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INTRODUCCIÓ

Donada l'escassa amplada de les voreres de la major part de l'àmbit, i la presència dels serveis
existents soterrats (aigua, gas, ...), caldrà discórrer sota calçada per gran part del traçat.

El present document es redacta a petició de l’Ajuntament de Collbató per realitzar una valoració
del cost econòmic de realitzar el soterrament de serveis aeris existents en el sector Bosc del Missé.

A continuació es defineix l'obra civil i elèctrica que cal fer per dotar l'accés projectat d'un sistema
d'enllumenat públic.

MEMÒRIA VALORADA

L'obra civil a realitzar comprèn la construcció de rases, arquetes i fonaments de columnes. La
canalització d'enllumenat comparteix rasa amb la de BT i en ocasions també amb la de
comunicacions.

1.

SOTERRAMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

Es proposa mantenir la traça de l'actual estesa aèria d'enllumenat i la ubicació actual en planta
dels punts d'enllumenat, ja que es considera que la distribució que ha funcionat fins a l'actualitat
és apropiada per a l'ús requerit.
Actualment hi ha 35 columnes de 4 m d'alçada que no seran substituïdes, tan sols es substituirà
l'actual lluminària de vapor de sodi per la lluminària LED Dunna de 30W, i 103 pals de formigó de
6 m d'alçada que sí que seran reemplaçats, tant el suport com la lluminària, en aquest cas per la
lluminària LED Milan S de 50 W.

•

Rases de 0.4 m d'ample per 0.75 de profunditat quan discorren sota vorera.

•

Rases de 0.4 m d'ample per 0.95 de profunditat quan discorren sota calçada, més el gruix
del paquet de ferm.

•

Tubs de PVC rígid llis per a canalització de conductes elèctrics.

•

Arquetes de pas, derivació o presa de terra.

•

Fonamentacions de formigó i muntatge de suports.

•

Pericons per a encreuament de canalitzacions elèctriques en carrers.

•

Encreuaments de calçades en totes les interseccions.

L'obra elèctrica consisteix en l'estesa de conductors unipolars de coure 0,6 / 1 KV, la seva connexió
a el Centre de Comandament, lluminàries i muntatge de les mateixes amb els seus corresponents
equips i làmpades.
El desmuntatge de l'estesa aèria i dels pals de fusta, s'inclou en l'obra de baixa tensió.

1.1 LLUMINÀRIES I SUPORTS
Els actuals suports der formigó seran substituïts per columnes troncocòniques de 6 m d'alçada.
S'inclou en la valoració la fonamentació de formigó i el muntatge de suports.

LED DUNNA 30W

LED MILAN S 50W

Per tant, l'actuació consistirà en el desmuntatge de l'estesa aèria, incloent els pals de formigó, i
l'execució d'una canalització subterrània (sota vorera o calçada segons l'amplada del carrer)
composta per dos tubs de polietilè d'alta densitat de 110 mm. de diàmetre exterior, de doble capa
corrugada, i també dos tubs en els encreuaments de calçada.
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S'han pressupostat, així mateix, lluminàries LED Dunna de 30W (aquestes sobre suports de 4 m
d'alçada existents), i lluminàries LED Milan S de 50 W (sobre un nou suport de 6 m d'alçada).

2.

Es vetllarà pel compliment de la normativa de contaminació lumínica de les zones E3, segons
indicació dels tècnics municipals.

Per a la valoració de el cost del soterrament de la xarxa de baixa tensió, s'ha utilitzat com a base
el traçat de xarxa dissenyada en el projecte d'execució de l'any 2012 (projecte de màxims).
El sistema de distribució serà subterrani, en anell relligant amb la xarxa de MT existent, atès que
la instal·lació reuneix les condicions d’estètica, seguretat, escàs manteniment i poques avaries.

1.2 OBRA CIVIL

L’energia elèctrica és alterna, trifàsica, a 3 x 230/400V, amb freqüència de 50 Hz.

Els conductors seran armats RZ1-K de 0,6/1000v, enterrats en una rasa de 0,6 x 0,75 metres,
protegits dins un tubular de doble capa (amb corrugació per un costat) de 90mm de polietilè, i
respectant les distàncies indicades per la normativa respecte als altres serveis. El creuament de
la calçada es farà passant els conductes a una profunditat de 0,8 metres, i perpendicularment a la
calçada. A més a més, a cada punt de llum s’ha d’instal·lar un cable a terra de 35mm i una placa
de 0,5 x 0,5 metres d’acer galvanitzat. Es situarà un pericó de registre a cada punt de llum i allà
on hi hagi alguna dificultat en l’estesa de la línia (pas de carrer, canvi de direcció, canvi de nivell,
escales, etc.)

