenera completa. 

 
o Plànols, a escala convenient, de planta, alçat i perspectiva de l'element. 

 

o Fitxa tècnica del producte, on es descriguin les seves característiques, 

dimensions, prestacions i paràmetres tècnics de funcionament. 

 

• Potència nominal assignada i consum total de la llumenera. 

 

• Factor de potència de la llumenera en els règims normal i reduïts 

proposats. 

 

• Nombre de LED, marca i model de *led i les seves 

característiques elèctriques (Tensió nominal, corrent màxim 
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admissible). 

 

• Temperatura màxima assignada (tc) dels components i 

temperatura dels components aconseguida en funcionament a 

una temperatura ambient de 25ºC sense circulació d'aire. 

 

• Distribució fotomètrica, flux lluminós total emès per la llumenera i 

flux lluminós emès a l'hemisferi superior en posició de treball. 

 

• Rendiment de la llumenera. El rendiment d'una llumenera no 

haurà de ser un paràmetre per si sol determinant, ja que lents i/o 

protectors addicionals de Llumeneres poden fer variar i/o disminuir 

aquest. Serà la seva aplicació en l'estudi lumínic concret i el seu 

valor d'eficiència obtingut el que determinarà la seva eficàcia i 

idoneïtat. 

 

• Vida útil estimada per a la llumenera. Avaluar els paràmetres 

tècnics d'una llumenera LED és complex: 

 

El disseny tècnic d'un producte pot donar com a resultat 

importants diferències de comportament. Fins i tot si dues 

Llumeneres estan basades en el mateix tipus de LED el seu 

comportament pot ser molt diferent segons el disseny triat. 

 

La majoria de les especificacions inicials com la potència 

consumida, el flux, l’espectre i les característiques de color, així 

com l'eficàcia Lm/w i la matriu d'intensitat lluminosa, han de ser  

mesures reals, especificant-se la temperatura ambient a les quals 

es realitzen aquestes mesures (normalment 25ºC). 

 

Però pel que fa al seu comportament en el temps les dades 

s'extrapolen i per realitzar l'extrapolació no hi ha encara una 

normativa definida i obligatòria comuna a tots els fabricants. 

Específicament pel que fa a la vida, se sol parlar de vida útil quan 

s'ha perdut una certa quantitat de llum en una instal·lació, i 

s'expressa amb els següents paràmetres: 

 

- L: Manteniment de flux lluminós 

 

- B: Probabilitat de pèrdua de flux lluminós 

 

LxBy per a un nombre determinat d'hores i en una temperatura 

ambient definida, normalment a 25ºC. Aquesta dada ens indica el 

temps pel qual y% de la població de LED usats en el mateix tipus 

de llumenera pot estar per sota x% del flux. 
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Per exemple: “L80 B10 60.000 hores per a una temperatura 

ambient definida, normalment 25ºC” ens indica que a les 60.000 

hores d'ús pot haver-hi un 10% de la població per sota del 80% 

del flux inicial, no significa que el 10% hagi fallat completament 

sinó que estan per sota del 80% flux, i la resta de la població 

estarà per sobre del  80% del flux inicial. 

 

 
 

 

La vida útil estimada d'aquesta manera no té en compte la 

possible fallada total de llumenera, sinó  la depreciació de flux de 

les llumeneres de LED en una determinada instal·lació. Es 

considera que en cas de fallada total de llumenera, aquesta ha de 

ser substituïda de manera relativament immediata amb el que no 

restaria nivell d'il·luminació. 

 

• Rang de temperatures ambient de funcionament dels seus 

paràmetres fonamentals, en funció de la temperatura ambient 

exterior, indicant almenys de -10°C a 35°C. 

 

• Grau d’hermeticitat de la llumenera, detallant el del grup òptic i el 

del compartiment dels accessoris elèctrics, en el cas que siguin 

diferents. 

 

Els valors mínims seran els que s'assenyalen en el Reglament CE 

nº 245-2009,  a on el Capítol 3. Criteris de Referència de les 

llumeneres, estableix els valors mínims per al bloc òptic segons 

les classes d'enllumenat de les vies públiques: 

 

IP6x Per a les classes d'enllumenat: ME1 a ME6 i MEW1 a 
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MEW6. 

 

IP5x Per a les classes d'enllumenat: CE0 a CE5, S1 a S6, ES, 

EV i A. 

 

No obstant això, per a garantir la millor qualitat de les 

instal·lacions d'enllumenat exterior, es recomana en tot tipus de 

via la utilització de llumeneres amb bloc òptic tipus IP65. 

 
o Característiques del mòdul LED instal·lat en la llumenera. 

 

• Nombre de LED disposats en aquest mòdul. 

• Marca i model del LED. S'adjuntarà sempre la fitxa tècnica del 

LED utilitzat, en la qual apareixeran totes les seves 

característiques de funcionament, reproducció cromàtica, 

temperatura de color i característiques elèctriques. 

• Corrent d'alimentació del mòdul LED per a la llumenera 

proposada. 

• Marcat CE: Declaració de conformitat. 

 
DISPOSITIU D’ALIMENTACIÓ i CONTROL (“DRIVER”) 
 

o Característiques tècniques del “driver” instal·lat en la llumenera: 

 

• Marca, model i dades del fabricador. 

 

• Temperatura màxima assignada (tc). 

 

• Tensió de sortida assignada per a dispositius de control de tensió 

constant. Corrent de sortida assignada per a dispositius de control 

de corrent constant. 

 

• Factor de potència. Corba en la qual s'indiqui els valors per al 

factor de potència en funció de la potència de sortida del driver. 

 

• Consum total del ““DRIVER”” i dispositius. 

 

• Grau d’ hermeticitat IP. 

 

• Tipus o funcionalitat de control: DALI, 1-10V, PWM…. 

 

• Marcatge CE: Declaració de Conformitat. 
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7. CERTIFICATS I ASSAJOS EMESOS PER ENTITAT 
ACREDITADA SOBRE LA LLUMENERA I COMPONENTS. 

S'hauran d'aportar els següents certificats o resultats d'assajos realitzats a la 
llumenera i components que formen part de la proposta, verificant les característiques 
indicades pel fabricant, havent de complir els valors de referència. 

 
LLUMENERA 
 

o Marcat CE: Declaració de conformitat, tant de la llumenera com dels seus 

components. 

 
o Certificat del compliment de les normes: 

 

• UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les 

característiques relatives a la pertorbació radioelèctrica dels 

equips d'il·luminació i similars. 

 

• UNE-EN 60598-1. Llumeneres. Requisits generals i assajos. 

 

• UNE-EN 60598-2-3. Llumeneres. Requisits particulars. 

Llumeneres d'enllumenat públic. 

 

• UNE-EN 60598-2-5. Llumeneres. Requisits particulars. Projectors. 

 

• UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 

3-2: Límits. Límits per a les emissions de corrent harmònica 

(equips amb corrent d'entrada 16A per fase) 

 

• UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 

3: Límits. Secció 3: Limitació de les variacions de tensió, 

fluctuacions de tensió i flicker a les xarxes públiques de 

subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent 

d'entrada 16A per fase i no subjectes a una connexió condicional. 

 

• UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de llum. Part 2-13: 

Requisits particulars per a dispositius de control electrònics  

alimentats amb corrent continu o corrent altern per a mòduls LED. 

 

• UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. Requisits 

d'immunitat CEM. 

 

• UNE-EN 62031. Mòduls LED per a enllumenat general. Requisits 

de seguretat. 
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• UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats en 

corrent continu o corrent altern per a mòduls LED. Requisits de 

funcionament. 

 

• UNE-EN 62471:2009 de Seguretat Fotobiològica de llums i 

aparells que utilitzen llums. 

 
o Certificat sobre el grau de hermeticitat de la llumenera: conjunt òptic i 

general, segons norma UNE-EN 60598 

 

o Assaig fotomètric de la llumenera: matriu d'intensitats lluminoses, 

diagrama polar i isolux i corba coeficient d'utilització. Flux lluminós total 

emès per la llumenera i flux lluminós a l'hemisferi superior en posició de 

treball màxim permès FHSINST (ULOR en anglès). 

 

o Assaig de mesures elèctriques: Tensió, corrent d'alimentació, potència 

nominal leds i potència total consumida per llumenera amb tots els seus 

components i factor de potència. 

 

o Assaig de temperatura màxima assignada (tc) dels components 

 

o Mesura de l'Índex de Reproducció Cromàtica (mínim requerit: Ra 70) 

 

o Mesura de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rang de 

temperatura admès: des de 2700 a 4000K (+300). La utilització de 

temperatura de color inferior o superior, haurà de justificar-se 

adequadament. 

 
Nota: Tots els certificats i assajos indicats hauran d'haver estat emesos per 

laboratori acreditat per ENAC, o entitat internacional equivalent. 
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8. ESTUDI I PROPOSTA LUMINOTÈCNICA 

Les instal·lacions d'enllumenat exterior que incorporin sistemes o tecnologia 
LED, hauran de disposar inicialment d'un estudi o projecte luminotècnic que inclourà 
un apartat fotomètric en el qual s'exposaran les característiques fotomètriques de les 
Llumeneres i l'estudi lumínic realitzat sobre la instal·lació de referència. 

 
La fotometria de la llumenera haurà de ser realitzada d'acord a les normes: 
 
UNE-EN 13032-1:2006. Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades 

fotomètriques de llums i Llumeneres. Parteix 1: Mesurament i format de fitxer. 
 
prEN 13032-4. Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades 

fotomètriques. Part 4: Llums LED, mòduls i Llumeneres LED. 
 
Les dades fotomètriques exigibles per a la llumenera utilitzada en el projecte són: 
 

o Corba fotomètrica de la llumenera. 

 

o Corba del factor d'utilització de la llumenera. 

 

o Flux lluminós global emès per la llumenera. 

 

o Consum total del sistema. 

 

o Rendiment de la llumenera en percentatge. 

 

o Flux hemisfèric superior instal·lat (FHSINST). 

 

Segons els valors màxims que apareixen en la ITC-EA-03 del 

RD1890/2008 i sense superar el marcat en el quadre 25 del Reglamento 

CE nº 245-2009 en la taula 3, i que està en funció de la classe 

d'enllumenat de la via i del flux lluminós del llum: 
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o Temperatura de color en graus  K de la llum emesa per la llumenera. 

 

Amb aquestes dades es realitza el projecte luminotècnic que incorpora: 
 

o Càlcul luminotècnic per a cada secció de projecte. 

o Càlcul de l'eficiència energètica per a cada secció de projecte. 
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9. COMPLIMENT DEL REGLAMENT D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
EXTERIOR (REEIAE-RD1890/2008) 

L'estudi luminotècnic proposarà l'eficiència energètica de la instal·lació i aportarà 
el necessari per a  conèixer les característiques i prestacions dels seus components: 

 
o Justificació de la classificació de les vies segons ITC-EA 02. 

 

o Valors màxims de luminància i il luminància establerts en la ITC-EA 02. 

 

o Valors mínims i de referència d'eficiència energètica amb la corresponent 

qualificació energètica de la instal·lació establerts en la ITC-EA 01. 

 

o Prescripcions dels components de la instal·lació, segons l'assenyalat en 

la ITC-EA 04. 

 

o Règim de funcionament, sistemes d'accionament i regulació del nivell 

lluminós, segons ITC-EA 04. 

 

o Pla de manteniment segons ITC-EA 05. 

 

Respecte al factor de manteniment a emprar en els càlculs luminotècnics, 
s'haurà d'incloure la justificació del càlcul del valor emprat segons els diferents factors: 

 
Fm= FDFL x FSL x FDLU x FDSR 

 
FDFL: Percentatge de depreciació del flux lluminós respecte al flux inicial fins al 

període de reemplaçament del LED durant la vida benvolguda de la llumenera. 
 
FSL: Factor de supervivència de les Llumeneres, per fallada del driver o 

elements mecànics. Considerant que si hi ha una fallada total de llumenera aquesta es 
canviarà de manera immediata, no suposant una disminució del flux per a la 
instal·lació, es considerarà aquest valor com 1. 

 
FDLU: Depreciació per embrutiment de la llumenera. Dependrà de l'ambient, del 

grau d'IP de la llumenera i de la periodicitat de la seva neteja. 
 
FDSR: Factor de depreciació de les superfícies del recinte, només ha de 

considerar-se en el cas de túnels o passos inferiors, poden usar-se com a referència 
els valors establerts en la taula 4 de la ITC-EA-06 del REEIAE. Per a la resta de 
l'enllumenat exterior es considera FDSR=1 

 
S'estima ajustat a la realitat un factor de manteniment global de 0,85, no volent 

dir que s'hagi de prendre aquest valor com el de referència sense prèvia justificació. 
 
Tant aquest valor com qualsevol  altre superior o inferior, haurà de ser justificat 
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adequadament, considerant de difícil justificació un factor superior a aquest valor per a 
una instal·lació amb aquesta tecnologia on se li preveu una vida útil superior a les 
60.000h 

 
S'haurà d'aportar: 
 

o Estudi luminotècnic detallant: 

1. Paràmetres de la instal·lació i especificació del producte emprat. 
2. Justificació i càlcul del factor de manteniment emprat. 
3. Valors d’ il.luminàncies i luminàncies. 
4. Uniformitats d’iI.luminàncies i luminàncies. 
5. Valors d'enlluernament. 
6. Classificació energètica de la instal·lació. 
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Fitxa tipus: 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA VÍA 

Nom: 

Població: 

DIMENSIONS 

Vorera 1 (m) Calçada (m) Vorera 2 (m) 
Ample 

Total (m) 
Tipus Tràfic 

     

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ 

Disposició Alçada  Llumenera (m) Inter distància (m) Model Llumenera Làmpada 

     

 

CLASSIFICACIÓ DE LA VIA 

 
Classificació 

 
Tipus de via 

 

Velocitat 
(Km/h) 

 

Situació 
Projecte 

 
Tipo Via 

 

Intensitat 
Tràfic 

 

Classe 
Enllumenat 

       

 

RESULTATS LUMÍNICS 

Situació del  
Projecte 

 

Intensitat 
Tràfic 

 

Classe 
Enllumenat 

 
Paràmetres Luminotècnics 

   Requisits segons Reglament Eficiència Energètica 

Lm (cd/m2) Uo Ul Ti(%) Sr 

     

Valors obtinguts 

Lm (cd/m2) Uo Ul Ti(%) Sr 

     

 

CÀLCUL ENERGÈTIC 
 

Superfície 
Il·luminada 

 

I.luminància 
Mitja (lux) 

Potencia 
Activa 

Total (w) 

Eficiència Energètica 

ε=S*Em/P 

Índex d’eficiència 

Energètica 

(Iε=ε/εr) 

Índex Consumo 

Energètic (ICE=1/Iε) 

      

Qualificació Energètica de la Instal·lació  
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10. GARANTIES 

El fabricant, subministrador, distribuïdor o instal·lador aportarà les garanties que 
estimi oportunes o li siguin demandades, que, en qualsevol cas, no haurien de ser  
inferiors a un termini de 5 anys per a qualsevol element o material de la  instal·lació 
que  provoqui una fallada total o una pèrdua de flux superior a la prevista en les seves 
condicions de garantia (factor de manteniment i vida útil), garantint-se les prestacions 
lluminoses dels productes. Aquestes garanties es basaran en un ús de 4.000 
hores/any per a una temperatura ambient mitjana inferior a 25ºC en horari nocturn i no 
disminuirà per l'ús de controls i sistemes de regulació. 

 
Els aspectes principals a cobrir són els següents: 
 

o Fallada total de llumenera. Es considera la fallada total de llumenera 

quan aquesta deixa d'emetre llum, per fallada de driver, del mòdul 

complet del LED o per motius mecànics. En aquest cas es procedirà a la 

substitució dels components que hagin fallat o de la llumenera completa 

segons les necessitats. 

 

• Fallada del sistema d'alimentació. Els “drivers” o fonts 

d'alimentació, hauran de mantenir el seu funcionament sense 

alteracions en les seves característiques, durant el termini de 

cobertura de la garantia, normalment quedaran exclosos en la 

garantia els elements de protecció com a fusibles i proteccions 

contra sobretensions. 

 

• Altres defectes (defectes mecànics). Les Llumeneres poden 

presentar altres defectes mecànics deguts a fallades de material, 

execució o fabricació per part del fabricant. Aquests defectes han 

de quedar degudament reflectits en els termes de garantia 

acordats. 

 

o Reducció indeguda del flux lluminós. La llumenera haurà de mantenir el 

flux lluminós indicat en la garantia d'acord amb la fórmula proposada 

LxBy de la pàgina 11. 

 

Tots els termes de garantia han de ser acordats entre el comprador i el fabricant, 
considerant-se necessari que tots els aspectes i components als quals afecti la 
mateixa quedin reflectits i recollits en el document de garantia. 
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11. ANNEXOS 

ANNEX 1 
 

TAULES DE VERIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LES EMPRESES 

DADES GENERALS DE L’EMPRESA SUBMINISTRADORA / DISTRIBUÏDORA/ 

INSTAL.LADORA / ETC… 

1 Nom de l’empresa 
 

2 Activitat social de l’empresa 
 

3 Codi d’Identificació Fiscal 
 

4 Adreça postal 
 

5 Adreça de coreu electrònic 
 

6 Pàgina/s web 
 

7 Nº Telèfon i Fax 
 

8 Persona de contacte 
 

 

DADES GENERALS DE L’EMPRESA FABRICANT DE LA LLUMENERA LED 

1 Nom de l’empresa 
 

2 Activitat social de la empresa 
 

3 Codi Identificació Fiscal 
 

4 Adreça postal 
 

5 Adreça correu electrònic 
 

6 Pàgina/s web 
 

7 Nº Telèfon i Fax 
 

8 Persona de contacte 
 

9 Certificat ISO 9000 
 

10 Certificat ISO 14001/EMAS 
 

11 Catàleg Publicat de Producte 
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ANNEX 2 
 

TAULA DE VERIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 

 
DADES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE LA LLUMENERA 

1 Marca i Model 

2 Materials de fabricació 

3 Forma d'Instal·lació 

4 Elements de possible reposició 

5 Dimensions i Descripcions Físiques (mm) 

6 Fotografies/Catàleg 

7 Potències (Consum nominal i total del sistema, Factor de Potència) 

8 Flux Lumínic total emès (lm) 

9 Flux Lumínic emès a l'Hemisferi Superior (%) 

10 

Eficàcia de la llumenera (lm/W) segons el tipus de llumenera i de LED. 
 
 
 
 
 

 
* Aquest tipus de LED es podran utilitzat en determinats llocs d'especial protecció 
mediambiental o astronòmica. 

 

11 
Vida útil en hores: s'haurà d'indicar almenys el nombre d'hores per a L80 B10. Podent 

especificar-se també altres valors. 

12 
Rang de Temperatura ambient de funcionament sense alteracions dels paràmetres 

fonamentals. 

13 
Grau d’Hermeticitat. (Grau IP de Protecció, recomanat IP65) 

14 
Característiques emissió lluminosa en funció de la temperatura exterior (rang mínim          

-10ºC a 35ºC) 

15 Marcat CE 

TIPO DE LED 
TIPUS FUNCIONAL   

lm/W 
TIPUS AMBIENTAL 

lm/W 

LED NEUTRE 4000ºK 70 65 

LED CÀLID 3000ºK 65 60 

LED ÁMBAR (Phosphor-Converted)* 60 55 

LED ÁMBAR PURO (monocromàtic)* 35 30 
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DADES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS DISPOSITIUS D'ALIMENTACIÓ I CONTROL 
(“DRIVER”) NECESSARIS PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA LLUMENERA 

1 Marca, model i dades del fabricant 

2 Tensions i corrents de sortida assignades (V, A) 

3 Temperatures màximes assignades *tc (ºC) 

4 Consum total del “driver”” i factor de potència 

5 Grau d’hermeticitat 

6 Vida útil (hores) 

7 Tipus o funcionalitat de control: *DALI, 1-10V, *PWM 

8 Marcat CE 
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ANNEX 3 
 
TAULA DE VERIFICACIÓ DE CERTIFICATS 

 

CERTIFICATS I ASSAJOS EMESOS PER UNA ENTITAT ACREDITADA 

1 Marcat CE tant de la llumenera com dels seus components 

2 
Certificat sobre el grau de hermeticitat de la llumenera completa o en defecte d'això de  

cadascun dels elements auxiliars i necessaris per al correcte funcionament de la llumenera. 

3 Fotometria de la llumenera estabilitzada en temperatura segons Norma EN 13032 

4 
Mesures elèctriques de tensió, corrent d'alimentació, potències i factor de potència de 

la llumenera 

5 Eficàcia de la llumenera 

7 Mesura de l'Índex de Reproducció Cromàtica. 

8 
Mesura de Temperatura de color. (Rang admès: 2700 – 4000K (+300)). 

La utilització de temperatura de color inferior o superior, haurà de justificar-se adequadament. 

9 
Certificat del compliment de les normes UNE-EN 60598-1 (Llumeneres. Requisits generals i 

assajos), UNE-EN 60598-2.3 (Llumeneres) i UNE-EN 60598-2-5 (projectors) 

10 Certificat del compliment de les normes UNE-EN 62031 (requisits de seguretat per a mòduls 

LED) i UNE-EN 62471 ( seguretat  fotobiológica de llums i d'aparells  que utilitzen llums) 

11 
Certificat del compliment de les normes UNE-EN 61347-2-13 i UNE-EN 62384 per als 

dispositius de control electrònic 

12 
Certificat del compliment de les normes UNE-EN 55015 (límits pertorbació radioelèctrica) i 

UNE-EN 61547 (immunitat *CEM) i UNE-EN 61000-3 (compatibilitat electromagnètica *CEM) 
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6. CARACTERISTIQUES TÈCNQUES LLUMENERES. 

6.1. ESTUDI LUMÍNIC ELLIUM Mini 

6.2. ESTUDI LUMÍNIC NOVATILUS 
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Elium Mini es una luminaria de diseño extra plano con una extraordinaria relación 
entre eficiencia y coste. Perfecta para instalar hasta 6 metros en calles residenciales y 
urbanas estrechas, carriles para bicicletas, parkings, parques y plazas. 