Des de les barres de baixa tensió de l’estació transformadora s’efectuaran les sortides, les quals,
amb els seus corresponents curts circuits fusibles, protegiran cada un dels circuits principals de
distribució. Tots els conductors seran d’alumini de 3x1x240 mm2.

2.1

El projecte d'execució de l’enllumenat públic anirà degudament legalitzat i abans del lliurament de
d’instal·lació a l´Ajuntament es farà per compte del Promotor la contractació dels comptadors i les
despeses de drets d’escomesa de la companyia subministradora. Finalment es lliurarà una còpia
del projecte a l’Ajuntament.

1.4 ESTIMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Per a l'execució del soterrament de l'enllumenat, s'ha estimat tan sols aquella part d'obra civil que no s’inclou
en la rasa de soterrament conjunt amb de la xarxa de baixa tensió i telecomunicacions.

XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC (Conductors, fonaments, pericons, bàculs)

90.213,29 € PEM

XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC (Llumeneres)

23.704,80 € PEM

TOTAL PEM

113.918,09 € PEM

TOTAL PEC

135.562,53 € PEC

OBRA CIVIL

Es proposant tres tipus de rasa diferents, en funció que si hi transcorren dos, quatre o sis tubs de
110 mm.
•

Rasa tipus 1: Té 2 tubs de 110 mm, bé per a l’enllumenat o bé per a les telecomunicacions.
Té una amplada de 40 cm i una profunditat de 73 cm, a més de 30 cm de gruix de ferm.
Quan discorre per vorera té una amplada de 40 cm i una profunditat de 53 cm, a més de 20
cm de gruix de vorera.

•

Rasa tipus 2: Té 4 tubs de 110 mm (en base 2), dos per a l’enllumenat i dos per a la baixa
tensió. Té una amplada de 40 cm i una profunditat de 84 cm, a més de 30 cm de gruix de
ferm. Quan discorre per vorera té una amplada de 40 cm i una profunditat de 64 cm, a més
de 20 cm de gruix de vorera.

•

Rasa tipus 3: Té 6 tubs de 110 mm (en base 2), dos per a l’enllumenat, dos per a la baixa
tensió i dos per a telecomunicacions. Té una amplada de 40 cm i una profunditat de 95 cm,
a més de 30 cm de gruix de ferm (total 1,25 m). Quan discorre per vorera té una amplada de
40 cm i una profunditat de 74 cm, a més de 20 cm de gruix de vorera (total 0,95 m).

1.3 DOCUMENTACIÓ
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Tots els tipus de rasa tindran el prisma de tubs formigonat, 10 cm per sota i 10 cm per sobre de la
mateixa.
En tot moment la profunditat mínima a la part superior del tub més propera a la superfície del terra
no serà inferior de 60 cm en el cas de canalització sota vorera, ni de 80 cm sota calçada.
S'estima que gairebé tot el traçat de les rases discorre sota calçada, a causa de l'escassa amplada
de les voreres, excepció d’un tram entre els carrers Lleida i Avinguda Principal, que la vorera sí
que és prou ampla.
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2.2

3.1

ESTIMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

ESTIMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Per a l'estimació del preu de l'estesa del cable, s'ha tingut en compte el pressupost realitzat per
ENDESA-FECSA a 2008.

Tota l’obre civil pel soterrament de la xarxa de telecomunicacions, està inclosa rasa de soterrament
conjunt amb de la xarxa de baixa tensió.

Es valora també, a més de l'execució de les rases d'obra civil, l'aixecat i reposició de el ferm tant
per vorera com per calçada, en l'ample de rasa necessari i emprant tall amb radial a banda i banda.

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

131.401,84 € PEM

TOTAL PEM

131.401,84 € PEM

TOTAL PEC

156.368,19 € PEC

XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BT

928.958,03 € PEM

TOTAL PEM

928.958,03 € PEM

TOTAL PEC

1.105.460,06 € PEC

3.