•	Diseño aerodinámico.
•	Excelente disipación térmica.
•	Disipación pasiva sin aletas.
•	Mínima superficie de resistencia al aire.
•	Diseño con antideslumbramiento. 
•	Libre mantenimiento.
•	Packaging extra plano para reducir los costes de transporte.
•	Fijación en tubo de Ø 42mm en lateral.
•	Posibilidad de inclinación de -15º, -10º, -5º, 0º, 5º, 10º y 15º con rótula adicional.
•	Acabados del cuerpo en gris RAL 9006.
•	Otros colores bajo demanda.

Elium Mini, an extra slim design luminaire with a very good relation between effi-
ciency and cost. Perfect to install up to 6 meters, for residential streets, wide roads,  
parking lots  and freeways.

•	Aerodynamic design.
•	Excellent thermal management.
•	Finless heat dissipation housing.
•	Minimum air resistance.
•	Cut-off and antiglare design. 
•	Maintenance free.
•	Extra slim packaging to reduce transportation costs.
•	Ø 42 mm, lateral mount.
•	May be tilted -15º, -10º, -5º, 0º, 5º, 10º y 15º with additional kneecap.
•	Colour: grey RAL 9006.
•	Other colour available under demand.

Elium Mini est un luminaire au design extra plat avec une relation optimale entre effi-
cience et coût. Parfait pour installer jusqu’à 6 mètres de hauteur, dans les rues rési-
dentielles et urbaines étroites, les voies cyclables, les parkings, les parcs publics et 
les places.

•	Design aérodynamique.
•	Excellente dissipation thermique.
•	Dissipation passive sans ailettes.
•	Surface minimale de résistance à l’air.
•	Design anti-éblouissement. 
•	Sans maintenance.
•	Packaging extra plat afin de réduire le coût de transport.
•	Fixation au tube de Ø 42mm en latérale.
•	Possibilité d’inclinaison de -15º, -10º, -5º, 0º, 5º, 10º y 15º avec joint à rotule 

supplémentaire.
•	Finition du corps en coloris gris RAL 9006.
•	Autres couleurs sur demande.

Elium Mini

NATUM TER TRONCOCÓNICA 
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  I
  Ø
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-15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 15º

-15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 15º

      
REFERENCE Nº LEDs POut [W] PIn [W] φ [lm] ȵ [lm/W] POut [W] PIn [W] φ [lm] ȵ [lm/W] POut [W] PIn [W] φ [lm] ȵ [lm/W] Input [V] Life Time [h] T2 T3 T5
                   
ILLI008[]31 8 16 18 1908 106 11 12 1368 114 8 9 1089 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √
ILLI012[]31 12 24 27 2825 106 17 19 2143 114 12 13 1574 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √
ILLI016[]31 16 32 35 3758 106 23 25 2852 114 16 17 2097 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √

ILLI008[]21 8 16 18 1908 106 11 12 1368 114 8 9 1089 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √
ILLI012[]21 12 24 27 2825 106 17 19 2143 114 12 13 1574 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √
ILLI016[]21 16 32 35 3758 106 23 25 2852 114 16 17 2097 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √

ILLI008[]11 8 16 18 1908 106 220-240 V 50/60Hz 50.000  √  √
ILLI012[]11 12 24 27 2825 106 220-240 V 50/60Hz 50.000  √  √
ILLI016[]11 16 32 35 3758 106 220-240 V 50/60Hz 50.000  √  √
                   
[421] 4000ºK T2 Class I, [422] 4000ºK T2 Class II, [431] 4000ºK T3 Class I, [432] 4000ºK T3 Class II         
[321] 3000ºK T2 Class I, [322] 3000ºK T2 Class II, [331] 3000ºK T3 Class I, [332] 3000ºK T3 Class II
φ[lm] @ 4000K CRI>70

@700mA @500mA @350mA

=

Opcional / En Option / Optional
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C
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42
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Ø
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ØAplicaciones / Applications / Applications

   
REFERENCE Nº LEDs POut [W] PIn [W] φ [lm] ȵ [lm/W] POut [W] PIn [W] φ [lm] ȵ [lm/W] POut [W] PIn [W] φ [lm] ȵ [lm/W] Input [V] Life Time [h] T1 T2 T3 T4 T5
                  
ILLI008[]31 8 16 18 2106 117 11 12 1512 126 8 9 1170 130 220-240V 50/60Hz 100.000 √ √ √
ILLI012[]31 12 24 27 3159 117 17 19 2394 126 12 13 1690 130 220-240V 50/60Hz 100.000 √ √ √
ILLI016[]31 16 32 35 4095 117 23 25 3150 126 16 17 2210 130 220-240V 50/60Hz 100.000 √ √ √

ILLI008[]21 8 16 18 2106 117 11 12 1512 126 8 9 1170 130 220-240V 50/60Hz 100.000 √ √ √
ILLI012[]21 12 24 27 3159 117 17 19 2394 126 12 13 1690 130 220-240V 50/60Hz 100.000 √ √ √
ILLI016[]21 16 32 35 4095 117 23 25 3150 126 16 17 2210 130 220-240V 50/60Hz 100.000 √ √ √

ILLI008[]11 8 16 18 2106 117 220-240V 50/60Hz 50.000 √ √ √
ILLI012[]11 12 24 27 3159 117 220-240V 50/60Hz 50.000 √ √ √
ILLI016[]11 16 32 35 4095 117 220-240V 50/60Hz 50.000 √ √ √
                  
[421] 4000ºK T2 Class I, [422] 4000ºK T2 Class II, [431] 4000ºK T3 Class I, [432] 4000ºK T3 Class II, [441] 4000ºK T4 Class I, [442] 4000ºK T4 Class II
[321] 3000ºK T2 Class I, [322] 3000ºK T2 Class II, [331] 3000ºK T3 Class I, [332] 3000ºK T3 Class II, [341] 3000ºK T4 Class I, [342] 3000ºK T4 Class II
φ[lm] @ 4000K CRI>70 T3

Life Time
Ta max
Ta 25ºC
Ta 35ºC
Ta 50ºC

ES: Las categorías PREMIUM y ADVANCE incorporan la protección térmica B-Therm que monitoriza la temperatura de los LEDs en todo momento. B-Therm se activa cuando la
temperatura Tc del módulo LED sobrepasa los 75ºC reduciendo la corriente a través de los LEDs con el fin de garantizar una vida util B10L70 de diez años (ver condiciones y garantías).
El flujo luminoso φ[lm] y la potencia consumida Pin[W] de la luminaria son valores a una temperatura ambiente de 25°C. El flujo real de la luminaria puede variar según distribución fotométrica.
Los valores están sujetos a tolerancias de tecnología.

FR: Les catégories PREMIUM et ADVANCE disposent de la protection thermique B-Therm, qui monotorise la température des LEDs à tout moment. Le B-Therm est activé
lorsque la température du module LED Tc dépasse les 75ºC, et réduit le courant à travers les LEDs dans le but de garantir une vie utile B10L70 de 10 ans (voir conditions et garanties).
Le flux lumineux φ[lm] et la puissance consommée Pin[W] du luminaire sont les valeurs à température ambiante de 25ºC. Le flux réel du luminaire peut varier selon la distribution photométrique.
Les valeurs sont sujettes aux tolérances de technologie.

EN: PREMIUM and ADVANCE categories are supplied with B-Therm protection in order to control the LEDs temperature at all times. B-Therm system is turned on when the LED Module 
Tc temperature reaches 75ºC and it slowly decreases LEDs current to guarantee a 10 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties).
The luminous flux [lm] and the consumed power Pin [W] of the luminaire are values at an ambiance temperature of 25º C. The real flux of the luminaire can vary depending on the photometric distribution.
Values are subject to technology tolerances.

100.000 h  B10L70

-20..+35ºC -20..+50ºC
50.000 h  B10L80 100.000 h  B10L90
50.000 h  B10L70 100.000 h  B10L80

@700mA @500mA @350mA
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En Vic (Barcelona) a 17 de abril del 2018. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Elium es una luminaria de diseño extra plano con una extraordinaria relación entre 
eficiencia y coste. Concebida para aplicaciones de tipo vial pero también útil en multitud de 
aplicaciones gracias a sus tres tamaños y cinco tipos de distribuciones ópticas. Perfecta 
para instalar en columnas de entre 4 y 12 metros en calles residenciales y urbanas anchas 
y estrechas, carriles para bicicletas, parkings, parques, plazas, avenidas, autovías y 
autopistas. 
 
REFERENCIA ILLI012/16XX121  
DESCRIPCIÓN ELIUM 12/16LED 27/35W 3000K T2/T3/T4 CI ADVANCE 
 
Luminaria con 12/16LEDs de 3000ºK CRI>70 @700mA. Potencia de entrada máxima de 
27/35W. Distribución fotométrica T2/T3/T4. Clase I. IP66. IK09. Diseño aerodinámico. 
Sistema eficiente de conducción del calor desde los LEDs al exterior de la luminaria, 
consistente en la fijación directa de los circuitos impresos de aluminio a la cara interna de la 
cubierta mediante tornillos y la incorporación entre la cubierta y el circuito de una lámina 
fina de alta conductividad térmica reforzada con fibra de vidrio. Cubierta de aluminio 
inyectado con excelente disipación térmica por convección pasiva sin aletas. Cierre a partir 
de vidrio templado de 5mm. Diseño óptico con antideslumbramiento, cut-off controlado y sin 
emisión hacia el hemisferio superior. Acceso único al driver y LEDs por la cara inferior de la 
luminaria mediante tornillos de acero inoxidable, o si se requiere, apertura manual con 
tornillos de anilla abatible. Instalación y fijación en tubo de diámetro 60mm tanto en Top 
como en Lateral. Posibilidad de inclinación negativa o positiva de -15º, -10º, -5º, 0º, 5º, 10º 
y 15º. El modelo Elium Mini incorpora fijación lateral directa a tubo de diámetro 42mm, y 
soporte opcional para fijación a tubo de diámetro 60mm con posibilidad de inclinación 
negativa o positiva de -10º, -5º, 0º, 5º, 10º y 15º.  Packaging extra plano para reducir los 
costes de transporte. Acabados del cuerpo en gris RAL9006. Otros colores bajo demanda. 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA AMPLIADA 
 
Cuerpo superior en inyección de aluminio a partir de aleación especial con un máximo del 
12% de Silicio (Si) y 0,97% de Cobre (Cu) IK10 (EN50102). Vidrio plano templado de 5mm 
de espesor IK09 (EN50102). Nivel de aislamiento eléctrico de la luminaria, Clase I/II según 
norma EN60598. Grado de protección de toda la envolvente con junta de poliuretano IP66 
(EN60598). Mínima superficie de resistencia al aire con un CX de 0,026m2 y 4 kg de peso 
para minimizar los esfuerzos en las columnas. Dimensiones de la luminaria: ver fichas 



 
 

 

 
 

técnicas, según modelo. Pintura marca Axalta de alta resistencia a la intemperie y a UV y 
excelente resistencia al impacto y a la abrasión. 
 
ADVANCE: Perfecto compromiso entre altas prestaciones de regulación y precio. Incorpora 
regulación Advance para agrupaciones: 1…10V, línea de mando y doble nivel temporizado 
de 5 escalones. Protección térmica en el módulo y en el equipo electrónico. Mantenimiento 
del flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico 
SPD 10KV. Vida útil B-flex 100.000h* B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000h*. 
Incorporan la protección térmica B-Therm que monitoriza la temperatura de los LEDs en 
todo momento. B-Therm se activa cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 35ºC 
reduciendo la corriente a través de los LEDs con el fin de garantizar una vida útil B10L70 
de diez años (ver condiciones y garantías). Equipo electrónico certificado ENEC. Vida útil 
de la luminaria a 25°C temperatura ambiente B10L80 100.000h. 
 
COMPONENTES UTILIZADOS DE PRIMERA CALIDAD Y FIABILIDAD 
 
LEDs: La luminaria Elium está equipada con los módulos B-flex. Los LEDs utilizados son 
Lumileds Tx de última generación. Esta propiedad le confiere a la luminaria una eficiencia 
de hasta 130 lm/W @350mA en la cual se han considerado las pérdidas de los elementos 
ópticos y del driver.  
 
El módulo está compuesto por: 

• Placa con sustrato de aluminio MPCB 223x50mm o 122x101mm con el perímetro 
perfectamente aislado galvánicamente. Procura una alta conductividad térmica de 
0.45ºC/W y una rigidez dieléctrica de 6KV. 

• Sensor NTC para control de temperatura. Si por cualquier circunstancia la luminaria 
y por consiguiente los LEDs están expuestos a una temperatura ambiente superior a 
35ºC @700mA, la luminaria entrará en modo de protección térmica, llamada B-
therm, disminuyendo la corriente a través de los LEDs para preservar la vida útil de 
los componentes. 

• Conectores automáticos WAGO. Procuran una fácil instalación y mantenimiento del 
módulo. 

• Hasta 6 tipos de distribuciones fotométricas para cualquier tipo de aplicación a partir 
de lentes de la prestigiosa marca finlandesa LEDIL. 

 
El módulo está certificado en seguridad fotobiológica EN62471-2009 y cumple los 
requisitos de seguridad para módulos EN62031. 
 
 
 



 
 

 

 
 

MÓDULO DE LEDS B-FLEX 
 
El módulo B-flex se fabrica íntegramente en Vic (Barcelona, España). De esta manera 
BENITO controla el proceso de producción así como la compra de los mejores LEDs de la 
marca LUMILEDS y NICHIA y los mejores componentes para la fabricación del módulo. 
 
La luminaria se ensambla en Sallent (Barcelona, España) con estrictos controles de calidad 
y trazabilidad dictaminados por la certificación ENEC. El ensayo final de línea consiste en el 
registro de los parámetros eléctricos principales como son la tensión, la corriente y el 
cosino de fi, así como los parámetros de rigidez dieléctrica. Estos valores se recogen y se 
trazan en el 100% de la producción. 
 
CERTIFICACIÓN 
 
La luminaria Elium cumple con los “Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con 
tecnología LED de alumbrado exterior” emitido por el CEI (Comité Español de Iluminación) 
y el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía).  Adicionalmente la 
luminaria Elium está  certificada ENEC y Esquema CB.  
 
Certificaciones disponibles:  
 

• UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

• UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado 
público. 

• UNE-EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores 

• UNE-EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 
lámparas. 

• UNE-EN 62504:2015 Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes 
(LED) y equipos relacionados. Términos y definiciones. 

• UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. 
Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 
16A por fase). 

• UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. 
Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker 
en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de 
entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 

• UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad 
CEM. 



 
 

 

 
 

• UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y Componentes de las 
luminarias. 

• UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 

• UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 
particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente 
continua o corriente alterna para módulos LED. 

• UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente 
continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.  

• IEC 62717:2014. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de 
funcionamiento 

• IEC 62722-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 1: 
Requisitos generales. 

• IEC 62722-2-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 2: 
Requisitos particulares para luminarias LED. 

• UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos 
fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero. 

• EN 13032-4. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos. 

• Certificado BENITO Urban S.L.U ISO 9001 e ISO 14001. 
 
  



 
 

 

 
 

DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA

1 Marca y Modelo BENITO Elium

2 Materiales de fabricación

Cuerpo en inyección de aluminio a partir de aleación especial con un 

máximo del 12% de Silicio (Si) y 0,97% de Cobre (Cu) IK10 

(EN50102). Vidrio templado de 5mm de espesor IK09 (EN50102). 

3 Forma de Instalación Fijación en tubo de diámetro 60mm tanto en vertical como horizontal. 

4 Elementos de posible reposición

Módulo de LEDs Zaga Compliant de fácil reemplazo. 

Driver Philips, Vossloh, ELT y SPD (Cirprotec, Philips) estándar de 

mercado.

5
Dimensiones y Descripciones 

Físicas (mm)
Según modelo

6 Fotografías/Catálogo

7

Potencias (Consumo nominal y 

total del sistema, Factor de 

Potencia)

Según modelo

8 Flujo Lumínico total emitido (lm) Según modelo

9
Flujo Lumínico emitido al 

Hemisferio Superior (%)
<1%

10

Eficacia de la luminaria (lm/W) 

según el tipo de luminaria y de 

LED.

Según modelo

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

TIPO DE LED 

11 LED NEUTRO 4000ºK 70 65 ok

11 LED CÁLIDO 3000ºK 65 60 ok

11 LED ÁMBAR (Phosphor-Converted)* 60 55 ok

11 LED ÁMBAR PURO (monocromático)* 35 30 ok

 * Este tipo de LED se podrá usar en determinados lugares de especial protección medioambiental o astronómica.

12

Vida útil en horas: se deberá indicar al menos el 

número de horas para L80 B10. Pudiendo 

especificarse también otros valores.

L80B10 100.000h @ Ta 35ºC, L70B10 100.000h @ Ta 

50ºC

13

Rango de Temperatura ambiente de 

funcionamiento sin alteraciones de los parámetros 

fundamentales.

.-20ºC a 50ºC

14
Grado de Hermeticidad. (Grado IP de Protección, 

recomendado IP65)
IP66

15
Características emisión luminosa en función de la 

temperatura exterior (rango mínimo -10ºC a 35ºC)
Según modelo

16 Marcado CE SI

17 Grado de protección. (Grado IK) IK09

18 Clase de aislamiento Clase I o II

19
Flujo lumínico total emitido por la luminaria (lm) a 

25°C temperatura ambiente
Según modelo

20 Fuente de luz LED de potencia cerámico marca Lumileds Tx

21 Ópticas T1, T2, T3, T4, T9

22 Temperatura de color disponibles de serie 3000ºK, 4000ºK & PC Amber

23 Índice de reproducción cromática (IRC) >70

24 Eficacia de la luminaria (lm/W) hasta 130lm/W @350mA 4000K

25
Posibilidad de integrar nodo de control para tele 

gestión
Si, tanto PLC como radio

26 Tipo o funcionalidad de control Driver Premium, Advance o Basico

27
Forma de instalación. Acoplamiento a 

columna/brazo

Top/Lateral diámetro 60mm. Elium Mini también lateral 

directa diámetro 42mm

28 Protección contra sobretensiones 10KV certificado DEKRA en serie

29 Certificación Luminaria CE, RoHS, WEEE

30 Proceso de Fabricación ISO 9001, 14001 & ENEC

  



 
 

 

 
 

31 Marca, modelo y datos del fabricante Philips

32
Tensiones y corrientes de salida asignadas (V, 

A)
Según modelo

33 Temperaturas máximas asignadas tc (ºC) PREMIUM & ADVANCE: 85ºC, BASIC: 80ºC 

34 Consumo total del “driver”” y factor de potencia Según modelo

35 Grado de hermeticidad PREMIUM & ADCANVE: IP20, BASIC: IP65 

36 Vida útil (horas) PREMIUM & ADVANCE: 100.000h, BASIC 50.000h

37
Tipo o funcionalidad de control: DALI, 1-10V, 

PWM…
PREMIUM, ADVANCE O BASIC

38 Marcado CE Si
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ATENCIÓN: Antes de proceder a cualquier cambio de lámpara, manipulación o mantenimiento hay 
que asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del suministro eléctrico.  
  

Este aparato cumple con las Directivas del Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja tensión y 
Compatibilidad Electromagnética. En caso de no llevar equipos eléctricos, el aparato no estará sometido 
a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética. 
  

La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse con idénticos elementos 
recomendados y suministrados por el propio fabricante. La fuente de luz de esta luminaria debe 
reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente. De no 
ser así, cualquier incidencia en una instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de 
instrucciones será responsabilidad del instalador. 
  

Para asegurar una óptima eficiencia del aparato, es necesario realizar una limpieza periódica del difusor 
(vidrio), dependiendo de las condiciones ambientales. Para realizar dicha limpieza es recomendable 
utilizar una bayeta suave enjabonada con detergente neutro. 
 

ATTENTION: Avant de procéder à tout changement de lampe, à une quelconque manipulation ou 
opération de maintenance, veillez à vous assurer que l'appareil soit complètement débranché du 
réseau électrique.  
  

Cet appareil est conforme aux conditions requises par la directive du nouveau Règlement 
électrotechnique pour basse tension, ainsi qu'à celle relative à la compatibilité électromagnétique. Si 
l'appareil n'est muni d'aucun équipement électrique, il ne sera pas soumis à la directive relative à la 
compatibilité électromagnétique. 
   

Le remplacement ou la maintenance de tout composant devra s'effectuer avec des composants 
identiques ayant été recommandés et fournis par le fabricant lui-même. La source lumineuse de cette 
lumière doit être remplacé que par le fabricant, son service d'assistant technique ou une personne 
qualifiée équivalent. En cas contraire, l'installateur sera tenu responsable de tout dysfonctionnement 
survenant sur une installation n'ayant pas été réalisée conformément aux recommandations énoncées sur 
cette notice d'installation. 
   

Afin d'assurer une efficacité optimale de l'appareil, il est nécessaire de procéder à un entretien régulier 
du diffuseur (verre), en fonction des conditions environnementales. Lors des opérations d'entretien, il est 
recommandé d'utiliser un chiffon doux avec un produit nettoyant neutre. 
 

CAUTION: Before proceeding with any lamp replacement, handling or maintenance procedures, 
make sure that the device has been completely disconnected from the mains power.  
 

This device complies with the Directives of the New Low Voltage Electrical Equipment and 
Electromagnetic Compatibility Regulations. If the device contains no electrical equipment, it is not 
subject to compliance with the Electromagnetic Compatibility Directive. 
  

Components must be replaced or maintained using identical parts recommended and supplied by the 
manufacturer. The light source of this luminaire must be replaced only by the manufacturer, its technical 
assistant service or an equivalent qualified person. Otherwise, any incident involving an installation that 
has not been carried out according to this instructions sheet will be the responsibility of the party 
performing the installation. 
  

To ensure the best possible efficiency of the device, the diffuser (glass) must be cleaned periodically, 
depending on the environmental conditions. It is recommended to use a soft cloth moistened with a 
neutral detergent to clean the diffuser. 
 

    

 LEDsLEDsLEDsLEDs    H max.H max.H max.H max.    KgKgKgKg    Cx m2Cx m2Cx m2Cx m2    AxBxC mmAxBxC mmAxBxC mmAxBxC mm    Nm max.:Nm max.:Nm max.:Nm max.:  7Nm 

ELIUM Mini 18W 8 4 m 4 0,026 425 x 210 x 75  

ELIUM Mini 27W 12 5 m 4 0,026 425 x 210 x 75 

ELIUM Mini 35W 16 6 m 4 0,026 425 x 210 x 75 

      

      

      

 
 

 

 

 
 
  

 

    

 

Elium Mini 
Instrucciones de Montaje 
Instructions de Montage 
Assembly Instructions 
 

BENITO 
–CityLights 
 



 
 

 

 

INSTALACIÓN | INSTALACIÓN | INSTALACIÓN | INSTALACIÓN | INSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATION    | INSTALLATION| INSTALLATION| INSTALLATION| INSTALLATION    
 

1. APERTURA | OUVERTURE1. APERTURA | OUVERTURE1. APERTURA | OUVERTURE1. APERTURA | OUVERTURE    | OPENING| OPENING| OPENING| OPENING    

 

 

 

 

2. CONEXIONES | BRANCHEMENT2. CONEXIONES | BRANCHEMENT2. CONEXIONES | BRANCHEMENT2. CONEXIONES | BRANCHEMENT    | CONNECTIONS| CONNECTIONS| CONNECTIONS| CONNECTIONS    
 

 
 

 
Alimentación | Alimentación | Alimentación | Alimentación | Alimentation électriqueAlimentation électriqueAlimentation électriqueAlimentation électrique    | Power supply| Power supply| Power supply| Power supply    230 V  50 Hz 

Tipo de cable | Type de câbleTipo de cable | Type de câbleTipo de cable | Type de câbleTipo de cable | Type de câble    | Cable type| Cable type| Cable type| Cable type    3Gx2,5 mm2 

MáMáMáMáx. Ø manguera x. Ø manguera x. Ø manguera x. Ø manguera | | | | Max. Ø Max. Ø Max. Ø Max. Ø ccccâbleâbleâbleâble    | | | | Max. Ø Max. Ø Max. Ø Max. Ø ccccableableableable    10 mm 

Azul | Blau | Blue NNNN    

Marrón, negro, gris |  Brun, noir, gris |  Brown, black, grey  LLLL    

SÓLO CLASE I | CLASSE I SEULEMENT | ONLY CLASS I 
Verde-amarillo | Vert-jaune | Green-yellow 

TTTTTTTT    

 

 

 

 
   

 
 

 

 

3. FIJACIÓN | 3. FIJACIÓN | 3. FIJACIÓN | 3. FIJACIÓN | FIXATIONFIXATIONFIXATIONFIXATION    | FIXATION| FIXATION| FIXATION| FIXATION    
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4. SÍMBOLOS | SYMBOLES | SYMBOLS 4. SÍMBOLOS | SYMBOLES | SYMBOLS 4. SÍMBOLOS | SYMBOLES | SYMBOLS 4. SÍMBOLOS | SYMBOLES | SYMBOLS     

                  

 
 

Sustituir el cristal roto 
Remplacer le verre cassé 
Replace broken glass 
 

Desechar en recogida selectiva 
Jeter à la collecte séparée 
Discard in separate collection 
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EN40

A Ø G H Pernos / Tiges / Bolts REF

TRONCOCONICA 40 4000 mm 60 mm 300 mm 200 mm M18X500 ICAP40

TRONCOCONICA 50 5000 mm 60 mm 300 mm 200 mm M18X500 ICAP50

TRONCOCONICA 60 6000 mm 60 mm 300 mm 200 mm M18X500 ICAP60

TRONCOCONICA 70 7000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M18X500 ICAP70

TRONCOCONICA 80 8000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M18X500 ICAP80

TRONCOCONICA 90 9000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M18X500 ICAP90

TRONCOCONICA 100 10000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M22X700 ICAP100

TRONCOCONICA 120 11700 mm 60 mm 400 mm 300 mm M22X700 ICAP120

Otras luminarias / Autres lumi-
naires Other luminaires 

VIALIA LIRA

Mât cylindro-conique d’une seule pièce.
Mât en acier S-235-JR galvanisé à chaud.
En option: Produit disponible en couleurs, 
consulter les combinasions

Troncoconica pole designed in one single 
piece.
Pole made of S-235-JR hot dip galvanized 
steel.
Optional: Product available in colours, to 
consult.

Columna troncocónica fabricada en una 
sola pieza.
Columna fabricada en acero S-235-JR gal-
vanizado en caliente.
Opcional: Producto disponible en colores, 
consultar combinaciones.

Troncocónica

ACERO GALVANIZADO:
ACIER GALVANISÉ:
STEEL GALVANIZED:Luminaria / Luminaire / Luminaire 

GLOBUS
+
Columna / Mât / Pole 
TRONCOCÓNICA

4 m / Ø 60 mm

G H

M18X500mm
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Luminaria / Luminaire / Luminaire 
DECO HORIZON
+
Columna / Mât / Pole 
TRONCOCÓNICA

Luminaria / Luminaire / Luminaire 
TEKNIK
+
Columna / Mât / Pole 
TRONCOCÓNICA

5-6 m / Ø 60 mm

7-8-9 m / Ø 60 mm

TRONCOCÓNICA
 PALMERA

G H

M18X500mm

G H

M18X500mm

G H

M22X700mm
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Troncoconica 4m



V1
 2

6/
03

/2
01

2

20
0

30
0

50
00

60

50
0

35
0

90

38

25

71113

ICAP50

T. +34 938 521 000
www.benito.com

Troncoconica 5m
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Troncoconica 6m
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Pane l  So la r

24 V

250 W

Poli

1650
x

992

GENERAL
Nº células     6x10
Voltaje máx. del sistema (CC) 1000 V
Rendimiento del módulo 15,05 %
Rango de temperatura -40 a +85ºC
Material    -
Alto     1650 mm
Ancho 992 mm
Fondo 35/40 mm
Peso 20 Kg

COEFICIENTES
Pmax -0,405 % / ºC
Voc -0,312 % / ºC
Isc +0,075 % / ºC

CORRIENTE
Corriente máx. Impp 8,40 A
Intensidad en cortocircuito Isc 8,70 A

TENSIÓN
Voltaje en circuito abierto Voc 36,00 V
Voltaje máx. Vmpp                            29,76 V

MARCA - MODELO

ENERVOLT - P250

CERTIFICADOS

Excelente rendimiento incluso a baja irradiación

Tranquilidad: 12 años de garantía en producto

Alta captación de luz debido a su capa antirreflectante

Producción mínima garantizada sujeta a una tolerancia
positiva de 0 a +5%. Solo se entregarán módulos con la
potencia especificada o superior para un mayor
rendimiento energético

Bajas pérdidas de energía gracias a su coeficiente de
temperatura mejorado

P A N E L  S O L A R  E N E R V O L T

L (1650m
m

)

W (992mm)

T (40m
m

)
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Características 
- Función de desconexión de la salida de carga por baja tensión de la batería. 
- Función de control de retroiluminación, un solo temporizador. 
- Pantalla de dos dígitos y siete segmentos para un ajuste rápido y sencillo de la función de salida de 

carga, incluyendo el ajuste del temporizador. 
- Carga de las baterías de tres etapas (inicial, absorción y flotación), no programable. 
- Salida de carga protegida contra sobrecarga y cortocircuitos. 
- Protegido contra la polaridad inversa de los paneles solares y/o de la batería. 

 
Opciones de temporizador día/noche 

Consulte el manual para más detalles. 

Controladores de carga BlueSolar PWM Light 12/24V 

BlueSolar PWM-Light 10 A 

Blue Solar PWM-Light 12/24-5 12/24-10 12/24-20 12/24-30 

Tensión de la batería 12/24V con detección automática de la tensión de entrada 

Corriente de carga nominal 5 A 10 A 20 A 30 A 

Desconexión automática de la carga Sí 

Tensión solar máxima 28 V / 55 V (1) 

Autoconsumo < 10 mA 

Salida de carga Control manual + desconexión por baja tensión 

Protección Inversión de la polaridad de la batería (fusible)          Cortocircuito de salida         Sobretemperatura 

Protección contra sobrecarga 

Desconexión tras 60 s en caso de alcanzar el 130% de carga 

Desconexión tras 5 s en caso de alcanzar el 160% de carga 

Desconexión inmediata en caso de cortocircuito 

Puesta a tierra Positivo común 

Rango de temp. de trabajo -20 a +50°C  (carga completa) 

Humedad (sin condensación) Máx. 95 % 

                          BATERÍA 

Tensión de carga de "absorción" 14,2 V/28,4 V 

Tensión de carga de "flotación" 13,8 V/27,6 V 

Desconexión de carga por baja 
tensión 

11,2 V/22,4 V 

Reconexión de carga por baja tensión 
12,6 V / 25,2 V (manual) 

13,1 V / 26,2 V (automática) 

CARCASA 
Clase de protección IP20 

Tamaño de los terminales 5 mm² / AWG10 

Peso 0,15 kg 0,2 kg 

Dimensiones (al x an x p) 70 x 133 x 33,5 mm (2.8 x 5.3 x 1,3 pulgadas) 

ESTÁNDARES 
Seguridad IEC 62109-1 

EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO 7637-2 

 
1) Usar paneles solares de 36 celdas para 12V 
    Usar paneles solares de 72 celdas para 24 V 
   o 2 de 36 celdas en conectados en serie 

2) El controlador conmuta al nivel de tensión de flotación 2 horas después 
de alcanzada la tensión de absorción 
Siempre que la tensión de la batería cae por debajo de 13 V, se inicia un 
nuevo ciclo de carga. 
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UCG75-12
12V 75AH
Deep Cycle Gel

UCG75-12

Awaiting Image

Physical Specification

Part Number UCG75-12

Length 259 ± 2 mm

Width 168 ± 2 mm

Container Height 208 ± 2 mm

Total Height (with terminal) 214 ± 2 mm

Approx Weight 22.3 kg

 

Specifications
Nominal Voltage 12V

Nominal Capacity (10HR) 75.0AH

Terminal Type Standard Terminal F6

Container Material Standard Option ABS

 Rated Capacity  20hr, 1.80V/cell, 25°C  80.4 AH/4.02A

 10hr, 1.80V/cell, 25°C  75.0 AH/7.50A

 5hr, 1.75V/cell, 25°C  65.8 AH/13.2A

 1hr, 1.60V/cell, 25°C  48.5 AH/48.5A

Max Discharge Current 900A (5s)  

Internal Resistance Approx 6.6m  

Discharge Characteristics
 

Operating Temp. Range
 

Discharge: -15°C~50°C
 

  

Charge: 0°C~40°C
 

  

Storage: -15°C~40°C
 

 

Nominal Operating Temp. Range
 

 

25±3°C
 

Cycle Use
 

 

Initial Charging Current less than 22.5A. Voltage
14.4V ~ 15.0V at 25°C Temp. Coefficient -30mV/°C

 

 

Standby Use
 

 

No limit on Initial Charging Current Voltage
13.5V ~ 13.8V at 25°C Temp. Coefficient -20mV/°C

 

 

Capacity affect by Temperature
 

 

40°C 103%
 

 

25°C 100%
 

 

0°C 86%
 

Design Floating Life at 20°C 15 Years

Self Discharge Ultracell batteries may be stored for up to 6 months at 25°C(77°F) and then a refresh charge is required.
For higher temperatures the time interval will be shorter.

Dimensions

F6 Terminal

1 Ultracell (UK) Ltd  |  Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY, United Kingdom
Tel: +44 (0) 151 523 2777  |  Fax: +44 (0) 151 523 0855  |  Email: info@ultracell.co.uk
www.ultracell.co.uk

Revised: 25 Nov 2015
ALL DATA IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
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UCG75-12
12V 75AH
Deep Cycle Gel

Constant Current Discharge (Amperes) at 25°C

Constant Power Discharge (Watts) at 25°C

 

Discharge Characteristics
 

Float Charging Characteristics

 

Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
 

Effect of Temperature on Long Term Float Life

2 Ultracell (UK) Ltd  |  Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY, United Kingdom
Tel: +44 (0) 151 523 2777  |  Fax: +44 (0) 151 523 0855  |  Email: info@ultracell.co.uk
www.ultracell.co.uk

Revised: 25 Nov 2015
ALL DATA IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

1.85V/cell
1.80V/cell
1.75V/cell
1.70V/cell
1.65V/cell
1.60V/cell

F.V/Tim e 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h20min
109.8 92.4 80.7 58.1 46.1 37.4 23.3 18.1 14.7 11.9 10.4 8.50 7.08 3.98
140.3 111.6 95.4 68.6 53.7 41.9 25.4 19.5 15.7 12.8 11.2 9.02 7.50 4.02
154.2 121.9 102.7 71.2 55.7 43.9 26.3 19.9 16.0 13.2 11.5 9.17 7.58 4.06
168.0 130.2 107.9 74.1 57.9 45.3 27.4 20.4 16.5 13.5 11.7 9.30 7.65 4.13
181.4 138.4 114.6 78.1 59.4 46.8 28.1 21.3 17.0 13.9 12.0 9.45 7.81 4.19
196.9 148.1 122.1 82.5 61.9 48.5 29.1 22.0 17.6 14.3 12.2 9.54 7.89 4.21

F.V/Tim e

1.85V/cell
1.80V/cell
1.75V/cell
1.70V/cell
1.65V/cell
1.60V/cell

10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h20min
204.9 174.2 153.9 111.6 89.3 72.7 45.3 35.4 28.8 23.4 20.6 16.8 14.0 7.97
258.3 207.3 179.1 130.1 103.0 80.9 49.2 37.9 30.6 25.1 22.0 17.8 14.8 8.03
280.3 224.3 191.1 134.4 106.3 84.4 50.9 38.5 31.2 25.7 22.6 18.1 15.0 8.10
301.3 237.7 199.7 139.4 110.3 86.8 52.7 39.5 31.9 26.3 23.0 18.3 15.1 8.24
322.8 251.1 211.1 146.4 112.6 89.4 54.1 41.1 33.0 27.0 23.5 18.6 15.4 8.34
344.5 265.4 222.6 153.0 116.3 91.8 55.5 42.1 33.9 27.7 23.9 18.8 15.6 8.37
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Self Discharge CharacteristicsCycle Life in Relation to Depth of Discharge

Acc.to IEC 896-2 (250 0C / 77 F)
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ALUMBRADO PÚBLICO
ENLLUMENAT PÚBLIC
STREET LIGHTING
ECLAIRAGE PUBLIC

LUMINARIA
LLUMINÀRIA
LUMINAIRE
LUMINAIRE

BULTOS / PAQUET / PACKAGES / FORFAITS

1

ATENCIÓN:
Antes de cualquier tipo de actuación 
sobre la luminaria, se debe desconec-
tar el aparato del suministro eléctrico.

ATENCIÓ:
Abans de qualsevol actuació sobre la 
lluminària, s’ha de desconectar l’aparell 
del subministrament elèctric.

CAUTION:
Before any kind of act in the luminaire, 
you must disconnect the electric device 
equipement.

ATTENTION:
Avant de n’importe pas dépannage 
dans la luminaire, on doit déconnecter 
l’appareil de source eléctrique.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE   /   INSTRUCCIONS DE MUNTATGE   /  ASSEMBLY INSTRUCTIONS  /   INSTRUCCIONS DE MONTAGE  

Ref. ALML 

MILAN M

1.

2.

3.

4.

N L



INSTRUCCIONES DE MONTAJE   /   INSTRUCCIONS DE MUNTATGE   /  ASSEMBLY INSTRUCTIONS  /   INSTRUCCIONS DE MONTAGE  

INSTRUCCIONES DE MONTAJE   /   INSTRUCCIONS DE MUNTATGE   /  ASSEMBLY INSTRUCTIONS  /  INSTRUCTIONS DE MONTAGE

NOVATILU LIGHT se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. / NOVATILU LIGHT es reserva el dret de realitzar modificacions als seus productes sense previ avís. 
NOVATILU LIGHT reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. / NOVATILU LIGHT se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans le présent document.

NOVATILU LIGHT se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. / NOVATILU LIGHT es reserva el dret de realitzar modificacions als 
seus productes sense previ avís./ NOVATILU LIGHT reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. / NOVATILU LIGHT se réserve le droit 
de modifier sans préavis les informations contenues dans le présent document.

info@novatilu.com
+34 961 401 000

WWW.NOVATILU.COM

Ref. ALML

MILAN M

5.

6.

7.

POST TOP

5º

-5º
0

10º 5º 0



COLUMNAS FUNCIONALES 

NIKOLSON

- La columna Nikolson es del tipo telescópica, bicilíndrica, formada por dos partes: Base de 
127mm de diámetro y Fuste de 102 mm de diámetro. Ambas partes separadas por un anillo 
redondeado. 
- Columna especialmente pensada para ser instalada en centros urbanos, zonas residenciales y 
peatonales, parques y jardines. 
- Fabricada en acero S-235-JR galvanizado por inmersión en caliente. 
- Galvanizado por inmersión en caliente . Opcionalmente con recubrimiento de pintura de color 
Negro Mate .
- Mediante 4 pernos de M18x500 mm. Colocados a una distancia entre centros de 200x200 
mm.

    REF. A B Ø G H

ACNI36GCON 3600 1070 60 300x300 200x200 M18 x 500

ACNI36NCON 3600 1070 60 300x300 200x200 M18 x 500

ACNI40GCON 4000 1070 60 300x300 200x200 M18 x 500

ACNI40NCON 4000 1070 60 300x300 200x200 M18 x 500

Otras medidas según plano y bajo pedido 
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SOLAR DIBA PUNTOS DE LUZ 
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ACLSDL

Cuerpo: Columna de Ømín150 mm, hecha con una sola pieza de 
acero laminado S-235-JR, galvanizado. 
Brazo de Ø60 mm y 400 mm de longitud. 
Caja de bateria de acero galvanizado y pintado RAL 9022. 
Luminaria de fundición de aluminio inyectado a presión. 
Cristal templado de 4 mm.

Tornillería: Tornilleria de acero inoxidable.

Bloque Óptico: Módulo NOVATILUX en 1 formato (16 LED). Consultar tem-
peraturas de color y distribuciones lumínicas.

Equipo Electrónico: Driver/Regulador con sistema inteligente de carga (MPPT) 
incorporado dentro de la caja de baterias. 
Precableado sobre placa de acero galvanizado.
Panel fotovoltaico de 245Wp. 
Bateria solar de gel profundo de 2x100Ah. >2500 ciclos de 
descarga al 25%. 
Autonomia >36h o 3 dias.

Reducción de flujo: Reducción programable con 6  niveles.

Fuente de Luz: LED: 30 W

Acabado: Luminaria: 
Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulveriza-
do electrostáticamente, y sublimado al horno. Resistente a 
la corrosión. Color RAL 9022.
Columna, brazo y cofre: 
Galvanizado. Recubrimiento de pintura en polvo de poliés-
ter, pulverizado electrostáticamente, y sublimado al horno. 
Resistente a la corrosión. Color RAL 9022.

Altura de Montaje: 6 m. 

Fijación: Luminaria: 
Lateral Ø60 mm. 
Columna: 
Mediante empotramiento directo o con cimentación de 
hormigón.  

Orientable: Luminaria orientable de -10º a 10º.
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EFICIENCIA NOMINAL 172 lm/W

ASIMÉTRICA MEDIA (AM)

ASIMÉTRICA EXTENSIVA (AE)
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 REF. FHS P (W) Nº LEDS LM EF. REAL [LM/W] L70 Tª DE TRABAJO

ACLSDL30 LED <1% 30W 16 3802 126.7 >110000h. de -30 a +50ºC
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NÚM. NOM QTAT.

1 LLUMENERA LED 1
2 PLACA SOLAR 1
3 BATERIA GEL 2
4 TAPA REGISTRE 1
5 XASSÍS ENVOLVENT 1
6 COLUMNA 1
7 FUSSIBLES 3
8 BORNES DE CONNEXIÓ 4
9 SOLAR LIGHT CONTROLLER SYSTEM 1

10 TERMINAL CONNEXIÓ BATERIA 4

PARTS
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F1 Fusible 16A

F2 Fusible 16A

F3 Fusible 2A

PLACA FOTOVOLTAICA Placa fotovoltaica de 245Wp.

REGULADOR + DRIVER Regulador de càrrega i Driver LED Multinivell

LLUMENERA Llumenera 30W

BATERIA Bateria de 100Ah.

+ -

+ -

+-

+

-

RC-02

Mobile & App

IAM

F1

F2
F3

PLACA FOTOVOLTAICA

REGULADOR + DRIVER

BATTERY

BATTERY

LLUMENERA

ESQUEMA CONNEXIÓ
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DETALLS

CARACTERÍSTIQUES

ENLLUMENAT PÚBLIC LLUMINÀRIA 

Ref. ALMSL

MILAN S
LED

RAL
9022

power
LEDe+ FHS

<1%

Cos: Fosa d’alumini injectat a pressió. Vidre trempat de 4 mm.

Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable

Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (16 LED). Consultar temperatures de 
color i distribucions lluminoses.

Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant. Incorporat dins de la llumene-
ra, precablejat sobre placa d’acer galvanitzada.

Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable

Reducció de fluxe: Opcions de reducció de flux:  
Doble nivell amb línia de comandament o amb temporitzador 
programable.  
Multinivell amb temporitzador reprogramable.  
Telegestió.

Font de llum: LED: 30 - 40 W.

Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat electrostàti-
cament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.

Alçada de montatge: 3 - 6 m.

Fixació: Lateral o Top: Ø60 mm.

Orientable: Iluminària orientable inclinable de 0º a 15º.

IK
10

IP
66

IP
66
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PROJECTES

QUADRE TÈCNIC

WEB

NOVATILU.COM
CONTACTA'NS

T  +34 961 401 000
INFO@NOVATILU.COM

EFICIÈNCIA NOMINAL 172lm/W

CRI
>70%

4000k 5000k3000k Ambre
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ASSIMÈTRICA EXTENSIVA (AE)ASSIMÈTRICA INTENSIVA (AI) ASSIMÈTRICA MITJA (AM)

ASSIMÈTRICA FORWARD (F)
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ALMSL30 LED <1% 30W 16 3801 126.7 5.8 >110000h. de -30 a +50ºC

ALMSL40 LED <1% 40W 16 4924 123.1 5.9 >110000h. de -30 a +50ºC
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ALUMBRADO PÚBLICO
ENLLUMENAT PÚBLIC
STREET LIGHTING
ECLAIRAGE PUBLIC

LUMINARIA
LLUMINÀRIA
LUMINAIRE
LUMINAIRE

BULTOS / PAQUET / PACKAGES / FORFAITS

1

ATENCIÓN:
Antes de cualquier tipo de actuación 
sobre la luminaria, se debe desconec-
tar el aparato del suministro eléctrico.