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Aquesta xarxa està també basada en el traçat de el projecte d'execució de l'any 2012 (projecte de
màxims), però no s’hi preveu la doble canalització de 2 tubs de 63 mm i 4 tubs de 110 mm d'aquell
projecte, sinó 2 conductes de 110 mm, a disposar a la part central del prisma comú de 6 tubs
anteriorment esmentat o bé 2 tubs quan només hi transcorre la xarxa de telecomunicacions.
S’ha previst la substitució de la xarxa aèria del sector per una nova xarxa de canalitzacions
subterrànies.
Als plànols de telecomunicacions del projecte s’assenyala l’actual disposició de les línies de
Telefónica, així com el disseny del futur traçat soterrat de les mateixes dins el sector.
Els plànols de detall mostren els prismes a executar, així com la resta d’elements (armaris,
arquetes, pedestals, etc).
La ubicació dels pericons queda establerta per l’angle de gir en el traçat de la canalització, tensions
màximes de l’estesa de cables, així com la registrabilitat en els punts d’accés a les parcel·les.
CONNEXIONS

Els trams de canalització construïts estaran formats per les seccions tipus, definides en cada cas
segons les necessitats plantejades i quedaran connectats a pericons pel seu registre.
Tots els conductes que connectin amb un pericó o cambra de registre quedaran obturats i
disposaran en el seu interior d’un fil guia lligat a l’obturador.
ARQUETES I CAMBRES

Els tipus d’arquetes previstos es constituiran a partir de mòduls prefabricats de formigó. Les
connexions dels tubs amb els pericons seran en cada cas, definides per les necessitats de les
xarxes previstes. S’instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a suspensió de cables, així com
el marc i la tapa corresponent.
DETERMINACIÓ DE LA DEMANDA

S'ha contemplat l'adaptació de les 226 connexions domiciliàries, corresponents a les finques
privades del sector .
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4.

RESUM ESTIMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Als següents conceptes, caldrà afegir-li una estimació per cost de gestió de residus i Seguretat i
salut.
IMPORT ESTIMAT IMPORT ESTIMAT
(PEM)
(PEC)
XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC (Conductors, fonaments, pericons,
bàculs)

Conductors
Piqueta connex.terra
Pericós
Bastiment+tapa p/pericó
Columna troncocónica h=6 m
PARTIDA PER A LA LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXCAVACIÓ I EXECUCIÓ DE FONAMENTACIÓ PER COLUMNA
XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC (Llumeneres)

Luminaria LED Dunna 30w
Luminaria LED Milan 50w
XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BT

Subministre i col·locació de CGP + reconnexions d'escomesa
Reconnexions d'escomesa, CGP i comptador
Apoyos, amarres
Arranques postes, conductores
ARMARIO DISTRIBUCION URBANA LSBT
TRAMITACIÓN INDUSTRIA
Obra civil (rases)
TENDIDO CABLE SEGÚN PRESUPUESTO ENDESA-FECSA 2008
Aixecat i reposicion paviment
XARXA DE TELECOMUNICACIONS

PERICÓS
PEDESTAL PER ARMARI DE TELEFONS
Adaptació de les escomeses de l'urbanització a les escomeses aèr
TOTAL

90.213,29 €
25.565,00
3.799,67
10.755,36
11.719,62
16.546,95
2.359,69
19.467,00
23.704,80 €
6.725,25
16.979,55
928.958,03 €
282.619,78
28.164,40
2849,48
44.410,01
4.229,69
752,38
343.307,09
115.500,00
107.125,20
131.401,84 €
51.655,98
2.623,36
77.122,50
1.174.277,96 €

107.353,82 €

28.208,71 €

1.105.460,06 €

156.368,19 €

1.397.390,77 €

El pressupost material ascendeix a la quantitat de 1.174.277,96 € el qual incrementat amb el 13%
de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracte de
1.397.390,77 €, que amb el 21% d'IVA dona un Pressupost global per a contracte de
1.690.842,83€.
Collbató, març de 2021

Jordi Sorribas Fortuny
Enginyer T. Industrial
Col·legiat CETIM 24.047
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
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ANNEX 1. ENLLUMENAT PÚBLIC
Barcelonès i Baix Llobregat
ADJUDICATARI
Ambiental Jardí