ATENCIÓ:
Abans de qualsevol actuació sobre la 
lluminària, s’ha de desconectar l’aparell 
del subministrament elèctric.

CAUTION:
Before any kind of act in the luminaire, 
you must disconnect the electric device 
equipement.

ATTENTION:
Avant de n’importe pas dépannage 
dans la luminaire, on doit déconnecter 
l’appareil de source eléctrique.
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SOLAR LIGHT CONTROLLER 
SYSTEM (SLCS)



NOVATILU LIGHT se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. / NOVATILU LIGHT es reserva el dret de realitzar modificacions als 
seus productes sense previ avís./ NOVATILU LIGHT reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. / NOVATILU LIGHT se réserve le droit 
de modifier sans préavis les informations contenues dans le présent document.

info@novatilu.com
+34 961 401 000
WWW.NOVATILU.COM

 

Tracer-LPLI Lithium Battery Solar Charge Controller 

---with built in LED Driver 
1. Safety Information
 Read all of the instructions in the manual before installation. 
 DO NOT disassemble or attempt to repair the controller. 
 Install external fuse or breaker as required. 

Do disconnect the solar module and fuse/ breakers near to battery before installing 
or moving the controller. 
Power connections must remain tight to avoid excessive heating from a loose 
connection. 

 Only charge batteries that comply with the parameters of controller. 
Battery connection may be wired to one battery or a bank of batteries. 

 Risk of electric shock, the PV and load can produce high voltages when the 
controller is working. 

2. Overview
The Tracer LPLI series lithium battery MPPT solar charge controller combines solar 
charge controller and LED constant current driver into one unit which is ideal for solar 
LED Lighting, especially when dimmer function is needed. The advanced Maximum 
Power Point Tracking charging methods enables the system charging and discharging 
management to obtain the most radical optimization. Increase the system flexibility, yet 
lower down the system cost. The features are listed below:

Adopt high quality components of ST,IR and Infineon, make sure product using 
lifespan 

 Wide working environment temperature(-40 ～ 60 )
 Apply to lithium battery 
 Lithium battery self-activating function 
 Lithium battery low temperature protection function 

Load reduce power automatically 
 Maximum conversion efficiency of 98% 
 Advanced Maximum Power Point Tracking (MPPT) technology, with tracking 

efficiency no less than 99.5% 
 Ultra-fast tracking speed and guaranteed tracking efficiency
 Accurately recognizing and tracking of multiple power points 

12/24VDC automatically identifying system voltage or user-defined working voltage 
 Digital precision constant current control and the control accuracy are less than ±2%
 Maximum output efficiency of 96% 
 PV and Load power limitation function 
 The output current can be adjusted among the rated power and current range 
 Monitoring and setting parameter via Mobile APP, PC Monitor setting software with 

RS485 communication interface. 
 Aluminum housing for better cooling 

Real-time energy statistics function 
IP68 waterproof degree

 Long lifespan design，five years warranty

3. Product Features

① Charging Status LED indicator ⑤ Temperature Sensor 
② Battery Status LED indicator ⑥ PV Positive and Negative Wires 
③ Infrared Receiver Module ⑦ Battery Positive and Negative Wires 
④ Infrared LED ⑧ Load Positive and Negative Wires 

4. Wiring
 Reference for Serial connection of LED

System
Voltage Serial connection Min. Output Voltage Max. Output 

Voltage
12V 5～18 LED 15V 60V
24V 10～18 LED 30V 60V

NOTE: The above one LED (1W, 3.3V) is calculated. If the user uses the
unconventional LED, The actual LED voltage must less than the Max. 
Load Output Voltage. 

WARNING：DO NOT electric shock! The product built-in boost LED 
driver, the output voltage is higher than the human safety voltage. 

Connection Order

1) Connect components to the charge controller in the sequence as shown above and 
pay much attention to the “+” and “ -”. Please don’t insert the fuse or turn on the breaker
during the installation. When disconnecting the system, the order will be reserved. 
2) After power on the controller, check the battery LED indicator on the controller, it will 
be green. If it’s not green, please refer to chapter 9.
3) Connecting a fuse in series through battery positive (+) in the circuit and the battery 
circuit fuse must be 1.25 to 2 times to the rated current. The installed distance is within 
150mm.
4) The process of charging and discharging can’t operate simultaneously, and the
discharging process is prior to charging. 

Load self-test function
The load is ON when the controller power on 10seconds. After 10 seconds it will restore 
to set working mode. 

5. LED Indicators
Indicator Color Status Instruction

Green On Solid

PV connection normal 
but low 
voltage(irradiance) 
from PV, no charging

Green OFF
No PV voltage(night 
time) or PV connection 
problem

Green Slowly Flashing(1Hz) In charging
Green Fast Flashing(4Hz) PV Over voltage
Green On Solid Normal
Green Slowly Flashing(1Hz) Full
Green Fast Flashing(4Hz) Over voltage
Orange On Solid Under voltage

Red On Solid Over discharged
Low temperature

Red Fast Flashing(4Hz) Battery Overheating

6. Load Working Mode
1) Manual Mode
2) Light ON/OFF(Default)

3) Light ON + Timer 
Light ON + Timer1 

Light ON + Timer2

4) Real-time Control 
Control the load ON/OFF time through setting real-time clock.

Figure 3 Wiring

Figure 1 Figure 2 

Optional Accessory: 
Name：Fixed Plate
Quantity：Four
Overall dimension：20mm×18mm×6mm
Mounting hole size： 5mm

① ③② ④ ⑤ ⑧⑥ ⑦ 

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BERFORE 
USING THE PRODUCT AND PAY ATTENTION TO THE 
SAFETY INFORMATION
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5)�Intelligent Power Mode

After the mode of intelligent power reduction is turned on and the capacity of the storage 
battery is lower than 50%, the LED load will make adjustment by automatically reducing 
the power in a linear manner according to the capacity of the storage battery, and 
meanwhile the load will operate based on the minimum value between the set value and 
the value after power reduction. Moreover, the mode of intelligent power reduction will 
be exited after charging is started on the next day.  

NOTE: In the mode of Light ON/OFF and Light ON/Timer, the Load is 
turned on after 10Min. delay.

7. Setting Operation                                       
                          There are three methods that it can realize 

controller load modes and parameters through IR 
function: 
1) IR Remote Control—RC-02. 
2) Super Parameter Programmer—SPP-02. 
This method can realize one-key setting operation 
which is suitable for bulk quantity products setting 
or applied in the projects.  
3) Mobile APP, IAM(Ir-Android-Micro). 
APP software can be downloaded from the website 
of http://www.epsolarpv.com.
Note: Please refer to the user manual of
handheld device.

8. Protection                                            
Protection Conditions Status

PV Reverse 
Polarity

When the battery is correct connecting, the 
PV can be reversed. The controller is not 

damage Battery Reverse 
Polarity 

When the PV is not connecting, the battery
can be reversed. 

Battery Over 
Voltage

The battery voltage reaches to the OVD Stop charging

Battery Over 
Discharge

The battery voltage reaches to the LVD stop discharging

Battery
Overheating 

Temperature sensor is higher than 65 Output is OFF
Temperature sensor is less than 55 Output is ON

Lithium battery
Low Temperature
(Default 0 ) 

Temperature sensor is less than the low 
temperature value

Lithium battery stop 
charging 

Temperature sensor is higher than the low 
temperature value

Lithium battery
charging 

Load Short 
Circuit

Load curren 2.5 times rated current  
One short circuit, the output is OFF 5s；
Two short circuit, the output is OFF 10s；
Three short circuit, the output is OFF 15s；
Four short circuit, the output is OFF 20s；
Five short circuit, the output is OFF 25s；
Six short circuit, the output is OFF

Output is OFF
Clear the fault: 
Restart the controller 
or wait for one 
night-day cycle 
(night time>3 hours). 

9. Troubleshooting                                      
Faults Possible reasons Troubleshooting

LED Charging 
indicator turn off
during daytime 
when sunshine falls 
on PV modules 
properly

PV
array disconnection

Confirm that PV and battery wire 
connections are correct and tight

No LED indicator Battery voltage maybe 
less than 8.5V

Measure battery voltage with the 
multi-meter. Min.8.5V can start up 
the controller

Battery LED 
indicator green fast 
Flashing

Battery over voltage Check if battery voltage is higher 
than OVD, and disconnect the PV

Battery LED 
indicator red 

Battery
over discharged

①

When the battery voltage is restored 
to or above LVR point (low voltage 
reconnect voltage), the load will 
recover 

Battery LED
indicator red
flashing

Battery Overheating 

The controller will automatically turn 
the system off. But while the 
temperature decline to be below 50
ºC, the controller will resume.

Powering on  
normally, the load is 
off 

①The connecting 
wires are error or
virtually connected
②Load mode is not 
appropriate.
③This controller does 
not match with the LED 
light. 
④Output short circuit. 

① Check the connecting cable.
② Check the load’ s mode and 
parameters.
③The voltage of LED light is not 
within the output voltage range of 
controller.
④Check the connecting cables and 
LED light. 

The dimming 
function is invalid 

The controller does not 
match with the LED 
light source. This 
product is a step-up 
voltage control, If input 
voltage is lower than
the rated voltage, it is
not working. 

①Replace the LED light 
②Reduce system rated voltage 
grade and replace the product 
model
For example 24V system change to 
12V system, and replace the
corresponding controller 

Parameter settings 
fail

Infrared 
communication error

Refer to handheld the user device 
manual

①When the battery is over discharged, the battery indicator will be red and the load will be off all the 
time before the voltage is more than the Low Voltage Reconnect Voltage (LVRV). In order to judge the 
system is normal or not, firstly measuring the battery voltage whether is more than LVRV, if not, 
restarting the controller to detect the load whether it is normal.
NOTE: The LVRV can be set, but it must pay more attention that it maybe damages the battery if 
the LVRV is too low.

11. Disclaimer                                            
This warranty does not apply under the following conditions:

Damage from improper use or use in an unsuitable environment.
 PV or load current, voltage or power exceeding the rated value of controller. 
 The controller is working temperature exceed the limit working environment 

temperature.
 User disassembly or attempted repair the controller without permission. 
 The controller is damaged due to natural elements such as lighting. 
 The controller is damaged during transportation and shipment.

                       Any changes without prior notice! Version number：V1.1

10. Technical Specifications                                                                                            
Item                 Models
Nominal system voltage 12/24VDC
Battery input voltage range 8.5～32VDC
Rated charge current 10A

Rated charge power 130W/12V
260W/24V

Max. PV open circuit voltage 95V at minimum operating environment temperature
92V at 25 environment temperature

MPP Voltage range ( Battery voltage+2V)～72V
Max. output current 3.3A
Max. output power 100W

Output voltage range ( Max. battery voltage+2V)～80V

Load open circuit voltage 80V
Load over voltage protection 100V
Maximum output efficiency 96%
Output current control accuracy 2%
Battery Type LiFePO4 / Li-NiCoMn / User
Boost Charging Voltage LiFePO4:14.6V / Li-NiCoMn:12.51V / User:9-34V
Float Charging Voltage LiFePO4:14.4V / Li-NiCoMn:12.39V / User:9-34V
Low Voltage 
Reconnect Voltage LiFePO4:12.0V / Li-NiCoMn:10.8V / User:9-34V

Low Voltage 
Disconnect Voltage LiFePO4:10.6V / Li-NiCoMn:9.3V / User:9-34V

Self-consumption 15mA/12V 22mA/24V
Communication IR communication
Working environment 
temperature -40 ～+60

Enclosure IP68(1.5m,72h)
Overall dimension
Mounting hole size
Mounting dimension 88×76mm

Power cable PV/BAT:14AWG(2.5mm2)
LOAD:18AWG(1.0mm2)

Net weight 0.52kg

Figure 4 Setting Ways

SLCS (Solar Light Controller System)



info@novatilu.com
+34 961 401 000

WWW.NOVATILU.COM

PLACA SOLAR



info@novatilu.com
+34 961 401 000
WWW.NOVATILU.COM

VBHN245SJ25

Electrical Protectio n
Class l l

CLASS UNO
By TÜV Rheinland
UNI 8457
UNI 9174
UNI 9177

VBHN240SJ25

1000 W / m2

800 W / m2

200 W / m2

400 W / m2

600 W / m2

Dimensions and weight

45
0

27
0

45
0

27
0

front side side back side

762

Connector
SMK

4-ø7

Label

Junction box

96
0

33
0

section A-A’ section B-B’

24.95

Power output:  10 years (90% of Pmin) 
 25 years (80% of Pmin)
Product workmanship:  25 years (registration necessary on   
 www.eu-solar.panasonic.net, otherwise 15  
 years apply based on guarantee  document)

Guarantee

Materials
Cell material:  5 inch photovoltaic cells
Glass material:  AR coated tempered glass
Frame materials:  Black anodized aluminium
Connectors type:  SMK

Electrical data (at STC)

Temperature (NOCT) [˚C] 44.0

-0.258

-0.125

3.22

44.0

-0.258

-0.123

3.22

Temperature characteristics

At NOCT (Normal Operating Conditions)

Max. power (Pmax) [W] 187.3

42.7

4.46

50.2

4.74

183.9

42.1

4.44

49.6

4.73

Max. power voltage (Vmp) [V]

Max. power current (Imp) [A]

Open circuit voltage (Voc) [V]

Short circuit current (Isc) [A]

Note: Normal Operating Cell Temp.: Air mass 1.5; Irradiance = 800W/m2; 
Air temperature 20˚C; wind speed 1 m/s

At low irradiance (20%)

Max. power (Pmax) [W] 46.8

42.7

1.10

49.6

1.17

45.9

42.2

1.09

49.0

1.17

Max. power voltage (Vmp) [V]

Max. power current (Imp) [A]

Open circuit voltage (Voc) [V]

Short circuit current (Isc) [A]

Note: Low irradiance: Air mass 1.5; Irradiance = 200W/m2; cell temp. = 25˚C

Max. power (Pmax) [W] 245

44.3

5.54

53.0

5.86

240

43.6

5.51

52.4

5.85

Max. power voltage (Vmp) [V]

Max. power current (Imp) [A]

Open circuit voltage (Voc) [V]

Short circuit current (Isc) [A]

Max. over current rating [A] 15 15

Power tolerance [%] * +10/-0 +10/-0

Max. system voltage [V] 1000 1000

19.4 19.0

Note: Standard Test Conditions: Air mass 1.5; Irradiance = 1000W/m2; cell temp. 25˚C
* Maximum power at delivery.

Dependence on irradiance

Reference data for model 
VBHN245SJ25 
(Cell temperature: 25˚C)

CAUTION! Please read the installation manual carefully before using the products.
Used electrical and electronic products must not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products, 
please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.

Voltage(V)

Cu
rr

en
t(A

)

Electrical and Mechanical Characteristics 
N245/N240

weight:   15 kg
weight/m²: 11.9 kg/m²
unit: mm 
snow and 
wind load: 2400 Pa

35 ±1798 ±2 

15
80

 ±
2

35
 ±

1

35
 ±

1
(12)
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Precauciones de seguridad 
Información general  

La instalación de los paneles requiere un alto 
grado de habilidad y solo deberían realizarla 
profesionales autorizados y cualificados, 
incluidos, a título enumerativo, pero no 
limitativo, técnicos homologados y electricistas 
autorizados.  

   

ADVERTENCIA
•

•  Es necesario leer y comprender todas las 
instrucciones antes de intentar la 
instalación, la conexión, el funcionamiento 
y el mantenimiento del panel. El contacto 
con las piezas del panel que presentan 
tensión eléctrica, tales como los 
terminales, puede ocasionar quemaduras, 
chispas y descargas mortales, 
independientemente de si el panel está 
conectado o desconectado. 

•  El instalador asume el riesgo de todas las 
lesiones que puedan ocurrir durante la 
instalación, incluido, a título enumerativo, 
pero no limitativo, el riesgo de descarga 
eléctrica. 

•  Los paneles generan energía eléctrica de CC 
cuando se exponen a la luz solar o a otras 
fuentes de luz. Aunque un solo panel solo 
produce una tensión y una corriente 
reducidas, las descargas y las 
quemaduras siguen siendo posibles 
peligros. 

•  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica 
y de lesiones, mantenga cubierta toda la 
superficie delantera de los paneles con un 
material denso y opaco (por ejemplo, una 
caja de cartón) durante la instalación y el 
manejo de los paneles. 

•  El riesgo de descarga aumenta a medida 
que se conectan más paneles en paralelo, 
ya que producen corrientes más elevadas; 
y a medida que se conectan más paneles 
en serie, ya que producen tensiones más 
elevadas. 

•  El riesgo de descarga aumenta en los 
paneles con una tensión nominal en 
circuito abierto (TCA) superior a 50 V o en 
los paneles con tensión de sistema 
máxima nominal superior a 50 V. 

•  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, 
trabaje solo en condiciones secas, con 
paneles secos y herramientas secas. 

•  Para evitar el riesgo de lesiones y de 
daños al panel, no se sitúe sobre este ni 
tampoco lo pise. 

•  No perfore ni dañe la lámina posterior del 
panel, para evitar el riesgo de descarga 
eléctrica y de incendio. 

•  No golpee la lámina posterior del panel 
con el conector ni ningún otro objeto. 

•  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica 
y de lesiones, los niños y las personas no 
autorizadas deben mantenerse alejadas 
de la instalación de los paneles. 

•  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica 
y de lesiones, asegúrese de que todos los 
paneles estén completamente conectados 
a tierra. 

•  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, 
de incendio y de lesiones, no 
desensamble el panel ni retire ninguna de 
las piezas instaladas por el fabricante. 

•  Ninguna persona no autorizada, salvo los 
profesionales autorizados y cualificados, 
deben abrir en ningún caso la cubierta de 
la caja de conexiones, para evitar el riesgo 
de descarga eléctrica. 

•  No toque terminales mientras un panel 
esté expuestos a la luz. Suministre la 
protección adecuada para evitar el 
contacto directo con 30 V CC o superior, 
para evitar el riesgo de descarga eléctrica 
o de lesiones. 

•  A la hora de transportar un panel, dos o más 
personas deben sostenerlo por su bastidor 
con guantes antideslizantes (para evitar 
que el panel se escurra y caiga sobre un 
pie, así como los cortes causados por el 
borde el bastidor, etc.). 

•  A la hora de transportar el panel, no lo 
sujete por los cables ni por la caja de 
conexiones, para evitar el riesgo de 
descarga eléctrica, de lesiones o de 
daños al panel. 

•  No deje caer ningún objeto sobre las 
superficies del panel, para evitar el riesgo 
de descarga eléctrica, de lesiones y de 
daños. 

•  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica 
y de incendio, asegúrese de que el resto 
de los componentes del sistema sean 
compatibles y de que no sometan al panel 
a riesgos mecánicos ni eléctricos. 

•  Dado el riesgo de chispas, no instale el 
panel en presencia de gases ni vapores 
inflamables. 

•  Nunca deje el panel sin apoyos ni sin 
protección.   

•  No deje caer el panel. 
•  No utilice ni instale paneles rotos para 

evitar el riesgo de incendio, de descarga 
eléctrica y de lesiones. 

•  No concentre la luz solar de forma artificial 
en el panel, para evitar el riesgo de 
descarga eléctrica y de incendio. 

•  No toque los terminales de la caja de 
conexiones, para evitar el riesgo de 
descarga eléctrica y de lesiones. 

•  No cambie el cableado de los diodos de 
derivación, para evitar el riesgo de 
descarga eléctrica y de lesiones. 

•  No desconecte los terminales mientras los 
paneles generen electricidad y estén 
conectados a una carga eléctrica, para 
evitar el riesgo de descarga eléctrica. 

•  No toque ningún panel si no es necesario. 
La superficie de vidrio y los bastidores se 
calientan. Existe riesgo de quemaduras. 

  PRECAUCIONES
•  Utilice el panel solo para su fin previsto. 
•  No trate la lámina posterior ni la superficie 

delantera con pintura ni adhesivos, para 
evitar pérdidas de funcionalidad, daños, 
condiciones que impidan el funcionamiento y 
otros problemas desconocidos. 

SEGURIDAD GENERAL
Solicite todos los permisos y respete todos los 
requisitos de instalación y de inspección.  
•  Antes de instalar los paneles, contacte 

con las autoridades competentes para 
determinar los permisos y los requisitos de 
instalación y de inspección que han de 
seguirse.  

•  Asegúrese de que la construcción o la 
estructura (cubierta, etc.) en la que se 
están instalando los paneles sea lo 
suficientemente resistente.  

•  Para los paneles montados sobre una 
cubierta, es posible que se necesiten 
construcciones o estructuras especiales 
para ayudar a ofrecer un apoyo de 
instalación adecuado.   

•  Tanto la construcción de la cubierta como 
el diseño de la instalación de los paneles 
influyen en la resistencia al fuego de un 
edificio. Una instalación incorrecta podría 
incrementar el riesgo de incendio. Es 
posible que se necesiten dispositivos 
adicionales, tales como fallas a tierra, 
fusibles e interruptores de desconexión.  

•  No utilice paneles de especificaciones 
diferentes en un mismo sistema.  

•  Siga todas las precauciones de seguridad 
del resto de los componentes de sistema 
utilizados. 

INSTALACIÓN 
Consideraciones generales 
•  Lea por completo esta guía antes de 

instalar o utilizar los paneles. Esta 
sección contiene las especificaciones 
eléctricas y mecánicas necesarias antes 
de utilizar los paneles fotovoltaicos 
Panasonic. 

•  Los paneles deben fijarse firmemente de 
forma que sea posible soportar todas las 
cargas previstas, incluidas las cargas de 
viento y de nieve. 

•  Los paneles utilizan un vidrio 
antirreflectante. La superficie del vidrio se 
ensucia con facilidad al tocarla con la 
mano o con guantes. Se recomienda 
utilizar cartón o bastidores a la hora de 
transportar o instalar el panel solar. Los 
cables y conectores también pueden 
manchar la superficie del vidrio en caso de 
impacto fuerte. También se recomienda 
evitar el contacto del cable y los 
conectores con la superficie de vidrio. (Si 
la superficie de vidrio se ensucia, consulte 
la sección de limpieza de la superficie de 
vidrio antirreflectante.)  