Lot 2.2.1
ETRABONAL
Dunna lira
30
226,36 €
Dunna lira
50
231,79 €
Dunna lira
70
252,19 €
Ambiental Època
Ochocentista
30
232,50 €
Ochocentista
50
238,75 €
Ambiental Urbana
Dunna
30
217,04 €
Dunna
50
218,43 €
Dunna
70
244,54 €
Funcional Estil
Milan S
30
182,75 €
Milan S
50
186,63 €
Milan S
70
246,86 €
Funcional Vial
Milan S
30
182,75 €
Milan S
50
186,63 €
Milan S
70
246,86 €
Projectors
Atlas 1
50
171,25 €
Atlas 1
70
194,50 €
Milan M
150
273,09 €
Milan XL
300
395,00 €
Col. Troncocònica
m.
ICAP PP
4
139,38 €
6
181,75 €
9
284,25 €
Columna Cilindrica
m.
ICCL ES1SPP
4
205,75 €
6
257,00 €
8
376,88 €
Bàcul
m.
ACBT CON
7
346,25 €
9
382,75 €
Columna Clàssica
m.
ICVI32EHPP
3,5
244,00 €
Runner Solar
Punt fotovoltaic
615,94 €
Preu manteniment anual punt de llum LED
*Els preus són unitaris i no inclouen l’IVA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Plec de prescripcions tècniques que regulen Acord marc de serveis i subministrament
d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2017.01).
https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/compres/doc_espec%C3%ADfica
/2017.01_plec_de_clausules_administratives_eficiencia_energetica_enllumenat_public_
0.pdf

QUADRE DE PREUS

LOT TERRITORIAL 1. BARCELONÈS I BAIX LLOBREGAT
A continuació es presenten per cada lot territorial l’empresa adjudicatària i les corresponents
llumeneres, columnes i punts de llum solar adjudicades en totes les seves modalitats tant pel lot
de Subministrament i instal·lació (2.2) com el de Subministrament , instal·lació i manteniment (2.3).
L’ens local podrà escollir si només vol el subministrament i instal·lació o si prefereix que a més en
facin el manteniment dels punts de llum instal·lats.
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Lot 2.3.1
ETRABONAL
Dunna lira
226,36 €
Dunna lira
231,79 €
Dunna lira
252,19 €
Ochocentista
232,50 €
Ochocentista
238,75 €
Dunna
217,04 €
Dunna
218,43 €
Dunna
244,54 €
Milan S
182,75 €
Milan S
186,63 €
Milan S
246,86 €
Milan S
182,75 €
Milan S
186,63 €
Milan S
246,86 €
Atlas 1
171,25 €
Atlas 1
194,50 €
Milan M
273,09 €
Milan XL
395,00 €
ICAP PP
139,38 €
181,75 €
284,25 €
ICCL ES1SPP
205,75 €
257,00 €
376,88 €
ACBT CON
346,25 €
382,75 €
ICVI32EHPP
244,00 €
Runner Solar
615,94 €
18,75 €
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PRESSUPOST ESTIMAT
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PLÀNOLS
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6C/110 Tel.-Enll.-BT.
4C/110 Tel.-BT
4C/110 Tel.-Enll.
4C/110 BT-Enll.
Límit d'Ambit

BOSC DEL MISSÉ
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Jordi Sorribas Fortuny
E.T.I.
Col.legiat CETIM Nº 24.047
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DIN-A3 E:1/2000
DIN-A1 E:1/1000

0

Projecció UTM - 31T. Dàtum ED-50
Altituds referides al n.m.m.

20

40
m

2C/110 Telecom.

lluminària LED Milan S de 50 W

2C/110 BT

lluminària LED Dunna Lira 30W

2C/110 Enllumenat

Soterrament de xarxes

Plànol Nº

PLANTA

Full 1 de 1
MARÇ 2021

1

RASA DE 2 TUBS. ZT1

RASA DE 4 TUBS. ZT2

RASA DE 6 TUBS. ZT3

PER 2 CIRCUITS

PER 4 CIRCUITS

PER 6 CIRCUITS

ESCALA 1:10

0.1

Tub protecció
Ø 110 PE

0.1

0.89

0.1

0.1

Tub protecció
Ø 110 PE

Formigó HM-20

0.40

0.22

Formigó HM-20

Formigó HM-20
0.1

0.1

0.1

Tub protecció
Ø 110 PE
0.22

Cinta de PE
1,23

Cinta de PE

0.78

0.67

Cinta de PE

0.80

0.80

1,12

1.01

Nivell calçada

0.1

Nivell calçada

0.1

Nivell calçada

ESCALA 1:10

0.80

ESCALA 1:10

0.40

0.40
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COTES EN METRES

0

Projecció UTM - 31T. Dàtum ED-50
Altituds referides al n.m.m.

m

Soterrament de xarxes

Plànol Nº

DETALLS SECCIONS TIPU

Full 1 de 1
MARÇ 2021

2