•  Para un panel o panel no integral, el 
montaje ha de realizarse sobre una 
cubierta ignífuga y apta para la aplicación. 

•  Es necesario utilizar materiales 
apropiados como accesorios de montaje, 
para evitar la corrosión del bastidor del 
panel, de la estructura de montaje y de los 
propios accesorios.  

•  Instale los paneles en lugares en los que 
no les afecte la sombra de obstáculos 
tales como edificios y árboles. Preste 
especial atención para evitar que haya 
objetos que ensombrezcan parcialmente 
los paneles durante el día.  

•  Contacte con su representante autorizado 
de Panasonic para preguntas relacionadas 
con los perfiles de montaje para los 
paneles, si fuera necesario. 
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Notas acerca de la instalación  
•  Es necesario que haya una separación 

entre la superficie de la cubierta y el 
bastidor del panel para permitir la 
circulación del aire de refrigeración por la 
parte posterior del panel. Con ello, 
también se favorece la disipación de 
cualquier condensación o humedad. 
Instale los paneles para permitir la 
circulación del aire entre la cubierta y el 
panel.  

•  Recomendamos los métodos de 
instalación mostrados en la Figura 2 para 
la serie VBHNxxxSJ25, la Figura 6 para la 
serie VBHNxxxSJ40, la Figura 8 para la 
serie VBHNxxxSJ46 y la Figura 10 para la 
serie VBHNxxxSJ47. En algunas zonas, 
puede que la instalación y el uso de los 
paneles se rijan por reglamentos de 
electricidad locales. 

•  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica 
y de incendio, no toque ni dañe la lámina 
posterior del panel con pernos de 
montaje. 

Condiciones de funcionamiento 
Panasonic recomienda que los paneles 
funcionen de acuerdo con las siguientes 
Condiciones de funcionamiento. Se debe evitar 
cualquier lugar de instalación con condiciones 
que rebasen en las Condiciones de 
funcionamiento ni en las Condiciones 
especiales (vea a continuación). Las 
Condiciones de funcionamiento de los paneles 
Panasonic son las siguientes: 
1) Los paneles solo deben utilizarse en 

aplicaciones terrestres; no son aptos para 
aplicaciones espaciales ni en otras 
Condiciones especiales (vea a continuación). 

2) La temperatura ambiente debería oscilar 
entre –20 y 40 °C.  

3) La humedad relativa debería encontrarse 
entre el 45 y el 95 %. 

4) La carga de la presión del viento del lugar 
de instalación debería ser menor de 
2400 N/m2. 

Condiciones especiales 
1) La temperatura ambiente y el lugar de 

instalación difieren de los recomendados 
en las Condiciones de funcionamiento. 

2) Los daños por corrosión salina son 
importantes en el lugar de instalación. 

3) Los daños por granizo y nieve son 
excesivos en el lugar de instalación. 

4) Los daños por arena y polvo son 
excesivos en el lugar de instalación. 

5) La contaminación del aire, vapores 
químicamente activos, lluvia ácida y hollín, 
etc. son excesivos en el lugar de 
instalación.   

ESPECIFICACIONES 
Notas acerca de las especificaciones 
1) Las características eléctricas nominales 

oscilan entre el +10 y el -5 % de los 
valores medidos en las condiciones 
estándar de prueba (STC, por sus siglas 
en inglés). Irradiancia de 1000 W/m2, 
25 oC de temperatura de la célula e 
irradiancia solar espectral de conformidad 
con la norma IEC 60904-3. 

2) En condiciones normales, es posible que 
un panel experimente condiciones que 
produzcan más corriente o tensión que la 
detectada en las condiciones de prueba 
de componentes estándar. En 

consecuencia, los valores de ICC y la TCA 
se deben multiplicar por un factor de 1,25 
al determinar las capacidades de voltaje, 
las capacidades de los conductores, el 
tamaño de los fusibles y el tamaño de los 
controles conectados a la salida del panel. 

3) La salida de corriente de los paneles 
mostrados en las Especificaciones se 
miden en las condiciones estándar de 
prueba. Es posible que no se observen 
estas condiciones en la práctica. 

Clase de aplicación del producto 
El HITTM pertenece a la clase de aplicación A. 
La clase de aplicación A para paneles se define 
de la siguiente manera: 
Clase A: acceso general, tensión peligrosa, 
aplicaciones eléctricas peligrosas 
Los paneles clasificados para su uso en esta 
clase de aplicación se pueden utilizar en 
sistemas que operen a más de 50 V CC o 
240 W, en los que se prevea un acceso de 
contacto general. Se considera que los paneles 
con nivel de seguridad de conformidad con 
esta parte de las normas IEC 61730-1 e 
IEC 61730-2 y comprendidos en esta clase de 
aplicación cumplen los requisitos para la clase 
de seguridad II. 

Clase de protección contra incendios del 
producto 
El HITTM satisface la clase C de protección 
contra incendios, de conformidad con la norma 
IEC 61730-2. Las cubiertas de clase C son 
eficaces frente a exposiciones de prueba 
contra incendios. Con dichas exposiciones, las 
cubiertas de esta clase permiten cierto grado 
de protección antiincendios en la cubierta, no 
se desplazan de su posición y, normalmente, 
no producen pavesas. 

Carga mecánica 
•  Los paneles deben montarse básicamente 

por los cuatro (4) puntos de los cuartos del 
panel de la forma mostrada en la Figura 1-
1. Sin embargo, puede elegir los puntos 
de anclaje opcionales (con límites de 
espacio de fijación), de la forma mostrada 
en la Figura 1-2 o la Figura 1-3 para la 
serie VBHNxxxSJ25. 

•  Los paneles deben montarse básicamente 
por los cuatro (4) puntos de los cuartos del 
panel de la forma mostrada en la Figura 5 
para la serie VBHNxxxSJ40. 

•  Los paneles deben montarse básicamente 
por los cuatro (4) puntos de los cuartos del 
panel de la forma mostrada en la Figura 7 
para la serie VBHNxxxSJ46. 

•  Los paneles deben montarse básicamente 
por los cuatro (4) puntos de los cuartos del 
panel de la forma mostrada en la Figura 9 
para la serie VBHNxxxSJ47. 

•  Este método ofrece una carga máxima de 
2400 N/m2 (en estado estático) sobre la 
superficie del panel. 

CERTIFICACIÓN 
La serie VBHNxxxSJ satisface los requisitos de 
las normas IEC 61215, IEC 61730-1 y 
IEC 61730-2 y del marcado CE. 

DESEMBALAJE Y MANEJO 
•  No golpee la lámina posterior del panel 

con el conector durante el desembalaje o 
el manejo. 

•  Para evitar que el conector ocasione 
daños a la lámina posterior, fije con cinta 
los cables al bastidor una vez realizado el 
desembalaje. (vea a continuación) 

•  Una vez haya fijado los cables al bastidor, 
no apile los paneles para evitar que los 
cables sufran daños. 

•  No agarre los paneles por los cables ni 
por la caja de conexiones. En cualquier 
situación, agárrelos por el bastidor y con 
ambas manos. 

CABLEADO 
Consideraciones generales 
•  Todo el cableado debe realizarse de 

acuerdo con los reglamentos de 
electricidad aplicables. 

•  Todo el cableado debe realizarlo un 
profesional autorizado y cualificado. 

•  El cableado debe protegerse como ayuda 
para garantizar la seguridad personal y 
para evitar que sufra daños.  

•  Todos los paneles en serie deben 
corresponder al mismo número o tipo de 
modelo.  

•  No conecte los paneles en paralelo sin 
utilizar una caja de conexiones. 

•  No desconecte los terminales mientras los 
paneles generen electricidad y estén 
conectados a una carga eléctrica, para 
evitar el riesgo de descarga eléctrica. 

•  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica 
y de chispas, conecte cada cable tras 
confirmar que su polaridad sea la correcta.  

•  En ubicaciones en las que el cableado 
deba ser inaccesible para niños o 
animales pequeños se deben utilizar 
conductos para cables. 

Cableado del panel 
•  El número máximo de paneles de la serie 

VBHNxxxSJ25 que pueden conectarse en 
serie es de diecisiete (17). 

•  El número máximo de paneles de la serie 
VBHNxxxSJ40 y de la serie 
VBHNxxxSJ46 que pueden conectarse en 
serie es de trece (13). 

•  El número máximo de paneles de la serie 
VBHNxxxSJ47 que pueden conectarse en 
serie es de doce (12). 

•  Los paneles no deben conectarse en 
paralelo sin la protección máxima frente a 
sobretensión. 

•  Al instalar un generador fotovoltaico, el 
diseño del sistema debe completarse 
conforme a las especificaciones eléctricas 
del panel para una elección adecuada de 
los inversores, fusibles, disyuntores, 
reguladores de carga, baterías y otros 
dispositivos de almacenamiento. 

•  Estos paneles contienen diodos de 
derivación instalados de fábrica. 

• Si estos paneles se conectan 
incorrectamente entre sí, los diodos de 
derivación, el cable o la caja de 
conexiones podrían sufrir daños.
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Cableado del generador fotovoltaico 
•  La expresión «generador fotovoltaico» se 

utiliza para describir al grupo de paneles 
de una estructura de apoyo que constan 
de cableado asociado.  

•  Utilice cable de cobre resistente a la luz 
solar y aislado para soportar la máxima 
tensión posible en circuito abierto.   

•  Consulte sus reglamentos locales para 
conocer los requisitos. 

Cableado de la puesta a tierra 
•  El tipo de conexión a tierra debe cumplir la 

norma IEC 61730-1.  
•  La conexión a tierra se debe realizar 

conectándola al panel o al bastidor del 
generador fotovoltaico, para evitar los 
riesgos de descarga eléctrica y de 
incendio. 

Terminaciones del panel 
•  Para las conexiones eléctricas de los 

paneles se utiliza una caja de conexiones 
como protección de los terminales. 

•  Los paneles están equipados con 
conectores SMK como protección de los 
terminales. Utilice estos conectores SMK 
para las conexiones eléctricas. 

•  Si se suministran dos o más conectores 
separables, se deben configurar u 
organizar de forma que no sea posible 
confundirlos e insertar un conector macho 
en un conector hembra incorrecto, ya que 
de lo contrario se produciría una conexión 
inadecuada. 

•  Los conectores que interconectan los 
paneles se deben insertar hasta que se 
note un chasquido. 

•  No someta los conectores a tensiones 
excesivas, para evitar que se desconecten 
accidentalmente. 

•  Contacte con su representante autorizado 
de Panasonic para preguntas 
relacionadas con otras conexiones 
eléctricas, si fuera necesario.  

Caja de conexiones y terminales 
•  Los paneles equipados con una caja de 

conexiones contienen terminales para 
polaridad tanto positiva como negativa y 
diodos de derivación. 

•  Existe un terminal específico para cada 
polaridad (con los símbolos de polaridad 
grabados en el cuerpo de la caja de 
conexiones) (vea la Figura 3). 

Conducto 
•  Para las aplicaciones en las que se 

utilizan conductos para cables, siga los 
reglamentos aplicables para la instalación 
al aire libre de cables en conductos. El 
diámetro mínimo del conducto para cables 
es de 4 mm2. 

•  Verifique que todos los accesorios se 
hayan instalado correctamente, para 
proteger los cables frente a daños y evitar 
la entrada de humedad.  

DIODOS 
Diodos de derivación 
•  Cuando los paneles en serie se ven 

afectados parcialmente por sombras, es 
posible que se produzca una tensión 
inversa por las células o los paneles, ya 
que la corriente de otras células de la 

misma se ve forzada a circular por la zona 
que recibe sombra. Podría producirse un 
calentamiento no deseado.  

•  La utilización de un diodo para derivar la 
zona que recibe sombra puede minimizar 
el calentamiento y la reducción de la 
corriente del generador fotovoltaico. 

•  Todos los paneles están equipados con 
diodos de derivación instalados de fábrica. 
Los diodos instalados de fábrica aportan 
una protección adecuada del circuito a los 
sistemas que se encuentran dentro de la 
tensión de sistema especificada, de forma 
que no se necesita ningún otro diodo de 
derivación adicional. 

•  Las especificaciones del diodo de 
derivación para la serie VBHNxxxSJ25 se 
indican a continuación. número de diodos 
de derivación: 3 diodos; número de 
células en la serie por diodo de derivación: 
24 células / diodo. Las especificaciones 
del diodo de derivación para la serie 
VBHNxxxSJ40 y para la serie 
VBHNxxxSJ46 se indican a continuación. 
número de diodos de derivación: 4 diodos; 
número de células en la serie por diodo de 
derivación: 22 células / diodo. Las 
especificaciones del diodo de derivación 
para la serie VBHNxxxSJ47 se indican a 
continuación. número de diodos de 
derivación: 4 diodos; número de células 
en la serie por diodo de derivación: 24 
células / diodo (vea la Figura 4). 

•  Contacte con su representante autorizado 
de Panasonic para conocer el tipo de 
diodo adecuado, si es necesario para 
añadir o cambiar diodos debido a las 
especificaciones del sistema. 

MANTENIMIENTO 
•  Es recomendable realizar cierto 

mantenimiento para conservar el 
rendimiento óptimo de los paneles.  

•  También se recomienda inspeccionar las 
conexiones eléctricas y mecánicas de 
forma anual. 

•  Si necesita una inspección eléctrica o 
mecánica o alguna tarea de 
mantenimiento, se recomienda que la 
inspección o el mantenimiento los realice 
un profesional autorizado y cualificado, 
para evitar los riesgos de descarga 
eléctrica o de daños. 

•  Panasonic no aceptará la devolución de 
ningún panel salvo previo consentimiento 
por escrito por parte de Panasonic. 

•  Como parte de nuestra política de mejora 
continua, Panasonic se reserva el derecho 
a modificar las especificaciones del 
producto en cualquier momento y sin 
previo aviso.  

Limpieza de la superficie de vidrio 
antirreflectante 
Limpieza de la suciedad
•  Si la superficie del panel se ensucia, 

puede que se reduzca la potencia de 
salida. 

•   Se recomienda limpiar la superficie del 
panel con agua y un paño o esponja 
suave. 

•   Para eliminar la suciedad persistente, es 
posible lavar el panel con un paño de 
microfibra y etanol. 

•  Nunca utilice detergentes abrasivos, 
detergentes alcalinos agresivos ni 
detergentes ácidos agresivos para limpiar 
cualquier parte del panel. El rendimiento 
del panel solar podría verse reducido. 
Tome todas las precauciones necesarias, 
ya que la garantía no cubre los daños 
causados por detergentes. 

•  Si va a limpiar con detergente, se 
recomienda comenzar por una zona 
mínima y empezando por el borde del 
panel solar, para comprobar que el vidrio 
no sufra ningún daño. 

•  Se recomienda leer detenidamente el 
manual del detergente y comprender las 
notas relativas al uso y primeros auxilios. 

Limpieza de la suciedad por el manejo 
•  Al contrario que la suciedad persistente, la 

suciedad de la superficie causada por el 
contacto con el vidrio no afectará al 
rendimiento del panel solar. Por ello, no es 
necesario limpiar la suciedad de la 
superficie de vidrio causada por el 
contacto. En el caso de que el cliente 
prefiera limpiarla, a continuación se detalla 
el método de limpieza recomendado. 

•  Frote con cuidado con un paño limpio y 
detergente neutro para vidrio o detergente 
neutro y no agresivo para vidrio. 

•  Después, limpie la superficie de vidrio con 
un paño húmedo y limpio. 

•  Han de evitarse los detergentes alcalinos 
ácidos y agresivos, así como los 
detergentes que formen una capa 
protectora en la superficie de vidrio. 
Dichos detergentes pueden dañar la 
superficie de vidrio y afectaral rendimiento 

Serie VBHNxxxSJ25 

24 células / diodo

24 células / diodo

24 células / diodo

Figura 4: Número de células en serie por diodo de derivación
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del panel solar. Tome todas las 
precauciones necesarias, ya que la 
garantía no cubre los daños causados por 
detergentes. 

•  Si va a limpiar con detergente, se 
recomienda comenzar por una zona 
mínima y empezando por el borde del 
panel solar, para comprobar que el vidrio 
no sufra ningún daño. 

•  Se recomienda leer detenidamente el 
manual del detergente y comprender las 
notas relativas al uso y primeros auxilios. 

Descargo de responsabilidad 

Panasonic rechaza expresamente cualquier 
responsabilidad por pérdidas, daños o gastos 
de cualquier tipo ocasionados por la 
instalación, el funcionamiento, el uso o el 
mantenimiento o que se deriven del uso de 
este manual. 
Panasonic rechaza toda responsabilidad por 
vulneraciones de patentes u otros derechos de 
terceros como resultado del uso de los 
paneles. 

No se concede ninguna licencia por de forma 
implícita ni en virtud de ninguna patente o 
derechos de patente. Se considera que toda la 
información de este manual es fiable, si bien no 
constituye ninguna garantía expresa ni 
implícita. 

Panasonic se reserva el derecho a realizar 
cambios sin previo aviso al producto, a las 
especificaciones o al manual. 

Eliminación de equipos usados 
Este símbolo presente en los 
productos o en los documentos 
que los acompañan significa que 
los productos eléctricos o 
electrónicos usados no se deben 
mezclar con los residuos 
domésticos generales. 
Para un tratamiento, recuperación 

y reciclaje correcto de los productos usados, 
llévelos a los puntos de recogida adecuados, 
de conformidad con la legislación de su país. 
Para más información acerca de la recogida y 
el reciclaje, contacte con su ayuntamiento. 
La eliminación incorrecta de este equipo usado 
podría dar lugar a sanciones, en función de la 
legislación de su país. 

Servicio al cliente 
Para más información, visite eu-
solar.panasonic.net o contacte con un 
representante autorizado de Panasonic. 

© SANYO Electric Co., Ltd. 2016  
Reservados todos los derechos   28 de julio de 
2016

M o delo VB HN245SJ25 VB HN240SJ25

Número de células en serie 72 72

Potencia nominal, vatios (Pmáx)        [W] 245 240

Tensión a la máxima potencia (Vpm) [V] 44.3 43.6

Corriente a la máxima potencia (Ipm) [A] 5.54 5.51

Tensión en circuito abierto (Tca)         [V] 53 52.4

Corriente en cortocircuito (Icc)            [A] 5.86 5.85

Tipo de célula Heterounión de 
silicio

Heterounión de 
silicio

Tensión máxima del sistema (Tca)     [V] 1000 1000

Amperaje máximo de protección contra sobrecorriente [A] 15 15

Diodos de derivación instalados de fábrica 3 3

Longitud [mm] 1580 1580

Ancho [mm] 798 798

Alto [mm] 35 35

Peso [Kg] 15 15
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BATERIA DE GEL
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Sonnenschein SOLAR BLOCK
Technical data

Type Part number  
 

Nom.  
voltage 

V 

Nominal 
capacity 

C100 1.80 Vpc 
20 ˚C

 Ah

Discharge 
current

I100

A

Length (l) 

max. mm 

Width (b/w) 

max. mm 

Height
up to top of 

cover
(h1) 

max. mm 

Height
including 

connectors
(h2) 

max. mm 

Weight  

approx. kg

Terminal Terminal 
position

SB 6/200 A NGSB060200HS0CA 6 200 2.00 246 192 254 275 29.0 A-Terminal 4

SB 6/330 A NGSB060330HS0CA 6 330 3.30 312 182 337 359 47.0 A-Terminal 4

SB12/60 A NGSB120060HS0CA 12 60.0 0.60 278 175 - 190 19.0 A-Terminal 1

SB12/75 A NGSB120075HS0CA 12 75.0 0.75 330 171 214 236 28.8 A-Terminal 2

SB12/100 A NGSB120100HS0CA 12 100 1.00 513 189 195 223 36.5 A-Terminal 3

SB12/130 A NGSB120130HS0CA 12 130 1.30 513 223 195 223 45.5 A-Terminal 3

SB12/185 A NGSB120185HS0CA 12 185 1.85 518 274 216 238 61.5 A-Terminal 3

Type C1
1.70 Vpc

C5
1.70 Vpc

C10
1.70 Vpc

C20
1.75 Vpc

C100
1.80 Vpc

SB 6/200 A 104 153 162 180 200

SB 6/330 A 150 235 260 280 330

SB12/60 A 34.0 45.0 52.0 56.0 60.0

SB12/75 A 48.0 60.0 66.0 70.0 75.0

SB12/100 A 57.0 84.0 89.0 90.0 100

SB12/130 A 78.0 101 105 116 130

SB12/185 A 103 150 155 165 185

Technical characteristics and data

Capacities C 1 - C 100 (20 ˚C) in Ah

Drawings with terminal position, terminal and torque

+

-
+ -

+

-

8 Nm
Not to scale!
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DIMENSIONES TOTALES:

MATERIAL:
CANTIDAD.:
FECHA:

REV. Nº:

COTAS EN mm.

TRATAMIENTO:

Tolerancia según UNE EN 22768-1  1994   Tolerancias Generales Parte 1 - Clase F

Nº PLANO:

22/06/2017
gjorda

DESCRIPCIÓN:

ESCALA:

REFERENCIA: 3-COLUMNA_Ø152,4

AUTOR PLANO:
ACERO S235JR

COLUMNA PARA PUNTO DE LUZ SOLAR H=6m(LUMINARIA)

60
O

x3
m

m

8

152,4O x3mm

255O ARO SOLDADO SOLO POR DEBAJO.
EN TODO EL PERIMETRO.

400

10
0

24
0

50
0

30°

20 x3mm

67
00

25
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INFORME DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

STRUCTURAL ANALYSYS REPORT 

Informe Nº 
Report Nº 

D.18/2018 
Elaborado por: 
Developed by: 

António Campos 

Modelo 
Model 

COLUMNA SOLAR CILINDRICA (152,4x3mm) + BRAZO SIMPLE. 

Fecha: 
Date: 

09-03-2018 
Lugar de emisión 
Issue Place 

Póvoa de Lanhoso 

 

Resultado Global del análisis estructural 
Global Result for Structural Analysis 

Rendimiento Aprobado 
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1. RESULTADO DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL 

 

• Resistencia de la columna en la acción del viento con velocidade de 150 Km/h. 

 

• Tensión de cedencia del material: 235MPa 

 

• Relación entre la tensión aplicada y la resistencia mecánica de la columna (Ideal cuando 
inferior al 100%) 
 

 
 

Puntos Críticos Tensión aplicada / Resistencia mecánica 

Base de la columna 90% 

Resultado Aprobado! 

 



 
INFORME DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL D.18/2018 

 COLUMNA SOLAR CILINDRICA (152,4x3mm) + BRAZO SIMPLE. 09-03-2018 

 

 2 
 

2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

 

EN 40-2:2004 
Luminarias de alumbrado público. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones 

EN 40-3-1:2002 
Luminarias de alumbrado público. Parte 3-1: Concepción y verificación - 
Especificación para cargas características. 

EN 40-3-3:2003 
Luminarias de alumbrado público. Parte 3-1: Concepción y verificación - 
Verificación por cálculo. 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA COLUMNA 

 

COLUMNA SOLAR CILINDRICA (152,4x3mm) + BRAZO SIMPLE. 

 

 
 
Fabricante: DAEL Iluminação 
Tipo: Columna cilíndrica 
 
Altura nominal: 6 [m] 
Número de tramos: 1 
Material: Tubo de acero S235 
Espesor de pared: 3 [mm] 
Apertura de visita: - - - 
Refuerzo: - - - 
Diámetro exterior en la base: 152,4 [mm] 
Diámetro exterior en la parte superior: 152,4 [mm] 
 
 
Análisis efectuado: 

1. Resistencia mecánica (Analítica) 
 
 
Resultado del análisis: 
APROBADO 
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DATOS GLOBALES 
COLUMNA 

Material 

Geometría 

Sección 

Altura total de la columna 

Diámetro exterior en la parte superior de la columna 

Diámetro exterior en la base de la columna 

Espesor de la pared de la columna 

 

Caixa superior 

Altura del suelo al centro de massa 

Área projectada de los componentes 

Massa de la luminaria 

Coeficiente de forma 

 

 

 

 

Hcol 

Ds 

DB 

t 

 

 

Hlum 

Alum 

mlum 

clum 

 

 

 

 

 

mm 

mm 

mm 

mm 

 

 

mm 

m2 

kg 

 

 

 

ACERO S235  

Cilíndrica 

Circular 

6000 

152,4 

152,4 

3 

 

 

6000 

1,35 

100 

1 

 

 

4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

CARGA DEL VIENTO (según EN-40) 
OTROS DATOS 

Velocidad base de referencia del viento 

Velocidad del viento (arriba) 

Coeficiente de altitud 

Densidad del aire 

Requisito de duración de vida en años 

Probabilidad anual de paso de cálculo 

Coeficiente para la conversión de Vref de una 
probabilidad anual excediendo 0,02 en otras 
probabilidades 

Presión del viento de referencia 

Coeficiente de topografía 

Categoría del terreno 

Clase para os coeficientes parciales de carga 

Peso muerto 

Carga de viento 

Clase para la deflexión horizontal máxima 

 

Vref,0 

V.vento 

CALT 

ρ 

 

p 

 

 
Cs 
q(10) 

 

 

m/s (EUROCODE) 

m/s 

 

kg/m3 

anos 

 

 

 
 
N/m2 

 

 

 

 

 

 

26 

37,11 

1,0 

1,25 

25 

0,04 
 

 

0,96 

389,12 

1 

II 

A 

1,2 

1,4 

1 
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 FUERZA HORIZONTAL RESULTANTE DE LA CARGA DEL VIENTO 
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 z Cr Ce q(z) D V Re c Ac F (H) F (H) Ult. 

 m --- --- N/m2 mm m/s -- -- m2 N N 

Columna 0,0 0,83 1,80 899,31 152,40 34,89 4,E+05 0,67 --- --- --- 

 0,50 0,83 1,80 899,31 152,40 34,89 4,E+05 0,67 0,076 46 65 

 1,00 0,83 1,80 899,31 152,40 34,89 4,E+05 0,67 0,076 46 65 

 1,50 0,83 1,80 899,31 152,40 34,89 4,E+05 0,67 0,076 46 65 

 2,00 0,83 1,80 899,31 152,40 34,89 4,E+05 0,67 0,076 46 65 

 2,50 0,83 1,80 899,31 152,40 34,89 4,E+05 0,67 0,076 46 65 

 3,00 0,83 1,80 899,31 152,40 34,89 4,E+05 0,67 0,076 46 65 

 3,50 0,83 1,80 899,31 152,40 34,89 4,E+05 0,67 0,076 46 65 

 4,00 0,83 1,80 899,31 152,40 34,89 4,E+05 0,67 0,076 46 65 

 4,50 0,85 1,87 933,04 152,40 35,54 4,E+05 0,65 0,076 46 65 

 5,00 0,87 1,93 963,63 152,40 36,11 4,E+05 0,63 0,076 46 65 

 5,50 0,89 1,99 991,66 152,40 36,64 4,E+05 0,61 0,076 46 64 

 6,00 0,91 2,04 1017,52 152,40 37,11 4,E+05 0,59 0,076 46 64 

 
           

Luminaria 
6,00 0,91 2,04 1017,52    1,00 1,350 1374 1923 

 

 

 

 

 FUERZA VERTICAL RESULTANTE DE LOS PESOS PROPIOS 

 
Volumen Masa Peso 

Fuerza vertical después de la multiplicación por el 
coeficiente parcial de carga 

 V m F (V) F (V) Ult. 

 m3 kg N N 

Luminaria --- 100 980 1176 
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MOMENTOS APLICADOS EN LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA COLUMNA 

 
  Momentos de flexión aplicados en la columna Torsión 

  Mx My Mp Tp 

Base de la columna 13859 454 13867 743 

Visita Inferior 11869 454 --- 743 

Visita Superior 10585 454 --- 743 

Salida del brazo 743 0 743 0 

 
 
 

RESISTENCIA DE LAS SECCIONES CRÍTICAS 

 

 
BASE DE LA COLUMNA 
Tipo de sección: Cerrada 
 
Tensión de cedencia del material fy N/mm2 235 
Alargamiento del material e % 26 
Módulo de elasticidad del material E N/mm2 2,10 E 5 
Coeficiente parcial del material γm  1,05 
Rayo medio de la sección R mm 76 
Espesor de la pared t mm 3 
Módulo de plasticidad de la sección Zp mm3 75251,46 
Factor ‘ε’ ε  0,850 
Factor ‘Ø1’ Ø1  0,979 
Factor ‘Ø2’ Ø2  1 
    

Mux = Muy = Mup 16491 N.m  
Tup 12248 N.m  

 

 

 

VERIFICACIÓN FINAL DE LA RESISTENCIA A LOS MOMENTOS IMPUESTOS 

 

 

 

Mx / 
Mux My / Muy Mp / Mup Tp / Tu Σ 1 

 Base de la columna --- --- 0,841 0,061 0,902  
 

CONCLUSIÓN: Resultado APROBADO  
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7. ESTUDI LUMÍNIC. 

7.1. ESTUDI LUMÍNIC ELLIUM Mini 

7.2. ESTUDI LUMÍNIC NOVATILUS 
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VILADRAU

Columna de 6m 
Distribució unilateral / portell 24m 

Carrers amb calçada 5m: 
- Benito ILLI01634 ELIUM MINI 16LED @700mA 35W 3000K T4 

Carrers amb calçada 7m: 
- Benito ILLI01633 ELIUM MINI 16LED @700mA 35W 3000K T3 

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 19.04.2018
Proyecto elaborado por: Juan J. Cava



VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Benito ILLI01634 ELIUM MINI 16LED @700mA 35W 3000K T4 / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 33  67  94  99  99

Luminaria con 16LEDs de 3000ºK CRI>70 @700mA. Potencia entrada 
máxima de 35,45W. Distribución fotométrica T4. Clase I. IP66. IK09. Diseño 
aerodinámico. Cuerpo en inyección de aluminio. Excelente disipación 
térmica. Packaging extra plano para reducir los costes de transporte. 
Mínima superficie de resistencia al aire. Acceso rápido al driver mediante 
tornillos. Fijación en tubo de diámetro 60mm tanto en Top como en Lateral. 
Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º. Acabados del cuerpo en gris 
RAL9006.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Benito ILLI01633 ELIUM MINI 16LED @700mA 35W 3000K T3 / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  64  92  100  100

Luminaria con 16LEDs de 3000ºK CRI>70 @700mA. Potencia entrada 
máxima de 35,45W. Distribución fotométrica T3. Clase I. IP66. IK09. Diseño 
aerodinámico. Cuerpo en inyección de aluminio. Excelente disipación 
térmica. Packaging extra plano para reducir los costes de transporte. 
Mínima superficie de resistencia al aire. Acceso rápido al driver mediante 
tornillos. Fijación en tubo de diámetro 40mm en Lateral. Acabados del 
cuerpo en gris RAL9006.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Vorera 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calçada (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Vorera 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Benito ILLI01634 ELIUM MINI 16LED @700mA 35W 3000K T4
Flujo luminoso (Luminaria): 3683 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 673 cd/klm
con 80°: 99 cd/klm
con 90°: 20 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3726 lm

Potencia de las luminarias: 35.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Calçada

Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 0.79 0.51 0.79 15 0.57
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Vorera 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 9.29 0.45
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Vorera 2

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 8.04 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 1 / Calçada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 5.28 26 0.421 0.201
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 1 / Vorera 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.29 4.17 22 0.449 0.186
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 1 / Vorera 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.04 6.78 9.82 0.843 0.690
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Vorera 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calçada (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Vorera 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Benito ILLI01634 ELIUM MINI 16LED @700mA 35W 3000K T4
Flujo luminoso (Luminaria): 3683 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 673 cd/klm
con 80°: 99 cd/klm
con 90°: 20 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3726 lm

Potencia de las luminarias: 35.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 48.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación

1 Calçada

Longitud: 48.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 16 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 0.81 0.60 0.53 15 0.57
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Vorera 1

Longitud: 48.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 8.67 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Vorera 2

Longitud: 48.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 8.67 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 2 / Calçada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 6.38 26 0.508 0.247

Página 16



VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 2 / Vorera 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.67 4.42 22 0.510 0.200
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 2 / Vorera 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.67 4.42 22 0.510 0.200
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Vorera 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calçada (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Vorera 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Benito ILLI01633 ELIUM MINI 16LED @700mA 35W 3000K T3
Flujo luminoso (Luminaria): 3726 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 332 cd/klm
con 90°: 29 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3726 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Calçada

Longitud: 24.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.84 4.80
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 3 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Vorera 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 7.53 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Vorera 2

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 7.67 0.83
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 3 / Calçada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.80 22 0.443 0.221
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 3 / Vorera 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.53 3.81 16 0.506 0.240
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 3 / Vorera 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.67 6.39 10 0.834 0.638
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 4 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Vorera 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calçada (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Vorera 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Benito ILLI01633 ELIUM MINI 16LED @700mA 35W 3000K T3
Flujo luminoso (Luminaria): 3726 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 332 cd/klm
con 90°: 29 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3726 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 48.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación

1 Calçada

Longitud: 48.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 16 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.83 5.80
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 4 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Vorera 1

Longitud: 48.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 7.69 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Vorera 2

Longitud: 48.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 7.69 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 4 / Rendering (procesado) de colores falsos
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 4 / Calçada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 5.80 21 0.536 0.279
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 4 / Vorera 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.69 4.80 17 0.624 0.279
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VILADRAU

19.04.2018

BENITO URBAN Proyecto elaborado por Juan J. Cava
Teléfono +34 677 976 098

Fax
e-Mail jcava@benito.com

Carrer tipus 4 / Vorera 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.69 4.80 17 0.624 0.279
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

Contacto: Carles Albó
N° de encargo: 0000031
Empresa: e3 r energia 
N° de cliente: 

Fecha: 18.04.2018
Proyecto elaborado por: JOAQUIM GROS MELLADO 



URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 / Lista de 
luminarias

12 Pieza NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML60AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 5767 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5768 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 5767 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5768 lm

Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 5.800 m
Altura del punto de luz: 5.800 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML60AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 5767 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5768 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 13.95 0.83
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 14.12 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 22.39 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Rendering (procesado) en 3D
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:201

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 13.95 0.83
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 12 17 0.829 0.669
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:201

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 14.12 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 7.66 32 0.543 0.240
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:201

Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 22.39 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIÒ TIPUS 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 11 43 0.498 0.261
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 5767 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 595 cd/klm
con 80°: 185 cd/klm
con 90°: 18 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5768 lm

Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 5.800 m
Altura del punto de luz: 5.800 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 2.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML60AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 5767 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5768 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 15.49 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 7.70 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 9.78 0.41
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Rendering (procesado) en 3D
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:201

Trama: 10 x 5 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 15.49 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 8.66 32 0.559 0.266
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:201

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 7.70 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 25



URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.70 6.45 9.12 0.838 0.708
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:201

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 9.78 0.41
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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URBANITZACIÒ VILADRAU SECCIÒ TIPUS 1 i SECCIÒ TIPUS 2 

18.04.2018

NOVATILU S.A 

VIA AUSETANIA 11-13 
MANLLEU 08560 BARCELONA 

Proyecto elaborado por JOAQUIM GROS MELLADO 
Teléfono 637595801

Fax
e-Mail jgros@novatilu.com

SECCIO TIPUS 2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.78 4.02 22 0.411 0.182
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   ALUMBRADO EXTERIOR

    Soluciones integradas para el mando, control y eficiencia energética

Terminal CITILUX
Terminal central de telegestión que integra mando, alarmas, analizador de redes, datalogger y centralización de
periféricos en una única unidad.

Es el cerebro de la instalación de alumbrado, un equipo compacto, robusto y de reducidas dimensiones. La autonomía queda
garantizada gracias al reloj interno que incorpora una batería con 16 años de reserva sin tensión y a la memoria eeprom que
almacena la programación. Fácil de instalar y con un mantenimiento sencillo por ser un aparado de carril DIN.

Prestaciones hardware

8 Entradas por contactos libres de tensión.
1 Entrada analógica 1  4-20 mA.
1 Entrada analógica 2  4-200 mA.
4 Salidas por relé de 5A. 250V.
1 Puerto serie 1  RS-232 / RS-485 optoaislado.
1 Puerto serie 2  RS-485 optoaislado.
1 puerto Ethernet conector RJ45.
3 Tomas de tensión de 32 Vac a 500 Vac.
3 Tomas de intensidad con transformador  X / 0,2A.
Lecturas de tensión clase 0,5.
Resto de lecturas con precisión del 1%
Tensión de alimentación 1  230 Vac +-15%.
Frecuencia alimentación 45 a 65 Hz.
Tensión de alimentación 2  12 VDC.
Memoria RAM protegida con batería Ni-Cd.
Reloj de cuarzo de alta precisión.
Caja según Din 43880 para montaje raíl simétrico.
Dimensiones: 105 x 95 x 70 mm
Marcado CE.

FUNCIONES

Reloj astronómico / Programador.
Cálculo mediante algoritmo astronómico, a partir de la
longitud y latitud del lugar.
Calcula diariamente el orto y ocaso con una precisión de
1 minuto.
Cambio automático de hora invierno-verano con tabla de
cambio horario para 10 años.
Permite una corrección para cada día de la semana entre
+/- 1 y 127 minutos sobre las horas de orto y ocaso.
Se pueden definir hasta 62 días especiales.
Las cuatro salidas de relé pueden programarse
indistintamente por hora fija o con un adelanto/retraso
respecto al reloj astronómico.

Analizador de red.
Permite realizar las principales funciones de control
energético y de calidad de suministro.
Lectura de parámetros eléctricos, tensión, intensidad,
potencia activa y reactiva y factor de potencia.
Contadores de energía activa y reactiva.

Data logger
El equipo almacena más de 10000 registros de
parámetros eléctricos pudiendo configurar la base de
tiempo de 1 min. a 24 horas.
Almacenan hasta 2500 eventos y alarmas con la hora y
fecha de la acción

Centralización de equipos de ahorro,
medición y protección.
El terminal centraliza diferentes equipos a través del
puerto serie RS485 secundario, el puerto Ethernet y las
entradas lógicas.
Analizador de redes.
Estabilizador de flujo luminoso.
Medidor de fugas de aislamiento.
Protecciones magnetotérmicas y diferenciales.
Medidores energéticos de circuito individual.
Control punto a punto de luz Datlux – Urlys.

 Telemando.
El equipo permite ser accionado a distancia y a tiempo
real desde el centro de control.

SISTEMA CITIGIS
NIVEL 2 - CUADRO



La configuración mediante web ha sido completamente 
rediseñada para hacer aún más fácil la configuración del 
DEXGate2. La interfaz web se puede acceder usando un 
Smartphone, tablet o PC a través de la conexión WiFi. La 
interfaz se puede acceder además desde DEXCell Energy 
Manager, creando de esta forma una integración transparen-
te para hacer actualizaciones y configuraciones muy fáciles.

Configuración web
remota y medinate WiFi

Conectividad y 
protocolos soportados

Drivers modbus personalizados

El DEXGate2 se connecta a internet para enviar los datos a 
DEXCell Energy Manager usando Ethernet o su módulo 3G 
integrado (opcional). Soporta Modbus-RTU a través de RS485 
(gracias a su puerto RS485 integrado) y Modbus-TCP. El 
DEXGate2 tiene drivers incorporados para más de 80 disposi-
tivos de 17 fabricantes. Si no hay conexión a internet, el equipo 
puede mantener los datos durante días o semanas.

Si algun dispositivo no esta soportado, se pueden definir 
drivers personalizados usando una nueva interfaz. Con el 
objetivo de extraer datos de virtualmente todo dispositivo 
Modbus, PLC o software de automatización existente.

Descripción

Especificaciones Técnicas

Información del dispositivo

Interfaces

RS485:  Puerto RS485 integrado

RS232: Puerto RS232 integrado

Ethernet: Puerto Ethernet port. La dirección ip por defecto es  

192.168.1.150.

WiFi: Se crea un access point par ala configuración con la MAC 

del dispositivo. Es necesario conectarse a la red y apuntar el 

navegador a la ip 172.16.0.1.

SIMCard: Targeta SIM para connectividad 3G.

USB: Puerto USB para acceder a la consola .

Tecnologías compatibles

Conectividad Internet:
• Ethernet
• 3G integrado (opcional)
Protocolos compatibles:
• Modbus-RTU a través del puerto RS485
• Modbus-TCP

Dispositivos:
• Compatible con mas de 80 dispositivos modbus. 

Ver la lista completa en: http://support.dexmatech.com

El DEXGate2 es el datalogger de nueva generación de DEXMA 
basado en el exitoso DEXGate. Es uno de los dataloggers 
más avanzados y flexibles que se pueden encontrar en el 
mercado. Con su puerto RS485 integrado, permite a la 
solución cloud de gestión de energia DEXCell Energy Mana-
ger adquirir datos de medidores y sensores mediante el 
protocolo MODBUS. Su instalación es aún más fácil gracias a 
su adaptador de carril DIN. La configuración es muy rápida 
gracias a una interfaz compatible con smartphones y 
accesible desde WiFi.



El DEXGate2 es el gateway perfecto para redes de medidores Modbus tanto cableadas como inalámbricas. Su conectividad usando 3G y 
Ethernet, combinado con una fácil configuración web usada a través de WiFi lo convierten en la opción correcta para su proyecto de eficien-
cia energética.

El DEXGate2 tiene 1 puerto RS485 
y 1 puerto RS232 integrados para 
ser conectados a una bus 
MODBUS o a una sonda optica 
respectivamente. El puerto USB 
permite ser conectado a un PC 
para acceder a la consola del 
equipo. Un LED rojo y verde indica 
que todo funciona correctamen-
te. Para la conexión a internet se 
puede usar Ethernet o 3G 
(opcional). 

Medidas  y conexiones
del equipo 

Arquitectura y conectividad

Antena GSM

WIFI (SMA F)

Consola Serie USB

Alimentación

Sim Card

Indicador LED bi-color

RS485 & RS232
(DB15)

3,7 cm

7,8 cm

6,7 cm

Marie Curie, 8-14

08042 Barcelona

Spain

E-mail: sales@dexmatech.com

www.dexmatech.com

@dexma

Ethernet (RJ45)

DEXGate2
Ethernet

3G

Internet

Wireless
868 Mhz/Zigbee

Modbus-RTU o Modbus-TCP

Configuración WiFi
Móvil.

Especificaciones Técnicas

Procesador:  Freescale i.MX28 at 545 MHz (ARM)

DRAM: 128MB DDR2 DRAM.

Alimentación: 7V - 50V DC.

Módem 3G: Integrated optional 3G module.

Almacenamiento: 4GB eMMC Flash.

Adaptador carril DIN:  incluido.

Consumo:  2,32W @12V

Otros detalles

Administración:

• Configurable desde el Smartphone a través de WiFi.
• Interfaz web adaptada a smartphone, tablet y PC.

• Configuración remota a través de DEXCell Energy Manager

• Usa la API de última generación de DEXCell Energy Manager

que garantiza el envio de datos más eficiente.
Detalles físicos:

• Rango de temperatura de operación: -40ºC a +85ºC

• Medidas y peso: 7.8 x 6.7 x 3.7 cm <190g

• Caja: IP30 
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1 Introducción 
1.1 Más que un Software de Gestión y Análisis Energético 

DEXCell Energy Manager es el producto de software ideal para la gestión energética             
en cualquier tipo de instalación terciaria - retail, edificios corporativos, hoteles, etc. - o              
industrial. 
  
El software DEXCell Energy Manager es una herramienta de mejora de productividad            
que satisface todas las necesidades del vertical de gestión energética, desde el            
análisis, gestión y seguimiento del gestor energético más avanzado, pasando por la            
monitorización de KPI’s de mandos directivos, hasta la comunicación de información a            
través de dashboards, informes y notificaciones a clientes finales.  
 
DEXCell Energy Manager es la herramienta ideal tanto para el experto en eficiencia             
energética que precisa de potencia de análisis, como para el cliente final que desea              
tener acceso a sus cuadros de mando con KPI’s clave y a sus consumos de forma                
directa e intuitiva. 
  
DEXCell Energy Manager permite trabajar con cualquier fuente energética         
(electricidad, gas, agua, térmica, biomasa, etc.), a la frecuencia de análisis deseada,            
aplicando ratios de negocio fundamentales nativamente (superficie, ocupación,        
producción, etc.), y agregando datos automáticamente. Además, DEXCell Energy         
Manager posee una potente funcionalidad de informes, tanto de plantillas          
preestablecidas como de generación de informes a medida con la información que se             
está analizando a tiempo real. 
  
DEXCell Energy Manager ha sido desarrollado desde cero por DEXMA. Es el más             
potente y tecnológicamente avanzado software de Gestión Energética y el más sencillo            
e intuitivo de uso. Toda la potencia de la tecnología de vanguardia al servicio del               
sector energético.  
 
DEXCell Energy Manager es una plataforma SaaS (Software as a Service) de gestión             
energética, diseñada por y para gestores energéticos, que permite al beneficiario del            
servicio hacer uso del mismo accediendo a través de un sencillo navegador como por              
ejemplo Google Chrome o Microsoft Edge, desde un PC, portátil, tableta o móvil, sin              
necesidad de instalaciones ni configuraciones iniciales de infraestructura, bien sean          
servidores, bien sean aplicaciones de cliente, cosa que reduce de forma drástica el             
coste de propiedad, esto es, la inversión inicial de producto. 
 
DEXCell Energy Manager es una plataforma abierta al mundo IoT (Internet of Things)             
con una API (Application Programming Interface) que permite la interconexión con           
cualquier sistema ERP, CRM, o sistema IT de un tercero. 
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En la actualidad más de 1.600 empresas trabajan con DEXCell Energy Manager en             
más de 40 países con nuestra red de más de 250 Partners. 
  
DEXCell Energy Manager implementa el sistema de validación de ahorros en tiempo            
real mediante el protocolo IPMVP de EVO, y se presenta como la herramienta ideal              
para ayudar a organizaciones a certificarse y mantener la ISO 50001. 

1.2 La Plataforma DEXCell Energy Manager 

DEXCell Energy Manager es una herramienta que permite el análisis y la ejecución de              
proyectos de eficiencia energética en portfolio de millares de edificios de forma sencilla             
y eficiente: 

● Permite la detección y mejora del comportamiento energético del edificio. 
● Permite el seguimiento de consumos y costes, así como la optimización de sus             

tarifas y potencias contratadas. 
● Permite comunicar cómo se está consumiendo. 
● Facilita la gestión de ratios de negocio. 
● Permite gestionar autoconsumos. 
● Activa mecanismos para facturar la energía consumida a sus inquilinos (tenant           

billing). 
● Posee previsión y presupuesto de consumos. 
● Activa análisis de regresiones lineales. 
● Permite gestionar proyectos de Mejora y Verificación. Proyectos de inversión          

ESE / ESCO. 
● Posee funcionalidades de gestión y análisis de la huella de carbono (Emisiones            

equivalentes de carbono, CO2, NO2, …) 
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● Ayuda en la transposición Europea para cumplir el RD 56/2016. 
● Es la herramienta perfecta para llevar a cabo la certificación ISO 50.001. 

  
DEXCell Energy Manager se construye a partir de cuatro grandes bloques funcionales            
diferenciados:  

● Dashboards o Cuadros de Mando 
● Análisis Energéticos 
● Informes 
● Alertas 

 

1.2.1 Dashboards 

Los cuadros de mando en DEXCell Energy Manager permiten seguir los principales            
indicadores de del proyecto, de forma flexible y personalizada según el usuario.  
 
Personalizado para el Gerente, Director financiero, Gestor Energético y Técnico de           
mantenimiento, cada usuario puede configurar sus propios cuadros de mando de           
consumo/negocio, o bien heredar los ya configurados de roles superiores. 
 
Los cuadros de mando desarrollados en DEXCell Energy Manager permiten diversidad           
de visualización de la información:  

● Análisis sobre mapas. 
● Datos de uso complejos. 
● Vistas personalizables 
● Visualización de esquemas con datos clave. 
● Visualización por áreas y ratios. 
●  Compartición de cuadros de mando entre usuarios. 

 
DEXCell Energy Manager permite la incrustación de cuadros de mando en su página             
web o la del cliente. 

1.2.2 Análisis 

DEXCell Energy Manager tiene posee funcionalidades clave de análisis como:          
evolución de consumos, costes, benchmarking, confort, maxímetro, reactiva,        
consumos pasivos, regresiones lineales, previsión y gestión de presupuestos de          
consumo (forecasting), gestión de tanques de combustibles, mapa de calor, huella de            
carbono, calidad de datos, análisis de consumos según horarios de apertura, y muchas             
más, como la validación de ahorros en tiempo real mediante el protocolo IPMVP de              
EVO. 
 
Con DEXCell Energy Manager se pueden certificar ahorros producidos por las           
Mejoras de Eficiencia Energética comparando contra el consumo teórico o “baseline”. 
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1.2.3 Informes básicos y avanzados 

DEXCell Energy Manager permite comunicar de forma fácil y eficaz a todos los             
interesados, sea cual sea el perfil. Se pueden configurar informes a partir de las              
plantillas existentes en DEXCell Energy Manager, o bien crear una plantilla de informe             
personalizada a partir de análisis concretos realizados. 
Los Informes se pueden enviar por email en formato Pdf, Html o Excel. 
 
Los informes en DEXCell Energy Manager se pueden configurar para el envío            
automático de forma periódica, ya sea semanal o mensualmente.  
 
De esta forma es fácil concienciar a más miembros de la organización de las acciones               
que se están realizando ya que se comparten los resultados de forma inmediata y              
automática, facilitando enormemente la tarea de la comunicación de la evolución de            
los objetivos del proyecto.  

1.2.4 Alertas 

Otro bloque fundamental de DEXCell Energy Manager es la configuración de alertas.            
Las alertas notifican en tiempo real al usuario o usuarios deseados la condición             
configurada en el momento en que se producen. 
 
Puede haber alertas de ausencia de datos, de umbral de consumo, coste, o excesos              
de reactiva, entre otras. 
 
Las alertas permiten una rápida reacción a comportamientos inadecuados. 

1.3 Energy Apps Market © 
Además de las funcionalidades disponibles, DEXCell Energy Manager ofrece una          
experiencia única en el sector: Energy Apps Market (Mercado de aplicaciones). 
 
Todos los clientes son diferentes y requieren de ciertas funcionalidades que satisfagan            
el 100% de sus requerimientos, pero a la vez desean mantener los costes bajos y las                
ventajas de una plataforma SaaS.  
 
El Energy Apps Market permite personalizar y ampliar la capacidad de análisis de             
datos, y cubrir necesidades específicas de cada proyecto, mediante la instalación de            
Apps desarrolladas tanto por DEXMA como por terceros,. 
  
El Apps Market de DEXCell Energy Manager permite el desarrollo propio de Apps al              
partner con un tercero sin la intervención de DEXMA. Una App se relaciona con              
DEXCell Energy Manager a través de la API y puede ofrecer al cliente nuevas              
funcionalidades en el cuadro de mando, pantallas de análisis o nuevos informes. 
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Actualmente están disponibles 21 funcionalidades de análisis energético, como, por          
ejemplo, la configuración de precios indexados a Pool.  
 

 
 

1.4 Integración de datos energéticos 

DEXCell Energy Manager es una de las plataformas más integrables disponibles en el             
mercado. Dispone de incontables formas de conectar y captar datos, no solamente            
equipos de medición físicos, sino también sistemas IT de terceros.  
Permite seleccionar entre más de 30 fabricantes y entre cientos de dispositivos            
integrados de forma nativa (Schneider, Circutor, Socomec, Carlo Gavazzi...). 
 
En integración entre sistemas, DEXCell Energy Manager se integra con SCADAS,           
BMS, GMAOs, ERPs, CRMs, etc. Mediante intercambio de archivos o a través de API              
(del inglés: Application Programming Interface). 

1.5 DEXCell Energy Manager plataforma abierta – orientados             
al IoT 

Gracias a la API de DEXCell Energy Manager, se abre la puerta a ir más allá de                 
DEXCell Energy Manager y consumos energéticos. 
 
Las funcionalidades que DEXCell Energy Manager incorpora, pueden ser el input de            
otros sistemas, o otros sistemas pueden interoperar con DEXCell Energy Manager           
gracias a su API.  
  
Las funcionalidades del Energy Apps Market de DEXCell Energy Manager son un            
ejemplo de interoperabilidad, puesto que usan la API de DEXCell Energy Manager, y             
pueden ser desarrolladas por un tercero. La API de DEXCell Energy Manager permite             
al partner tecnológico de confianza del cliente diseñar y ejecutar las mejores            
soluciones de integración entre sistemas.  
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Integrar con plataformas de IoT para recibir de ellas o enviar datos energéticos hacia              
ellas no es un problema, si no más bien una oportunidad, de interaccionar con datos               
de distinta naturaleza para exprimir todavía más la competitividad del cliente. 
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2 Funcionalidades de DEXCell Energy 
Manager 

2.1 Estructura principal de menús 

● Dashboards (Cuadros de mando) / Análisis / Informes / Alertas 

 

La información se ordena en cuatro pilares       
básicos de la eficiencia energética,     
permitiendo el acceso ágil a cada una de        
ellas. Estas son: Cuadro de mando      
(Dashboard), Análisis, Informes y Alertas. 
 
La disposición de los cuatro pilares de un        
proyecto de eficiencia energética reduce     
enormemente el tiempo de navegación y mejora       
la accesibilidad a la información. 

2.2 Navegación 

 
● Multi-localización 

 

Las lecturas obtenidas de múltiples     
localizaciones pueden visualizarse de    
forma global agregada o individual,     
pudiendo comparar indistintamente   
medidores de la misma zona con      
medidores de otras zonas sin necesidad de       
seleccionar y configurar comparaciones    
reiteradamente. 
 
Indispensable para instalaciones multipunto,    
pudiendo analizar y comparar diferentes     
instalaciones a diferentes niveles jerárquicos     
entre sí. 

● Jerarquía de localizaciones 

 

Organización de localizaciones en base a      
criterios jerárquicos/geográficos. Permite   
un mejor análisis por zonas geográficas u       
organizativas, agregando el consumo    
energético de electricidad, gas, agua,     
fuente térmica… 
 
Básico en proyectos multilocalización en los que       
se quiera mantener una estructura lógica y se        
quiera disponer de indicadores agregados por      
zona de forma rápida y eficiente. 
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● Filtrado de localizaciones mediante etiquetas o “Tags”  

 

Además del sistema jerárquico de múltiples      
niveles basado en Zona / Localización /       
Sublocalización, DEXCell Energy Manager    
permite el uso de etiquetas o “Tags” de        
forma que se pueden realizar análisis      
comparativos por infinitas propiedades de     
forma automática.  
 
Esencial en proyectos multiliIocalización con     
diferentes tipologías de edificios, permitiendo     
realizar comparativas más ajustadas. 

 

2.3 Visualización de datos 
● Consumo energético horario / diario / semanal / mensua 

 
Gráfica de consumos energéticos, en 
tiempo real.  

- Electricidad, gas, agua, energía 
térmica gasoil… 

- Selección simultánea de varios 
nodos/grupos 

- Selección de día de referencia 
- Imagen descargable en .jpeg 
- Datos exportables en EXCEL 
- Zoom disponible 

 
Para observar la evolución de nuestra 
instalación, el consumo actual y potenciales 
ineficiencias. 

 
● Subconsumos 

 

Subconsumos por sistemas o zonas 
diferentes de nuestra instalación.  

- Selección simultánea de varios 
nodos/grupos 

- Selección de día de referencia 
- Imagen descargableen .jpeg 
- Datos exportables en EXCEL 
- Zoom disponible 

 
Necesario para hacer un análisis a fondo de 
nuestra instalación, centrándose en sistemas 
particulares (Climatización, iluminación, fuerza, 
sectorización, etc.)   
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● Parámetros de confort 
 

Gráfica de Temperatura / humedad / 
iluminación, en tiempo real.  

- Selección simultánea de varios 
nodos/grupos 

- Selección de día de referencia 
- Imagen descargable en .jpeg 
- Datos exportables en EXCEL 
- Zoom disponible 

 
Para observar la evolución de las temperaturas / 
humedades e iluminación en las instalaciones, 
detectando anomalías en los sistemas de clima, 
potenciales free-cooling’s, etc.  

 
 
● Otros parámetros: Volumen de gas, caudal, entalpía, Ocupación, Maxímetro, 
Potencia Activa y Reactiva, Factor de Potencia, Intensidad, Tensión, Harmónicos, etc. 
 

 

Cualquier parámetro que ofrezca el     
medidor 

- Selección simultánea de 
varios nodos/grupos 

- Selección de día de 
referencia 

- Imagen descargable en .jpeg 
- Datos exportables en EXCEL 
- Zoom disponible 

 
Clave para observar cualquier parámetro     
que ofrezca el medidor en tiempo real. 

 
● Tablas Resumen 
 

 

 
 
DEXCell Energy Manager permite 
conocer de manera detallada a partir 
de tablas resumen, los datos más 
significativos de sus dispositivos. Así, 
de manera rápida podemos comparar 
qué dispositivo está consumiendo 
más.  Muy útil para comparar muchos 
dispositivos parecidos.  
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2.4 Configuración de DEXCell Energy Manager 

● Localizaciones 

 

Es la unidad lógica de DEXCell Energy       
Manager. Navegue entre localizaciones para     
observar los diferentes consumos.  

- Defina tantas localizaciones como 
desee.  

- Posibilidad de introducir datos propios 
de la instalación 

- Arquitectura de nodos completamente 
versátil 

- Se pueden compartir nodos entre 
localizaciones 

 
Clave para poder realizar un buen estudio de        
benchmarking en proyectos multipunto. 

 
● Adquisición de datos multi-fabricante y Plug&Play 

 

Posibilidad de integrar datos de múltiples      
concentradores, sistemas y fabricantes de     
dispositivos. 

- ModBus 
- Contadores de compañía IEC 
- CircutorPower Studio Scada 
- Schneider EGX 300 
- Sondas de temperatura virtuales 

 
Dispositivos integrables a través de interfaz web y        
recepción de datos instantánea Plug&Play. 

  

●  Inserción manual de datos 

 

Posibilidad de insertar parámetros en base a una        
plantilla Excel. De esta forma, se consigue       
alimentar al sistema de parámetros de contorno,       
necesarios para el análisis energético. 

- Ocupación 
- Producción 
- Consumo materias primas 
- Facturación 
- Beneficios, etc. 

 
Necesario para el cálculo de ratios –KPI’s-       
significativos de la instalación, con el objetivo de        
estudiar su evolución. 
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● Agrupación de consumos por zonas o grupos lógicos 

 

Suma o resta entre varios medidores      
con el objetivo de agrupar/discernir     
consumos. 
- p.ej. Suma de dos máquinas de       
Clima para encontrar el consumo Total      
de Climatización. 
- Cuantificación de consumos no     
monitorizados a partir del consumo     
total y los subconsumos medidos. 
 

 
● Almacenamiento de lecturas de medidores energéticos y sondas 

 

 

 
DEXCell Energy Manager tiene    
capacidad para almacenar y gestionar     
millones de lecturas de una amplia gama       
de medidores y sensores. Cada     
parámetro leído puede ser configurado     
para que se muestre en la escala y        
unidades deseadas por el usuario. 
 

 
● Estado del sistema 

 

 

Conjunto de pantallas con información     
vital para que el mantenedor del sistema       
pueda prever y detectar posibles fallos      
del sistema.  

 
Entre estos se incluyen: 

o Alertas de fallos en medidores:     
Avisos email/SMS cuando se detecta la      
ausencia de lecturas de alguno de los       
medidores durante un periodo    
determinado. Indica un posible fallo en el       
medidor o en las comunicaciones. 

o Control de datos   
recibidos/perdidos: Tasas de envío    
horario, diario y semanal de todos los       
medidores, para detectar fallos de     
cobertura (en medidores inalámbricos) o     
cortes puntuales en las comunicaciones. 

o Control del estado de las     
baterías: Para dispositivos alimentados    
con baterías, se proporciona el voltaje en       
tiempo real para poder planificar los      
cambios. 
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● Configuración de formatos de fechas, 

números y monedas 

 

 
 
DEXCell Energy Manager permite la     
opción de configurar el formato de      
fechas, números y monedas para cada      
una de las cuentas disponibles.  
 

Esto permite una gran localización     
dependiendo de las preferencias de cada      
país de cada una de las cuentas. 
 
 
 
 

● Sistema tarifario eléctrico Español y configurador de tarifas a medida 

 

 
Sistema eléctrico español completamente 
compatible, según RD 1164-2001 

- Biblioteca de estructuras tarifarias 
(desde TUR hasta 6.5)  

- Península, Baleares, Ceuta y 
Melilla 

- Incremento de peajes según 
Órdenes Ministeriales 

- Cálculo de término energía, término 
potencia, excesos de potencia, 
excesos de reactiva e impuestos 

 
Además DEXCell Energy Manager permite crear 
una estrategia tarifaria personalizada con todas 
las opciones disponibles. 
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● Gestión de usuarios 
 

 
 
DEXCell Energy Manager 
permite la creación y 
acceso de usuarios 
ilimitados, aplicándoles un 
Rol que define el nivel de 
visibilidad de la plataforma. 
 
Entre estos se incluyen: 

● Administrador 
● Gestor 
● Cliente 
● Cuadro de mando 
● Demo 

 

 
● Perfiles de usuarios 
 

 
 

 
 
Los perfiles de usuarios permiten crear 
perfiles de configuraciones y 
asociarlas a un grupo de usuarios, 
reduciendo enormemente el tiempo de 
configuración.  

Muy útil en grandes proyectos 
multi-localización donde se requiere el 
acceso a la plataforma de un elevado 
número de usuarios. 
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● Selección de fuentes energéticas 
 

 
 
● Más de 250 variables de Gestión Energética donde elegir 

 

 

 

 
 
DEXCell Energy Manager ofrece una     
librería de más de 250 variables      
distintas para monitorizar cualquier tipo     
de parámetro. Y si no está en la lista,         
lo podemos añadir sin problema. 

¿Quieres medir algún parámetro de calidad 
de señal? Los tenemos todos disponibles. 
Quieres medir porcentaje de ocupación, 
unidades producidas o velocidad del 
viento? También las tienes disponibles.  
 

 

2.5 Funcionalidades de Análisis 

● Cuadro de mando 

 

Pantalla inicial de cuadro de mando para       
observar rápidamente el estado de la instalación.  
Distribución y comparación de consumos,     
maxímetro, benchmarking, previsión   
meteorológica, etc. 
 
Personalizable según el rol del usuario: técnico,       
financiero, responsabilidad social corporativa, etc. 
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● Múltiples intervalos de datos  
 

 
 

  
Múltiples intervalos de frecuencia disponibles,     
permitiendo el envío de datos en cualquiera       
de ellos. Configurables para cada una de las        
cuentas disponibles 

Envíes como envíes los datos DEXCell 
Energy Manager los organiza por ti y 
precalcula todas las frecuencias para que las 
tengas disponibles. Así el análisis es mucho 
más rápido y fácil. 

 
● Históricos diarios, semanales, mensuales o anuales 
 

 

Acceso y visualización de históricos en periodos       
configurables.  
Posibilidad de configurar consultas    
personalizadas y almacenarlas.  
Toda la información se visualiza en formato       
gráfico o tabla, pudiéndolo exportar. 
 
Para detectar a simple vista consumos innecesarios       
fuera de horario (noches y fines de semana) y         
comparar-lo con semanas anteriores para ver la       
evolución. 
 
 

 
● Ratios,  KPIs / EnPI’s  
 

 

Introducción de parámetros del entorno de trabajo       
o producción (superficie del edificio, número de       
ocupantes, unidades producidas, grados día, etc.)      
con el fin de comparar el coste por unidad estática          
o dinámica. Posibilidad de seleccionar múltiples      
ratios  
 
De esta forma se obtienen los ratios de eficiencia         
energética de distintos edificios de dimensiones      
distintas y actividad similar.  

 
 
Permite normalizar y comparar de forma rápida el 
consumo energético de distintas localizaciones, 
focalizando los recursos en aquella que sea más 
ineficiente.  
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●  Configuración de ratios, KPI’s / EnPI’s 
 

 

Se permite la creación de tres tipos de ratios         
distintos: 

- Ratios constantes: Parámetros que no     
varían durante el proyecto, como por      
ejemplo la superficie. 

- Ratios por rango de fechas: Parámetros      
que no suelen variar con asiduidad y se        
pueden definir por rangos temporales,     
como por ejemplo los empleados de una       
oficina 

- Ratios por parámetro: Parámetros que     
varían de forma horaria, diaria, etc., como       
por ejemplo la ocupación.  

 
Gran versatilidad y libertad para la configuración de los 
ratios, facilitando en gran medida la normalización 
energética. 

 
● Sistema de comentarios 

 

 

Introducción de comentarios sobre el eje      
temporal de consumo para indicar mejoras      
adoptadas, buenas prácticas, ineficiencias,    
ahorros o eventos.  
Ayuda en la visión histórica de los consumos de         
la instalación, aportando información contextual. 
 
Permite tener un mejor control sobre las decisiones y 
mejoras implementadas en el centro, así como las 
incidencias o eventos que hayan acontecido. 

 
● Aplicación del coste a los consumos 

 

 

Introducción y aplicación de la tarifa eléctrica de        
cada edificio o instalación para obtener el coste en         
tiempo real y detectar los consumos que más        
impacto tienen en la factura eléctrica. 

- Coste por período 
- Tarifas según BOE preconfiguradas 
- Vista diaria / semanal / mensual / Anual 
- Cuadro resumen 

 
 
Resultado económico de nuestra operación. Importante 
herramienta para concienciar y observar el impacto de 
las mejoras. Realice la previsión de coste. 

 
● Aplicación del sistema tarifario – Gas / Térmica 
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Introducción y aplicación de la tarifa de gas /         
energía térmica de cada edificio o instalación para        
obtener el coste en tiempo real y detectar los         
consumos que más impacto tienen en la factura        
eléctrica. 

- Coste en unidades monetarias 
- Tarifas variables en el tiempo 
- Vista diaria / semanal / mensual / Anual 
- Cuadro resumen 

 
 
Resultado económico de nuestro consumo de gas. 
Importante herramienta para observar el impacto de las 
mejoras en calderas, quemadores y sistemas de ACS. 
Realice la previsión de coste. 

● Aplicación del sistema tarifario - Agua 
 

 

 
Introducción y aplicación de la tarifa de agua para         
cada edificio o instalación, con el objetivo de        
obtener el coste en tiempo real y detectar los         
consumos que más impacto tienen en la factura. 

- Coste por bloque tarifario 
- Coste configurable por bloque 
- Vista diaria / semanal / mensual / Anual 
- Cuadro resumen 

 
 
Resultado económico de nuestra operación. Importante 
herramienta para concienciar y observar el impacto de 
las mejoras en sistemas hídricos. Realice la previsión de 
coste. 

 
● Simulación de tarifas (Electricidad / Gas / Agua) 
 

 

Herramienta que permite simular nuevas tarifas,      
observando la diferencia respecto la actual.  

- Coste por período 
- Vista diaria / semanal / mensual / Anual 
- Cuadro resumen 

 
Clave en un proceso de renegociación tarifario.       
Rápidamente observará si la nueva tarifa le beneficia o         
no.  
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● Biblioteca con todas las estructuras tarifarias del Sistema Eléctrico 
Español y otros países  

 

 

Biblioteca actualizada con todas las estructuras      
tarifarias marcadas por el Sistema Eléctrico      
Español, para península, Baleares, Canarias, Ceuta      
y Melilla: 

- TUR, TUR DH 
- 2.0A. 2.0 DHA, 2.0 DHS 
- 2.1A, 2.1DHA, 2.1DHS 
- 3.0A, 3.1A 
- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5  

 
Tarifas disponibles para España, Inglaterra (UK), 
Italia, Francia, Bélgica, México y Chile. 
 
Reducción del tiempo de configuración correspondiente a 
la definición de períodos tarifarios. Posibilidad de generar 
estructuras personalizadas. 

● Evolución 
 

 

Comparación de consumos con hasta 5 períodos de        
tiempo distintos. 

- Selección de hasta 5 períodos temporales 
- Vista diaria, semanal, mensual y anual y 

maximetro. 
- Para cualquier nodo/grupo 
- Cuadro resumen 
- Cuantificación energética del ahorro 
- Normalización climática, por superficie, 

ocupación… 
 
Haga que la instalación compita contra sí misma intentando         
reducir el consumo energético. Observe los ahorros que        
producen las mejoras introducidas. 

 
 
● Filtro horario 
 

 

Filtro horario en la pantalla de evolución permitiendo 
analizar y comparar solamente aquellas horas del 
día necesarias.  
 
 
Seleccionando las horas clave del día, podrá visualizar        
detalladamente la evolución de sus consumos y evaluar        
las diferencias temporales de su instalación. 
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● Proyectos de Medida y Verificación (Baseline) 
 

 

Seguimiento y validación de ahorros en tiempo real        
en base a la baseline definida. 

- Basado en protocolo IPMVP de EVO 
- Definición del baseline mediante fórmula o 

datos históricos 
- Definición de objetivos 
- Ajustes rutinarios y No-rutinarios 
- Gestión del “Error” estadístico 

 
Indispensable si en el proyecto se deben validar los         
ahorros obtenidos por la implementación de mejoras. 
En proyectos multi-localización podrá disponer en tiempo       
real del estado de todos sus proyectos. 

 
● Correlación de datos 
 

 

Visualización de gráficos de dos ejes comparando 
parámetros que tienen una correlación directa.  

- Completamente configurable 
- Análisis estáticos o dinámicos 
- Posibilidad de añadir tantos nodos o grupos 

como se quiera  
- Posibilidad de guardar los análisis como 

accesos directos al menú de aplicaciones 
 

Muy útiles para ver el consumo debido a climatización en          
función de la temperatura de consigna del termostato o en          
función de la temperatura exterior. 
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● Consumos pasivos 
 

 

Herramienta que analiza la curva de carga horaria 
y detecta los puntos de consumo en horario pasivo.  

- En valor absoluto 
- Porcentual (respecto total) 
- Nodos / grupos  
- Cuadro resumen 

 
 
Muy útiles para ver los consumos nocturnos que tiene         
nuestra instalación. Un recorte de los mismos, tendrá un         
impacto directo sobre el ahorro. 

 
● Análisis de la Energía Reactiva por períodos tarifarios 
 

 

Permite analizar la evolución de la energía       
reactiva penalizarle en función del coseno de       
phi  y sus costes asociados. 
Es de gran utilidad ante la decisión de la         
instalación o no de una batería de       
condensadores.  
Por otra parte, esta aplicación también sirve       
para detectar fallos en las baterías, sabiendo       
la magnitud y día de la disfunción. 
 
Funcionalidad que le permite calcular la energía       
reactiva que va a penalizar en base a la energía          
activa, reactiva y coseno de phi.  

 
 

● Creación de parámetros calculados (CO2, BTU, Tep, etc.) 
 

 

DEXCell Energy Manager permite crear     
nuevas series de datos a partir de las lecturas         
en tiempo real, permitiendo obtener fácilmente      
series de datos con promedios, máximos o       
mínimos de intervalos horarios, diarios,     
semanales o mensuales.  
 
Funcionalidad idónea para obtener la demanda de       
potencia máxima mensual, comparar la     
temperatura promedio de cada una de las zonas de         
un edificio, etc. 
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● Cálculo automático de grados día (Calefacción / Refrigeración) 
 

 

Cálculo automático de grados día (calefacción 
y refrigeración) en base a temperaturas de 
referencia configurables.  
 
 
Permite normalizar los consumos en base a la 
climatología, correlacionar datos de consumo, 
estudios de los sistemas de climatización, etc.  

 
● Predicción de consumos 

 

 
 
 

  
Proyecta tu consumo a futuro de una forma        
fácil y automática mediante algoritmos de      
predicción. Conoce tu consumo previsto a      
final de mes, final de trimestre o a final de          
año y compáralo con tu presupuesto.  

Avanza la toma de decisiones en función del 
consumo previsto. ¿Prevees que te vas  a 
pasar del presupuesto? Toma medidas. 

 

 
 
● Producción fotovoltaica 

 

 
 
 

  
Seguimiento de la producción de energía      
fotovoltaica en tu instalción, con capacidad de       
introducir valores como la Irradiación,     
potencia de inversores y calcular el      
coeficiente de eficiencia PR (Performance     
Ratio). 

¿Tu instalación no produce tanto como 
deberías? Échale un ojo al perfomance ratio. 
Si es inferior al 75% necesita de un buen 
mantenimiento para recuperar la forma.  
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● Autoconsumo 
 

 
 
 

  
Análisis y seguimiento de instalaciones de      
autoconsumo, teniendo en cuenta factores     
clave como la cobertura, compra de red,       
autoconsumo y excedentes. 

¿Estás aprovechando al máximo la energía 
que generas? ¿Debes realizar cambios de 
comportamiento en la demanda? Analízalo 
con la funcionalidad de autoconsumo.  

 

 
 
 
 
● Gráficos de consumo agregado 

 

 
 

  
Visualización de datos en forma agregada      
según los dispositivos seleccionados para     
determinar el total consumido en un cierto       
período de tiempo sin perder de vista la        
desagregación.  

¿Qué días impacta más el consumo de un 
cierto sistema? ¿A qué horas del día? 
Visualizar el consumo en barras agregadas 
responde fácilmente a estas preguntas. 

 

 

● Gráficos de pastel en Consumo 
 

 
 
 

  
Gráficos tipo pastel en la pantalla consumo       
permitiendo visualizar de manera rápida la      
distribución general de nuestra instalación. 

¿Dónde debo invertir antes? ¿Cuál es el 
sistema de mayor consumo? Analiza la 
información y toma decisiones basándote en 
datos de forma sencilla. 
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2.6 Alarmas 

● Configuración de alertas y notificación vía e-mail 
 

 

Programación de alertas para detectar     
anomalías en consumos energéticos,    
parámetros ambientales, etc.  
 
Con cada alerta se pueden programar      
avisos vía web, e-mail y/o SMS a uno o         
más destinatarios, para alertar    
directamente al responsable de    
mantenimiento de la sección que haya      
que revisar. 
 

- Alertas por umbral: Alertas    
según condición específica. 

- Alertas por falta de datos: En      
caso de fallo del sistema de      
recolección de datos, recibimos    
un aviso.  

 

● Alertas avanzadas – Maxímetro, Coste y Penalización por exceso de Energía           
reactiva 

 

 

DEXCell Energy Manager permite la     
configuración de alertas avanzadas, cuyos     
requerimientos a nivel de lógica y cálculo       
son más exigentes que las alertas      
normales. 
 
La alerta por Maxímetro le servirá para       
conocer si su instalación supera o no la        
potencia contratada según el período     
tarifario de consumo. 
 
Del mismo modo, la alerta por exceso de        
reactiva calculará la energía activa y      
reactiva consumida cada hora y si se ha        
producido penalización o no acorde con las       
reglas configuradas en el contrato eléctrico,      
alertándole en caso que sea necesario. 
 
La alerta de coste permite conocer cuándo       
hemos llegado a consumir una cierta cantidad de        
dinero en forma de energía.   
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2.7 Informes 
● Generación de informes en PDF 
 

 

Galería disponible con diversas    
plantillas de informes. 
Los informes pueden automatizarse    
(se generan y se envían de forma       
automática vía e-mail) o bajo demanda      
(se generan al instante). 
 
 
DEXCell Energy Manager usa una potente      
herramienta de creación de informes que      
permite configurar cualquier tipo de informe      
según el usuario, centro, etc. Pudiendo      
realizar informes a medida para Partners. 
 

Informes disponibles 

   
Informe energético básico 

- Consumos semanales 
- Comparativa 
- Coste semanal 
- Máximos y mínimos 

Informe coste y consumo I 
- Consumo y coste mensual 
- Comparativa 
- Máximos y mínimos 

Informe coste y consumo II 
- Gráfico térmico con períodos 

críticos 
- Comparativa consumo vs coste 
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Informe Factura 
- Factura energética 
- Diversas opciones de 

configuración 
- Disgregación por períodos 
- Cálculo de excesos 
- Electricidad, gas, agua, 

térmica, etc. 

Informe Temperatura 
- Estudio y evolución de la 

temperatura 
- Máximos y mínimos 
- Cálculo de grados día 

Informe HVAC 
- Estudio de la evolución de la 

climatización 
- Cálculo de ahrorros potenciales 
- Evolución del KPI 

 
 

 

 

 
Informe Semanal Pro 
- Compara la última semana contra la media 

de las últimas 4. 
- Detección de desviaciones significativas 
- Análisis de consumos pasivos 
- Factor de utilización 
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- Los informes permiten la personalización de logo y título. 
- Están disponibles en cuatro idiomas: Castellano, inglés, catalán y euskera.  

Informes a medida 

Además de las plantillas de informe standard DEXCell Energy Manager permite la            
creación de plantillas propias personalizadas, lo que permite al usuario crear sus            
propios informes sin necesidad de desarrollos o costes adicionales. 

Esta funcionalidad es transversal a toda la plataforma DEXCell Energy Manager y            
sigue los principios “WYSIWYG” (What You See Is What You get), usar aquello que se               
ve. 

Gracias a esta filosofía de informes a medida el usuario de DEXCell Energy Manager              
tendrá total libertad para definir, generar y periodificar las comunicaciones de sus            
análisis. 
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2.8 API de DEXCell Energy Manager  

La plataforma DEXCell Energy Manager se basa una arquitectura de sistemas abierta            
desde su concepción. DEXCell Energy Manager ha buscado desde su inicio ser una             
plataforma agnóstica en hardware, y sus mecanismos de adquisición e inserción de            
datos siempre han estado diseñados para no depender de un fabricante o formato de              
datos concreto. DEXCell Energy Manager se comunica con infinidad de sistemas de            
medidores, dispositivos, BMS, sistemas centrales de datos, data lakes, y otras formas            
de bases de datos, ya sea atacando directamente un hardware, o mediante una             
comunicación máquina-máquina con dicho sistema de información. 

Este know-how adquirido a nivel de sensórica “aguas-abajo” se ha trasladado de forma             
análoga “aguas-arriba”, para que todas las ventajas de no depender de un fabricante             
sean aplicables también en la interconexión de sistemas y soluciones de otros            
verticales del negocio, o de otros negocios. Para ello la plataforma DEXCell Energy             
Manager dispone de una API que activa el acceso de cualquier sistema autorizado a              
DEXCell Energy Manager, de forma programática, sin interacción manual por parte de            
un usuario. 

Gracias a la API publicada, cualquier organización que precise integrar sus sistemas y             
soluciones internas o externas con DEXCell Energy Manager lo puede hacer, incluso            
sin necesidad de intervención de DEXMA, bien sea para la interconexión de sistemas             
IOT, bien sea para la integración con sistemas GMAO, ERP, CRM o cualquier             
herramienta de productividad, de mejora de procesos, o de incremento de ventas. 

Un claro ejemplo de la interoperabilidad de la API de DEXCell Energy Manager es la               
propia estrategia de escalado y personalización de DEXCell Energy Manager. Al ser            
DEXCell Energy Manager una solución SaaS pura, toda la base de clientes actual se              
beneficia de las mejoras incrementales que se desarrollan en DEXCell Energy           
Manager, que son usualmente actualizaciones cada 2-3 semanas, como en cualquier           
servicio SaaS. El reto de cualquier servicio SaaS radica en la personalización de la              
solución para un cliente en particular, y DEXCell Energy Manager posee para ello su              
Apps Market que permite este alto grado de personalización, desarrollando Apps que            
pueden ser públicas o privadas, de igual forma que Apple creó el AppStore para su               
producto estrella, el iPhone. Toda la arquitectura del Apps Market usa la propia API de               
DEXCell Energy Manager como vehículo de desarrollo y escalado de funcionalidades.           
Por tanto, la estrategia de interconexión con la API de DEXCell Energy Manager no              
solo garantiza un sistema de comunicaciones fiable vía API, sino que pone de             
manifiesto la apuesta e implicación de DEXMA, y su plataforma DEXCell Energy            
Manager, por la escalabilidad y la apertura de sistemas. 

Uso de la API de DEXCell Energy Manager 

Como se ha comentado, la API de DEXCell Energy Manager es una herramienta para              
ampliar las funcionalidades de DEXCell Energy Manager, bien de la propia aplicación,            
bien para conectarlo a un software de terceros. La API permite crear y actualizar todas               
las entidades de DEXCell, no solamente las series de datos o lecturas, sino también              
las ubicaciones, los dispositivos, y demás propiedades del sistema. 
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El modelo expuesto por la API responde a los siguientes elementos de DEXCell             
Energy Manager y sus relaciones : 

● Deployment (Cuenta, Account): Esto representa la cuenta del cliente. Está          
identificado por un account_id. 

● Datasource (Concentrador): gateway o datalogger capaz de enviar toda la          
información a DEXCell EM. Incluye N dispositivos. 

● Device (Dispositivo): cada uno de los medidores y sensores instalados. Es           
posible obtener todos los dispositivos bajo una implementación o bajo una           
ubicación. 

● Parameter (Parámetro): identificador de cada punto de datos enviado. Por          
ejemplo: energía activa, energía reactiva, temperatura, etc. 

● Readings (Lecturas): todas las lecturas para un dispositivo y parámetro          
específico. Se puede filtrar por frecuencia (por hora, por día, por mes, etc.) 

● Location (Ubicación): cada una de las ubicaciones configuradas en la          
plataforma. La información de ubicación incluye dirección, dispositivos de         
referencia, dispositivos asignados, kpi configurados, suministros y precios        
asociados, etc. 

● Supplies (Suministros): contiene la información del contrato y los precios          
utilizados para calcular toda la información de costos. 

 

Toda explotación de datos vía API se articula a través de la creación de Apps, ya sean                 
funcionales, o pasarelas de interconexión. Toda aplicación funcional en DEXCell          
Energy Manager es una aplicación web externa que brinda una funcionalidad única al             
usuario que la instala, utilizando los datos de la cuenta y los datos externos para crear                
un nuevo gráfico, tabla, informe, diario electrónico, o una interconexión de sistemas. A             
nivel de privacidad toda aplicación puede ser pública o privada, y se configura su nivel               
de acceso al sistema. 
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A nivel de estados de la aplicación, una aplicación puede tener diferentes estados una              
vez que esté registrada en DEXCell. Estos estados reflejan el ciclo de vida, desde el               
momento en que se crea por primera vez hasta que se publica en Marketplace. El               
desarrollador de la aplicación es el responsable de administrar los estados de sus             
aplicaciones y permiten marcar su nivel de interacción con DEXCell EM. 

Principales endpoints 

Los principales endpoints de una API responden a los métodos que se exponen para 
el acceso a los recursos de DEXCell EM. En la siguiente imagen se muestran los 
principales endpoints de la API: 
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Seguridad 

Cualquier interesado en desarrollar un software específico para su propia cuenta o            
para interconectar DEXCell Energy Manager con otro sistema podrá hacerlo bajo un            
sistema de autenticación tokenizado seguro. La política de acceso API de DEXCell            
Energy Manager se basa en una cuenta, esto significa que cada aplicación deberá             
usar un token diferente para acceder a los datos de cada cuenta. Cada uno de los                
tokens puede ser revocado independientemente por el propietario de la cuenta,           
cuando deciden dejar de usar la Aplicación. 

La seguridad se implementa a dos niveles, uno de autenticación, que verifica si el              
sistema o servicio puede solicitar recursos, y otro de autorización que acepta o             
deniega los recursos concretos solicitados por dicho sistema o servicio. 

Otros sistemas de seguridad adicionales a nivel de API son el límite de peticiones (rate               
limit), y la paginación de resultados. El esquema global de acceso a un recurso de               
DEXCell Energy Manager sigue el siguiente proceso de paso: 
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3 Integración de fabricantes y sistemas de 
información de terceros 

El software de Gestión Energética de DEXMA permite integrar datos que provienen de             
diferentes sistemas de adquisición de datos, esto permite gestionar instalaciones con           
hardware de diferentes fabricantes usando una sola herramienta.  

 
Actualmente DEXCell Energy Manager está integrado con las infinidad pasarelas de           
adquisición de datos, no solamente soluciones hardware de fabricantes del sector sinó            
también con sistemas BMS/SCADA, data lakes, y en general con cualquier sistema            
que ofrezca la posibilidad de envío de datos a un tercero. 

 

  

 

DEXGate2 
 
DEXMA dispone de su propia pasarela para integrar        
dispositivos modbus de distintos fabricantes. Es el       
concentrador prfecto para DEXCell Energy Manager.      
La conectividad por defecto es Ethernet o GPRS.        
Gracias a su Modbus RTU es compatible con        
prácticamente cualquier dispositivo Modbus del     
mercado. 

 

Estación meteorológica de Internet 
 
Permite añadir información de temperatura y      
humedad solo introduciendo ciudad y país. Tiene       
cobertura mundial y un error del 5%. En un futuro se           
prevé conectarse con sistemas con menos error.       
Una alternativa de bajo coste a la instalación de una          
estación meteorológica. 

 

Contadores IEC-870-5-102 
 
DEXCell puede comunicarse directamente con     
contadores de compañía compatibles con el      
protocolo de Red Eléctrica Española. Las opciones       
de conexión son: 

- Llamada de datos (coste adicional) 
- Conexión TCP 
- Módem gprs (coste adicional) 
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CircutorPower Studio Engine 
 
Es posible tanto importar históricos de un Power        
Studio Scada como mantener una sincronización en       
tiempo real. Para disponer al mismo momento de la         
potencia SCADA del Power Studio y de la capacidad         
de análisis y cruzado de datos de DEXCell. Tambien         
es posible conectarse con otros productos basados       
en Power Studio como el EDS o el R440. 

 

Schneider EGX300 
 
Pasarela compatible con todos los medidores del       
fabricante Schneider. Incluye soporte para sondas      
4noks y sistemas SIM10 de comunicación      
inalámbrica. Tiene un módulo de visualización de       
gráficos integrado y es capaz de auto-detectar los        
dispositivos presentes en el bus. 

 

Acquisuite A8812 
 
Pasarela compatible con la mayor parte de los        
analizadores de red presentes en el mercado       
anglosajón. Tiene entradas analógicas y digitales      
para conexión directa de sondas y medidores con        
salida de pulsos. 

 

Elvaco Cme2100 
 
Pasarela GPRS que permite autodetectar y enviar       
los datos de cualquier medidor Mbus del mercado.        
Compacto y económico, perfecto para instalaciones      
de districtheating. 
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Microcom TCR200 
 
Pasarela GPRS con puerto modbus, entradas y       
salidas digitales y 4 entradas analógicas. Permite       
condicionar las salidas a entradas o variables       
calculadas. 

 

Concentrador Kromschroeder 
 
A través de su concentrador, es posible integrar        
dispositivos de contaje de gas y agua basados en la          
tecnología inalámbrica de kromschroeder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Satel DL 160 
 
El datalogger SenNetDL160 es un equipo para       
captura de datos de dispositivos de campo (sensores,        
medidores, etc.) a través de buses serie (RS232 /         
RS485), comunicaciones IP (Ethernet) o     
radiofrecuencia. Incluye servidor web para     
configuración y visualización de los datos. 
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Satel DL 161 
 
El datalogger SenNetDL161 tiene las mismas      
características y funcionalidades que su hermano      
SenNetDL 160, y además integra 3 medidores       
trifásicos, 9 medidores monofásicos o combinaciones      
de estas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sauter ModuWeb 
 
 
Controlador Sauter que permite definir horarios de       
funcionamiento, alarmas, etc de manera simple e       
intuitiva.  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

eGauge 
 
 
Medidor Ethernet con transformadores de núcleo      
abierto y de muy fácil instalación. Puede medir hasta         
12 circuitos diferentes.  
Útil para medir consumos domésticos, solar, eólica y        
otros tipos de energía renovable, etc. 
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GreenBox 
 
Concentrador que permite integrar dispositivos de      
4noks y establecer pequeñas condiciones de control       
y actuación. Proporciona un acceso a los datos vía         
Ethernet o comunicaciones móviles.  
 
 
 

 
 
 

 

EKM Push 
 
Medidores para el mercado americano con una       
solución de gateway integrado que envía los datos        
mediante push. 
 

 
 
 

 

WebDyn 
 
Datalogger compatible con toda la familia de       
productos de Coronis, especialmente indicado para      
telemedida de contadores de agua y gas. 

 
 
 
 

 

PanasonicFPWeb2 
 
El PLC se conecta al FP Web-Server vía RS232C (o          
USB/RS485 con la unidad FP Web) y MEWTOCOL,        
el FP Web-Server utiliza una conexión Ethernet para        
acceder a la red TCP/IP 
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